
 

 

Informacije in navodila za pripravo in predstavitev kliničnega primera na Derma 
forumu 2018 
 

 
Predstavitev klinične kazuistike (Derma forum) bo potekala 7. 12. 2018 popoldan, v 
sklopu srečanja Združenja slovenskih dermatovenerologov, ki bo 7. 12. in 8. 12. 2018 
v hotelu Habakuk v Mariboru.  
 
Specializante dermatovenerologije vabimo, da v sodelovanju s svojimi mentorji ali 
drugimi specialisti dermatovenerologije predstavijo zanimive klinične primere iz  
dermatovenerološke kazuistike. K predstavitvi so povabljeni tudi specialisti 
dermatovenerologije, da svoje zanimive klinične primere predstavijo samostojno. 
  
Derma forum je namenjen predstavitvi poučnih primerov bolnikov, ne nujno redkih 
bolezni. Obenem želi vzpodbuditi specializante dermatovenerologije k pisni in ustni 
predstavitvi kliničnih primerov, kot pomoč pri kasnejšem samostojnem pisanju 
strokovnih prispevkov in nastopanju na strokovnih srečanjih.  
 
 
Pisna priprava prispevka 
 
- Naslov prispevka, avtor(ji), naslov ustanove, e-naslov dopisnega avtorja. 
- Predstavitev primera v slovenskem jeziku: anamneza, klinična slika ob prvem 

pregledu bolnika, diferencialna diagnoza, opravljene preiskave z rezultati, vrsta 
zdravljenja in potek bolezni. Sledi razprava, v katerem na kratko predstavite 
osnovne značilnosti bolezni (na primer definicijo, incidenco, ev. zgodovinske in 
druge posebnosti), morda nova odkritja o etiopatogenezi ter novostih na 
področju diagnostike in zdravljenja.  

- Na koncu je seznam literature, katero tudi citirate v besedilu. Za namen 
predstavitve  zadošča do 10 referenc, po lastni presoji jih lahko navedete več. 
Reference citirate v skladu z navodili, ki veljajo za revijo Acta 
Dermatovenerologica Alpina, Pannonica et Adriatica.  

- Neobvezni del pisnega prispevka sta krajši uvod in krajši zaključek. Povzetek ni 
potreben. 

- V pisni predstavitvi ni potrebno dodajati kliničnih slik bolnika ali fotografije 
histopatoloških sprememb.  

- Pisna predstavitev naj bo omejena na 2 do največ 3 strani, standardne pisave 
(črke velikosti 12 pik), z 1,15 ali 1,5 vrstičnim razmikom.  

- Pisno predstavitev pošljete najkasneje do 9. 11. 2018 na e-naslov: 
miljkovicj@icloud.com  Prispevkov, ki ne bodo oddani do tega datuma, ne bomo 
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mogli uvrstiti v program. Strokovna komisija bo ocenila primernost in kakovost 
prispevka za predstavitev.  

 
 
Ustna predstavitev  
 
- Predstavitev primera z diapozitivi je omejena na 10 minut, sledi 5 minut razprave. 
- V naslovnem diapozitivu ne prikažete diagnoze, primer naslovite splošno, na 

primer: Primer številka 1,  obenem lahko po svoji presoji dodate provokativen 
podnaslov, ki vzpodbudi zanimanje poslušalcev, vendar ne sugerira diagnoze.   

- Vsebinska predstavitev ustne predstavitve poteka po enakem zaporedju kot v 
pisnem delu: uvodoma predstavite anamnezo in klinično sliko, nato izvide 
opravljenih preiskav, s poudarkom na tistih, ki so pomembni za potrditev 
diagnoze, omenite diferencialno diagnozo, zdravljenje in potek bolezni. Sledi 
komentar, v katerem na kratko predstavite značilnosti bolezni, morda nova 
odkritja o etiopatogenezi in novostih na področju diagnostike in zdravljenja, 
morebitne druge zanimivosti. V zaključku je predvideno ključno sporočilo za 
poslušalce. 

- Razpravo vodi moderator, zaželena so tudi vprašanja ali komentarji poslušalcev in 
mentorja.  

