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Uvodnik / Editorial
Vaneja Velenik, glavna urednica

Spoštovani kolegi, dragi bralci,

tokratni uvodnik pričenjam z »bibliotekarskim« prikazom 
Davida Ožure, vodjo Strokovne knjižnice Onkološkega inštituta 
in članom uredniškega odbora, kaj vse smo prenovili, dodali 
in spremenili v politiki revije Onkologija ter kaj te spremembe 
pomenijo za samo revijo in avtorje prispevkov.

Po menjavi uredništva in uredniškega odbora smo celostno 
prenovili grafično podobo revije. 

Revijo smo zasnovali kot odprtodostopno, ki izhaja v skladu s pogoji 
licence Creative Commons Attribution CC-BY 4.0 (priznanje 
avtorstva). Članki so z dnem objave brezplačno dostopni na njeni 
spletni strani in trajno arhivirani v Digitalnem repozitoriju razi-
skovalnih organizacij Slovenije (DIRROS). Z odprtim dostopom 
do celotnih besedil spodbuja revija prosto dostopnost raziskav in 
pospešuje globalno izmenjavo znanja. Izdaja revije v slovenskem 
jeziku ima pomembno vlogo pri razvoju in bogatitvi slovenske medi-
cinske terminologije. Kolofon, kazalo, naslovi prispevkov, povzetki 
in ključne besede so prevedeni v angleščino.

Uredniška politika revije pri svojem delu sledi priporočilom in 
standardom, ki so jih izdali Mednarodna organizacija urednikov 
medicinskih časopisov (ICMJE), Odbor za etiko objavljanja 
(COPE) in Odbor za etiko objavljanja Mednarodnega združenja 
urednikov medicinskih revij (WAME).

Na prenovljenih spletnih straneh revije v slovenskem in angleškem 
jeziku so podrobneje predstavljeni namen in cilji revije, uredništvo 
in uredniški odbor, recenzentski postopek, uredniška politika in 
etični standardi. Dopolnili smo spletni arhiv od prve izdane številke 
dalje (1997-).

Posodobili smo navodila avtorjem za pripravo in oddajo prispevkov. 
Dodali smo obrazec z izjavami (o avtorstvu in izvirnosti prispevka, 
morebitnemu navzkrižju interesov, etičnosti raziskave, avtorskih 
pravicah in dovoljenju za objavo), s katerim avtorji prispevka 
potrjujejo, da izpolnjujejo kriterije za objavljanje v biomedicinskih 
revijah.

Izdajanje revije, ki jo brezplačno prejema 10.350 članov Zdravniške 
zbornice Slovenije, poleg njenega ustanovitelja, sedaj finančno 
deloma podpira tudi zasebni sektor. Uredniška politika revije pri 
tem sledi etičnim priporočilom, oglasi so ločeni od vsebine prispev-
kov, objavljeni so po vrstnem redu prispetja.

S tokratno, junijsko, številko je vsak prispevek opremljen z DOI, tj. 
alfanumerično oznako v mednarodnem sistemu za identifikacijo 
elektronskih publikacij in njihovih sestavnih delov.

Revijo želimo predstaviti tudi strokovni javnosti izven Slovenije 
in uvrstiti njene prispevke v mednarodne bibliografske baze. V teh 
dneh smo prejeli odobritev za vključitev revije v bazo CINAHL 
Ultimate (EBSCO). Po metodologiji ARRS bo revija s tem 
uvrščena na seznam BIBLIO-A, objava znanstvenega prispevka v 
njej bo sodila v kategorijo C (revije, ki so vključene v mednarodne 
baze podatkov) in bo vredna 30 točk. Za izvolitve v naziv (habi-

litacije) bo objava znanstvenega prispevka sodila v IV. skupino 
(ostale recenzirane revije) in bo vredna 2 točki. Uredništvo bo v 
drugi polovici leta 2018 vložilo vloge za indeksiranje v mednaro-
dnih bibliografskih bazah PubMed, DOAJ, Embase in Scopus.

Zdravljenje s konopljo je ena zelo aktualnih in perečih tem. V 
prvem prispevku naše revije avtorji razbijajo mite in pojasnujejo 
vlogo konoplje pri zdravljenja malignih bolezni. V pripravi so 
smernice za uporabo konoplje pri zdravljenju bolečine, kaheksije 
in ob sistemskem zdravljenju raka.

Protonska terapija, pri kateri žarke sestavljajo nabita jedra 
vodikovih atomov, je biološko učinkovitejša od obsevanja s fotoni. 
Kljub sicer še vedno dragi opremi število centrov, ki lahko zago-
tavljajo tovrstno zdravljenje, raste. O prihodnosti protonskega 
zdravljenja v Sloveniji si lahko preberete v drugem prispevku.

Eno- ali dvodnevne šole zdravljenja različnih rakov pod okriljem 
Onkološkega inštituta so množično obiskovane. Žal se jih veliko 
od vas iz različnih razlogov ne more udeležiti. Zato se trudimo 
pridobiti in objaviti čim več prispevkov, da bi jih lahko prebral 
širši krog strokovnjakov. Tokrat objavljamo devet (zaporednih) 
prispevkov s 3. šole podpornega zdravljenja, ki je 12.5.2018 
potekala na Onkološkem inštitutu na temo akutnih stranskih 
učinkov specifičnega onkološkega zdravljenja, ocene delazmož-
nosti onkoloških bolnikov ter depresije in anksioznosti. 

Pred odobritvijo uporabe zdravil ali metod zdravljenja v 
vsakdanji klinični praksi, morajo biti le-ta preizkušana v okviru 
kliničnih raziskav. V njih preizkušamo njihovo učinkovitost 
in varnost. O pomenu kliničnih raziskav za razvoj stroke in za 
bolnike, ki tako lahko dobijo dodatne možnosti zdravljenja, govori 
zadnji prispevek iz tega sklopa.

V tokratni številki revije objavljamo tudi dva izvirna znanstvena 
prispevka na temo febrilne nevtropenije ob adjuvantnem zdra-
vljenju nedrobnoceličnega raka pljuč ter poznavanje in odnos do 
malignega melanoma v mladi odrasli populaciji v Sloveniji.

Eno glavnih poslanstev revije je objavljanje novih ali posodoblje-
nih smernic oziroma priporočil obravnave bolnikov z različnimi 
raki. Tokrat jih predstavljamo za bolnike z limfomi in bolnice z 
rakom materničnega telesa.

Vsem avtorjem se iskreno zahvaljujem za strokovnost, svojima 
sourednicama in vodji Strokovne knjižnice pa za ogromno 
pomoč pri podiranju novih mejnikov tako v številu prispelih in 
objavljenih kakovostnih prispevkov kot tudi dvigu ugleda revije 
Onkologije. 

Želim vam prijetne poletne dni v prebiranju člankov.


