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Novosti / News

TEČAJ PISANJE I KRITIČKO ČITANJE 
ZNANSTVENOG RADA

Poznavanje metodologije i tehni-
ke izrade znanstvenih radova, 

te vještina dobrog pisanja su osnov-
ni standard u razvoju visokoobra-
zovanih stručnjaka. Za dobro pisa-
nje znanstvenog rada potrebno je 
znati kritički čitati znanstvene pu-
blikacije. Kritičko čitanje znanstve-
nog članka nije samo pažljivo čita-
nje, već i aktivno prepoznavanje i 
analiziranje dokaza. Ta znanja i vje-
štine počinju se razvijati i stjecati 
već tijekom studija. Dosadašnja 
praksa je, međutim, pokazala da se 
osobito na početku karijere kolege 
suočavaju s nizom poteškoća koje 
su najčešće posljedica nedovoljnog 
poznavanja metodoloških tehnika i 
pravila pisanja znanstvenog rada. 
Stoga je Hrvatsko reumatološko 
društvo HLZ-a organiziralo eduka-
cijski tečaj pisanja i kritičkog čita-

nja znanstvenog rada, kao pomoć 
svim a posebno mladim stručnjaci-
ma da steknu i unaprijede znanja i 
vještine u pisanju znanstvenih ra-
dova i kritičkom čitanju istih. Vo-
ditelji tečaja su bili prof. dr.sc. Si-
meon Grazio i prof. dr. sc. Branimir 
Anić, a tečaji su održani u Splitu (6. 
srpnja 2018., biblioteka KBC Split- 
Križine), Osijeku (10.09.2018., soba 
za sastanke Klinike za unutarnje bo-
lesti, KBC Osijek,) i u Zagrebu (24. 
09.2018., Hrvatski liječniki zbor –
Velika dvorana). Program tečaja se 
sastojao od predavanja i prikaza 
vlastitih iskustava od ideje do obja-
ve znanstvenog rada. Predavanja su 
bila: Simeon Grazio – Medicina ute-
meljena na dokazima i vrste medi-
cinskih istraživanja, Branimir Anić: 
Pisanje znanstvenog članka – opći 
okvir, Simeon Grazio – Kritičko či-

tanje znanstvenog članka, Zdenko 
Sonicki – Statistika za biomedicina-
re – ključni elementi za pisanje i kri-
tičko čitanje znanstvenog članka. 
Prikaze vlastitih iskustava u pisa-
nju i objavi znanstvenih radova 
dali su kolege Mislav Radić (Split), 
Jasminka Milas Ahić (Osijek) i Ivan 
Padjen (Zagreb). Tečaj je bio bodo-
van prema pravilniku Hrvatske li-
ječničke komore, a kao slušači su-
djelovalo je 39, mahom mlađih po-
laznika. Odjeci tečaja su bili vrlo 
pozitivni. Vjerujemo da je ovim te-
čajem Hrvatsko reumatološko dru-
štvo dalo dodatni doprinos i poticaj 
kolegama u pisanju i kritičkoj ocje-
ni znanstvenih radova, te sveuku-
pno boljoj kvaliteti reumatologije u 
Hrvatskoj.
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