drustvene_drustvene.qxd 10.6.2014 10:45 Page 135

Društvene vesti

135

Poročilo tajnika DZDS za obdobje 2010--2013
Za DZDS je bilo minulo mandatno obdobje
uspešno. DZDS združuje štiri profile zobozdravstvenih delavcev. Njihovo izpopolnjevanje pa je
temeljna dejavnost društva. Delovanje društva sloni
na izpopolnjevanju zastavljenega programa. V prvi
vrsti so seminarji v Rogaški Slatini. Že število
udeležencev strokovnih srečanj -- preko 2000 jih je -je pokazatelj, da smo uspešni in strokovno zanimivi.
V imenu upravnega odbora DZDS izrekam pohvalo
vsem avtorjem, uredniškemu odboru, predvsem pa
prof. dr. Eriki Cvetko, ki uspešno ureja naše
strokovno glasilo Zobozdravstveni vestnik. Avtorji
člankov v Zobozdravstvenem vestniku so predvsem
visokošolski učitelji in asistenti Medicinske fakultete
s soavtorji iz drugih medicinskih ustanov. Strokovni
članki so dragoceno vodilo za delovanje stroke.
Glasilo društva objavlja tudi prispevke zobotehnikov. Ugotavljamo, da smo pisci iz te društvene
sekcije zelo redki. Zobotehniki, razmislimo, saj

imamo prostor za objavljanje svojih izkušenj in
novosti iz zobozdravstvene stroke.
Športna dejavnost zobozdravstvenih delavcev je
prav tako del programa našega društva. Druženja
ob tekmovanjih v veleslalomu in tenisu so vsako
leto prijetna ter dobro obiskana. Preko 400
zobozdravstvenih delavcev se jih je udeležilo.
Zaključujemo neko dolgo obdobje, za katerega se
mi zdi, da je dokaj hitro minilo. Rad bi se zahvalil
vsem, s katerimi sem v tem obdobju sodeloval. Še
posebej predsedniku akad. prof. dr. Urošu
Skaleriču, podpredsednikoma Martini Tašker in
Vladimirju Pleničarju, blagajničarki dr. Jelki Jožef,
glavni urednici prof. dr. Eriki Cvetko, ki ji obenem
želim čim več prispevkov za glasilo. Novemu
vodstvu društva pa veliko uspešnega dela.
Peter Goltes
Tajnik

Poročilo urednice Zobozdravstvenega vestnika za obdobje 2010--2013
V preteklem štiriletnem obdobju smo izdali 20
številk na 598 straneh. Objavili smo 52 strokovnoznanstvenih prispevkov z različnih področij
zobozdravstva in druge sestavke (Recenzije knjig,
Poročila, Obvestila, Jubilanti, In memoriam).
Najpogosteje obravnavana področja strokovnoznanstvenih prispevkov so bila ustne bolezni in
parodontologija, zobne bolezni in endodontija ter
stomatološka protetika. V štirih številkah so bili
objavljeni prispevki s strokovnih srečanj:
Strokovnega simpozija Sekcije za stomatološko
protetiko (2010), 16. Slovenskih parodontoloških
dni (2010), Simpozija iz zobnih bolezni in
endodontije (2011) in 17. Slovenskih parodontoloških dni (2012). Leta 2010 je ob 60-letnici
študija stomatologije (dentalne medicine) izšla
posebna številka vestnika, v kateri so predstavljeni
prvi predstojniki kateder za stomatologijo. V letu
2013 (68: 64--72) smo objavili bibliografijo Zobozdravstvenega vestnika od l. 2003 do 2012, ki je
razvrščena kronološko po strokovnih področjih.
Prikaz prispevkov glede na njihovo vsebino se nam
je zdel smiseln tudi v času računalniške obdelave
podatkov, saj prikazuje strokovno in raziskovalno
dejavnost slovenskih zobozdravstvenih delavcev v
zadnjih desetih letih, razvrstitev prispevkov po
področjih pa je služila tudi za vsebinsko analizo
prispevkov v obdobju zadnjih desetih let, objavljen
v isti številki.
V uredništvu smo se tudi v preteklem štiriletnem
obdobju soočali s pomanjkanjem kakovostnih

