
DERMA FORUM 2016 
 
Namen foruma: vzpodbujanje priprave in prestavitev zanimivih kliničnih primerov 
iz dermatologije s strani specializantov/mentorjev in specialistov dermatologije. 
Forum naj bi se po možnostih pripravil enkrat letno, kot zadnje strokovno srečanje 
v organizaciji ZSD.V naslednjih letih je možno tudi sodelovanje z združenji iz 
tujine. 
 
Potek foruma: 
Izbrana strokovna komisija / predstojniki Katedr za dermatologijo ali njihovi 
namestniki prejmejo v pogled povzetke ali članke prikazov primera. 
Ocenijo njihovo kvaliteto/verodostojnot in primernost za javno prezentacijo. 
Aktivni udeleženci pripravilo ppt za javno prezentacijo, ki ne presega 10 min. 
Po predstavitivi in diskusiji poteka ocenjevanje vseh udeležencev srečanja, pri 
čemer se upošteva: 
- izbor primera  
- nazorni prikaz klinične slike, diagnostike in poteka zdravljenja 
- verodostojnost / fotodokumentacija, histološka verifikacija 
- opredelitev pomena primera za klinično prakso 
- jasnost in nazornost ppt prezentacije 
- verodostojnost javnega  nastopa in diskusije 
 
Ocenjevanje: 
 
Ocenjevanje poteka na dveh nivojih: 
 
A/ ocenjevanje s strani strokovne komisije: 
- komisija preveri kvaliteto prijavljenih prispevkov in njihovo primernost za javno  
prezentacijo 
- vsak član komisije neodvisno podeli točke od 1-5, pri čemer se podeli 5 točk 
najboljšemu prikazu primera oz. petim najboljšim s padajočim številom točk (od 5 
do 1). Oba člana komislije morata podati kratko pisno pojasnitev o izboru 
zmagovalnem prikaza. Ostali prijavljeni primeri ne dobijo točk. 
Člana strokovne komisije nista mentorja specializantom. 
 
B/ ocenjevanje s strani občinstva: 
Vsi udeleženci DERMA FORUMA imajo pravico izbrati najboljši prikaz primera in 
ga oceniti z 1 točko. Aktivni udeleženec/mentor ne sme glasovati za svoj prikaz. 
Na glasovnice bo zato potrebno navesti ime in primek glasovalca in označiti izbor 
najboljšega primera. 
V primeru enakega števila glasov, se mesta razdelijo glede na točkovanje s strani 
strokovne komisije. 
Oddane glasovnice in razultate glasovanja strokovne komisije bo seštela komisija 
(2 udeleženca srečanja in predsednica ZSD ali njen namestnik) in razglasila 
rezultate.  
 



Nagrade: 
- po finančnih zmožnostih bodo na DERMA FORUMU podejene nagrade za 
najboljše prikaze primerov, načeloma od 1.do 3. mesta, pri čemer se podeljujejo 
nagrade tako specializantu kot njegovemu mentorju ( samo članom ZSD). 
- po sklepu UO ZSD bodo nagrade v obliki financiranja strokovnih srečanj doma 
ali v tujini, v protivrednosti, ki bo določena vsako leto posebej in je odvisna od 
finančnih sredstev, s katerimi razpolaga v ZSD.Prejemniki jih morajo porabiti v 
naslednjem tekočem letu 
 
 
 
 
 
 
 


