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Gerbičeva 60  
1000 Ljubljana  

Ljubljana, 19.11.2019 

VABILO 
 
Spoštovani, 
 
Vabimo vas, da se udeležite delavnice z naslovom Dejavniki, ki vplivajo na ponovljivost znanstvenih raziskav na 
živalih, ki ga organizira Slovensko društvo za laboratorijske živali (SDLŽ). 
 
Delavnica bo potekala 28. novembra 2019 od 16:00 do 18:00 ure v Veliki klinični predavalnici Veterinarske 
fakultete, Univerza v Ljubljani, Cesta v Mestni log 47. 
 
Temeljno načelo odgovornega in verodostojnega znanstveno-raziskovalnega dela je, da so rezultati raziskav 
ponovljivi, neodvisno od časa in prostora. Na ta način je omogočen napredek pri odkrivanju molekularnih 
mehanizmov bolezenskih stanj kot tudi napredek pri razvoju novih strategij zdravljenja. 
Pred desetletjem so nekateri znanstveniki začeli opozarjati, da število neponovljivih raziskav narašča. Po nekaterih 
podatkih je ponovljivih le 11-30 % objavljenih raziskav. Slednje predstavlja ne le veliko finančno breme, pač pa tudi 
resno skrb za napredek pri razvoju novih strategij zdravljenja različnih bolezni. Zato je povsem razumljivo, da je 
verodostojnost oz. zanesljivost objavljenih znanstvenih raziskav postala osrednja tema znanstvene srenje.  
Pred kratkim je skupina znanstvenikov na znanstveni način ovrednotila najpogostejše dejavnike, ki prispevajo k 
slabi/ne- ponovljivosti biomedicinskih raziskav, kamor sodijo tudi raziskave na živalih.  
Namen delavnice je raziskovalce seznaniti z najpomembnejšimi dejavniki, ki vplivajo na verodostojnost rezultatov 
raziskav na živalih. Gre za uvodno delavnico, kateri bodo v naslednjem letu sledile še nadaljevalne delavnice, ki bodo 
obravnavale problematiko po posameznih sklopih. Ker je tematika zelo obsežna in zahtevna, priporočamo, da se 
delavnice udeležite, da bo sledenje posameznemu sklopu v nadaljevanju lažje. Upamo, da se boste dogodka 
udeležili v čim večjem številu.  
Delavnica je brezplačna. 
 
PROGRAM DELAVNICE 
 
16.00 OTVORITEV: uvodni pozdrav, predstavitev namena delavnice  
16.05 Dejavniki, ki vplivajo na ponovljivost znanstvenih raziskav na živalih 

Predavateljica: Martina Perše  
17.20 Transparentnost raziskav – predstavitev rezultatov analize 

Predavateljica: Ana Unkovič 
17.40 Ponovljivost znanstvenih raziskav na živalih in njihova translacija v klinično prakso skozi oči klinika – 
 praktični prikaz primera 

Predavateljica: Željka Večerić-Haler  
18.00 Razprava  
 
Vse zainteresirane prosimo, da se prijavijo na delavnico do 24.novembra. Prijavo posredujete na e-naslov 
tatjana.pirman@bf.uni-lj.si . Prosimo, da poleg prijave navedete ali želite prejeti certifikat. 
 
Se veselimo srečanja z vami, 

Izr. prof. dr. Tatjana Pirman    Znan. sod. dr. Martina Perše 
 Tajnica SDLŽ                      Predsednica SDLŽ    
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