prispevkov. Vzrok za to lahko delno pripišemo
majhnemu številu piscev, predvsem učiteljev
Medicinske fakultete, ki so zaradi habilitacijskih
meril prisiljeni objavljati v mednarodnih revijah z
dejavnikom vpliva, delno pa izdaji zbornikov kratkih
prispevkov s strokovnih srečanj. Dovolite mi, da na
tem mestu povzamem nekaj pomembnih razlik
med Zobozdravstvenim vestnikom in zborniki
strokovnih srečanj. V vestniku objavljeni prispevki
so zaradi visoke naklade revije (1400 izvodov) in
prostega dostopa na medmrežju dostopni
najširšemu krogu bralcev, izvleček v angleškem
jeziku pa daje možnost, da ga preberejo tudi tuji
strokovnjaki. Naklada zbornikov je manjša in je
prilagojena številu udeležencev strokovnega
srečanja. V Zobozdravstvenem vestniku -- kot edini
strokovno-znanstveni reviji nacionalnega pomena s
področja zobozdravstva -- objavljene prispevke
lahko avtorji in pisci poiščejo tudi v bibliografskih
zbirkah Cobiss in Biomedicina Slovenica.
Informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti v
Sloveniji (SICRIS), ki je namenjen javnemu
spletnemu prikazu podatkov iz evidence izvajalcev
raziskovalne dejavnosti, ki jo vodi Javna agencija za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
vrednoti strokovni in raziskovalni prispevek,
objavljen v Zobozdravstvenem vestniku, s 30
točkami. V zborniku strokovnega srečanja objavljen
prispevek, ki je krajši od 4 strani, je uvrščen med
nekategorizirano gradivo, raziskovalni prispevek, ki
obsega 4 strani ali več, je vrednoten z 20 točkami,
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strokovni prispevek enakega obsega pa s 5
točkami. Poudariti velja, da je večina prispevkov,
objavljenih v zbornikih strokovnih srečanj,
strokovnih, znanstveni so redki. Glede na našteto bi
bilo smiselno razmisliti o prednosti objave
prispevkov, predstavljenih na strokovnih srečanjih,
v Zobozdravstvenem vestniku.
Da bi v delo Uredniškega odbora vključili čim več
dejavnih članov, so v letu 2013 delo predali mlajšim
kolegom trije upokojeni člani Uredniškega odbora:
prof. dr. Franc Farčnik, doc. dr. Narcisa Košir in
Zina Rodman. Za njihovo dolgoletno delo in
prispevek k dvigu kakovosti revije se jim v
Uredniškem odboru prijazno zahvaljujemo. Novim
članom Uredniškega odbora, prof. dr. Martini

Drevenšek, doc. dr. Alenki Pavlič, dr. Roku Kosmu
in Mateji Lunar, pa želimo uspešno delo.
Prispevki, objavljeni v preteklem štiriletnem
obdobju, kažejo na to, da je revija kakovosten vir
novih strokovnih in znanstvenih spoznanj. Zaradi
prizadevanj uredništva za ohranitev vsebinske in
izvedbene kakovosti revije izidejo posamezne
številke revije v neenakomernih intervalih ali z
zamudo, za kar se bralcem opravičujemo in jih
prosimo za razumevanje. Pripombe in predlogi
bralcev nam bodo koristili pri nadaljnjem delu.
Izr. prof. dr. Erika Cvetko
Glavna in odgovorna urednica

DIPLOMANTI NA ODSEKU ZA DENTALNO MEDICINO MEDICINSKE FAKULTETE V LJUBLJANI OD 1. 1. DO 31. 12. 2013

Malnar Tea
Koren Matic
Košir Ida
Nastran Špela
Gladek Štefka
Selan Dunja
Božič Tjaša
Hudovernik Andrej
Kurnik Matej
Amon Hana
Lomšek Anja
Kalister Maja
Marion Ana
Muri Ivana
Šercer Maja
Strmšek Lucija
Hleb Katja
Sapač Boris
Zupančič Mojca
Sekulić Veronika
Kos Nina
Črv Janja
Huskić Almir
Kopinšek Špela
Schmid Hliš Nastja
Vovnik Eneja
Vovnik Dolhar Maja
Hozjan Ana
Artač Meta
Kupljenik Ana
Kutin Nika
Pretnar Tina
Hlača Anja
Nedić Nataša
Palamar Anita

04. 01
07. 01
14. 01
18. 01
18. 01
22. 01
12. 02
19. 02
22. 02
25. 02
26. 02
27. 02.
01. 03.
05. 03
06. 03
08. 03
14. 03.
19. 03
22. 03
25. 03
28. 03
05. 04
08. 04
12. 04
23. 04
26. 04
07. 05
14. 05
17. 05
21. 05
24. 05
27. 05
28. 05
31. 05
04. 06

Vrčon Barbara
Popovič Simona
Knez Ambrožič Mojca
Zule Mirja
Glavan Nina
Zadel Nuša
Burja Maja
Cizerl Daša
Černe Polona
Arnež Juš
Cotič Eva
Barbič Alja
Danilovski Gorazd
Milavec Suzana
Krajnc Petrina
Lah Anja
Lušnic Maja
Legat Katarina
Rosulnik Polona
Pirher Barbara
Tenyi Ana
Žarković Sonja
Šavli Urša
Juras Janja
Gjurin Vid
Mirtič Anita
Malinović Marjetka
Strašek Matjaž
Budin Darko
Zagode Niko
Maljković Vanja
Ivanuša Klavdija
Vrčon Tami
Nonar Steble Polona

11. 06
12. 06
18. 06
01. 07
05. 09
06. 09
06. 09
10. 09
13. 09
04. 10
11. 10
11. 10
11. 10
18. 10
18. 10
18. 10
18. 10
21. 10
22. 10
25. 10
25. 10
25. 10
15. 11
15. 11
15. 11
22. 11
25. 11
25. 11
29. 11
29. 11
13. 12
13. 12
16. 12
20. 12

