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Kolumne

Za djelotvorno znanje
Slobodan Lang
Najvažniji izazov stvaranja uspješne Hrvatske, jeste ostvarenje djelotvornog znanja. Kad
Hrvatsku ostvarimo i kao zajednicu ljudi koji svoje znanje pretvaraju u djelo, tada ćemo uspjeti
ostvariti i uspješnu i sretnu - 'zemlju milu'.
Naučili smo na potrebu škola sve do postdiplomskih studija, specijalizacija i doktorata. Naučili
smo na kongrese, seminare i znanstvene projekte. Treba više!
HČJZ poziva na veliki korak dalje, kojim ćemo se međusobno direktno povezati u mrežu znanja
za zdravlje u Hrvatskoj.
Sa ovim tekstom otvaram raspravu o tri teme:
A. Rang lista za zdravlje
U tom cilju mnogo sam razmišljao kako na to potaći i koje metode ponuditi. Pri tom sam pomislio
ako imamo natjecanje i rang liste u sportu, pjevanju pjesama, uspješnim poslovnim ljudima,
kvaliteti bolnica, popularnosti stranaka i političara – zašto ne bi imali i Rang listu zdravlja, tj
hrvatskih liječnika u njihovom zalaganju za zdravlje.
Što Vi mislite o ovom prijedlogu?
B. Bodovanje HČJZ u zalaganju za zdravlje
Bodovanje se provodi na temelju aktivnog sudjelovanje u radu HČJZ.
Postoje šest razina doprinosa:
I. Sudjelovanje i suradnja - 1Bod
Temeljna je želja da se koristi znanje za zdravlje. To se ostvaruje putem:
Zahtjev za informaciju korisnu u radu
Obavijest kolegama od koristi u radu
Pismo HČJZ
Vlastiti članak u javnim medijima
II. Samostalno djelovanje – 2 Boda
Iduće je razvoj i prikaz samostalnog djelovanja.
Komentar knjige
Prikaz slučaja/akcije
Analiza prepreke u radu
Organizacija vlastitog skupa
Autorski tekst do 2 kartica
III. Značajni doprinos – 3 Boda
Ovdje ubrajamo slijedeće vrste radova.
Prikaz ustanove
Prijedlog rješenja zdravstvenog problema
Znanstveni rad
Međunarodno objavljen rad
IV. Vodeći doprinos – 4 Boda
U ovo spadaju.
Primjer uspjeha
Pregledni rad područja
Tekst u udžbeniku
Rad indeksiran u CC
V. Nosilac područja – 5 Bodova
Objavljena vlastita knjiga (autor ili urednik)
VI. Lider – 6 Bodova

Udžbenik
Kao što vidite ovdje je vrednovano niz oblika radova koji do sada nisu ni spominjani. Svaki od
nas može dobiti bodove za razne doprinose.
Molim Vas da se uključite, ocijenite, promijenite, nadopunite …
C. Domoljublje
Eto uz svo poštovanje za znanost, puno zalaganje za zdravlje svih ljudi i svakog naroda, traži i
čovječnost i ljubav za svoj narod. Javno zdravstvo bez domoljublja nije moguće. Domoljublje
mora ne samo obuhvatiti vlastiti narod već ga i duhovno uzdići.
Papa Ivan Pavao II, kojeg danas pozdravlja cijeli svijet i svi ljudi u njemu, ostavio nam je među
ostalim u nasljeđe i svoje misli o Domoljublju:
"Domoljublje znači ljubav prema svemu onome što čini dio domovine: njezina povijest, njezina
tradicija, njezin jezik, njezina sama prirodna oblikovanost. To je ljubav koja se širi i na djela
sunarodnjaka i na plodove njihova stvaralaštva. Svaka opasnost koja ugrožava veliko dobro
domovine postaje prigoda za provjeru ove ljubavi."
…
"Domovina je zajedničko dobro svih građana i kao takva ona je i velika dužnost."
…
"Domovina je, dakle, velika stvarnost."
…
"Glavno sredstvo toga progresivna razvoja jest jezik. Pomoću jezika čovjek izražava istinu o svijetu i
o sebi samome te drugima priopćava plod svoga istraživanja na različitim poljima znanja."
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