
Reprodukcija človeka je raziskovalno in strokovno široko področje, ki obsega 
reproduktivno  medicino, porodništvo, ginekologijo in pediatrijo. Pokrivajo ga štirje 
raziskovalni programi, ki potekajo v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana (trije) 
in v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor (en): (1) Metabolni in prirojeni 
dejavniki reproduktivnega zdravja, porod II, (2) Reprodukcija človeka -

 

laboratorijski 
in eksperimentalni vidiki, (3) Ginekologija in reprodukcija: Genomika in matične 
celice in (4) Etiologija, zgodnje odkrivanje in zdravljenje bolezni pri otrocih in 
mladostnikih. Za celotno področje velja, da išče in uresničuje povezave med 
kliničnimi in bazičnimi raziskavami. Posamezni raziskovalci se uspešno vključujejo v 
mednarodne raziskave, vendar žal samo kot sodelujoči partnerji in ne kot vodilni 
nosilci. Zato je  število publikacije v mednarodnih revijah z faktorjem vpliva nad 10 
majhno in posamezni avtorji so navedeni le v obsežnih seznamih sodelujočih 
skupin strokovnjakov. Enako velja tudi za vpetost v mednarodne projekte, kjer 
skoraj v celoti prevladuje individualno sodelovanje, le izjemoma

 

pa so manjše 
skupine tudi nosilci raziskovalne ideje, dela, koordinacije in s

 

tem tudi 
mednarodnega projekta.
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Eden od 93 sodelavcev STAR 3 Study Group

 

je prof.dr. Tadej Battelino, dr.med., 
pediater endokrinolog na Pediatrični klinike UKC Ljubljana.
Članek obravnava uvajanje novih tehnoloških pristopov v zdravljenje sladkorne 
bolezni. Objavljeni so rezultati enoletne multi-centrične

 

kontrolirane študije, v kateri 
so primerjali učinkovitost terapije pri uporabi senzorske inzulinske črpalke s 
klasičnim zdravljenem z injekcijami. Študija je zajela 485 bolnikov (329 odraslih in 
156 otrok). 
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