
 
 
PREDSTAVITEV PROJEKTA 'BIOBANKA' NA SEMINARJU 
DRUŠTVA ZA CELIČNO IN TKIVNO INŽENIRSTVO SLOVENIJE 

V četrtek, 15.6.2017 je ob 15:00 uri v veliki predavalnici Ortopedske klinike UKC Ljubljana, 
potekal Seminar DCTIS z osrednjo temo: Obporodna tkiva v regenerativni medicini. 
Organizator seminarja je bilo:  Društvo za celično in tkivno inženirstvo Slovenije. 

Predstavljena so bila naslednja predavanja in predavatelji: 

- Amnijska membrana v regenerativni medicini /dr. Urška Dragin Jerman, Medicinska 
fakulteta, Inštitut za biologijo celice/ 

- Napredno zdravljenje kroničnih ran z alograftom amnijske membrane /prof. dr. 
Dragica Smrke, dr. med., Klinični oddelek za kirurške okužbe in Klinični oddelek za 
travmatologijo, UKC LJ/ 

- Uporaba placente v ortopediji in pri športnih poškodbah /izr. prof. Matej Drobnič, 
dr. med., Ortopedska klinika, UKC LJ in Inštitut za medicino in šport, Ljubljana/ 

- Predstavitev projekta: "Biobančništvo popkovnične krvi: ozaveščenost laične in 
strokovne javnosti" /Tina Koprivc, Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto; 
Tihomir Anžur, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani; Romano Pravdič, Gea 
College d.d, Ljubljana;  Marija Seničar, Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto; 
Tamara Žarn, Gea College d.d, Ljubljana/. 

Študentje, kateri smo bili vključeni v projekt: Po kreativni poti do znanja, smo v okviru skupine 
Biobančništvo matičnih celic, predstavili našo raziskavo o poznavanju matičnih celic, s strani 
laične in strokovne javnosti. Predstavili smo matične celice, kaj so, postopek pridobivanja in 
podatkeo njihovi klinični uporabi. Na podlagi analize spletne ankete, ki smo jo izvedli z 
orodjem 1ka, smo predstavili koliko anketiranci poznajo matične celice, kje so bili seznanjeni 
z uporabo in ali poznajo razlike med shranjevanjem v javni ali zasebni banki. Na podlagi 
vprašalnikov smo izdelali brošuro z informacijami, ki so pomembne tako za strokovno kot za 
laično javnost. Brošuro smo predstavili na seminarju, naš cilj pa je, da pride brošura v 
ginekološke ali zasebne ambulante, kjer bodo imeli starši možnost, da pridobijo ustrezne 
informacije glede shranjevanja in uporabe matičnih celic iz popkovnične krvi in popkovnice. 

 

 

http://www.dctis.si/


 
 



 
 



 
 

 