- Ustno predstavitev z diapozitivi pošljete najkasneje do 30. 11. 2018 na e-naslov: 
miljkovicj@icloud.com   Prispevkov, ki ne bodo oddani do tega datuma, ne bomo 
mogli uvrstiti v program. 

 
 
Ocenjevanje 
 
Primere bo ocenjevala strokovna komisija in udeleženci srečanja, ob čemer vsak 
prispeva 50% točk. 
 
1. Ocenjevanje strokovne komisije: 
 
Strokovno komisijo sestavljajo člani Katedre za dermatovenerologijo MF UL in  
Katedre za dermatovenerologijo MF UM. 
Strokovna komisija bo pri ocenjevanju upoštevala: 
- kakovost pisne predstavitve primera 
- konciznost pisne in ustne predstavitve primera  
- dermatološko terminologijo  
- ustreznost diagnostičnih postopkov, uporaba sodobnih diagnostičnih metod (če je 
slednje za primer pomembno) 
- kakovost fotografij  
- didaktičnost prikaza in pomen za klinično prakso 
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- jezikovni vidik 
- ustreznost citiranja literature 
 
Vsak član strokovne komisije neodvisno podeli točke od 1-5, pri čemer podeli 5 točk 
najboljšemu prikazu primera (po njegovi presoji), oziroma petim najboljšim s 
padajočim številom točk od 5 do 1. Primer, ki prejme največje število točk s strani 
strokovne komisije, prejme v končni razvrstitvi 5 točk, oz. pet najbolje ocenjenih 
primerov padajoče število točk od 5 do 1. 
 
2. Ocenjevanje s strani udeležencev srečanja: 
Udeleženci glasujejo na način, da podelijo najboljšemu prikazu primera (po lastni   
presoji) 1 točko. Volilna komisija bo seštela število točk za posamezne primere in jih 
razvrstila po številu prejetih točk. Primer, ki prejme največje število točk poslušalcev, 
prejme po razvrstitvi 5 točk, oz. pet najbolje ocenjenih primerov padajoče število 
točk od 5 do 1. 
 
Skupaj s točkami strokovne komisije, je maksimalno število doseženih točk 10. 
 
3. Volilna komisija: 
Oddane glasovnice in rezultate glasovanja bo seštela volilna komisija, ki bo tudi 
razglasila rezultate.  
 
 
Etični vidik ustne predstavitve primera in morebitne kasnejše objave primera v 
strokovni reviji 
 
- Omeniti je potrebno morebitne konflikte interesov avtorjev, ki bi lahko vplivali na 

izbiro zdravljenja.  
- Za prikaz fotografij bolnikov, ki bi lahko razkrile njegovo identiteto, je potrebno 

predhodno pridobiti privoljenje bolnika. 
- V kolikor je specializant pripravil primer s specialistom, ki ni njegov glavni mentor 

pri specializaciji, je korektno, da svojega glavnega mentorja o tem obvesti.  
- Kadar je postavitev diagnoze posledica timskega dela, je primerno, da so soavtorji 

vsi, ki so pomembno prispevali k opredelitvi diagnoze (histopatolog, mentor, ev. 
specialisti drugih strok) ali so imeli pomembno vlogo v procesu zdravljenja. Ta 
vidik je še posebej pomemben, v kolikor bi kasneje avtorji primer objavili v 
strokovni reviji.  

- Vse soavtorje je potrebno o tem, da bo primer predstavljen na strokovnem 
srečanju, predhodno obvestiti. 

 

 
 



Nagrade  
 
- Po finančnih zmožnostih bodo podeljene nagrade za tri najboljše prikaze 

primerov (samo člani ZSD). 
- Nagrade so predvidene v obliki financiranja strokovnih srečanj doma ali v tujini, v 

vrednosti, ki bo naknadno določena in je odvisna od finančnih sredstev, s katerimi 
razpolaga ZSD. Prejemniki jih morajo porabiti v letu 2019. 

 

 
Pisna objava primera v strokovni literaturi 
 
Avtorji kakovostno pripravljenih primerov so vabljeni, da primere objavijo v reviji 
Acta Dermatovenerologica Alpina, Pannonica et Adriatica. V tem primeru je 
potrebna pisna priprava prispevkov v skladu z navodili revije, ki so dostopna na njeni 
spletni strani.  
 
 


