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Tehnička osnovica
U informatičkom smislu, u pozadini portala je baza podataka za pohranu tekstova i slika kojoj se
pristupa na strukturirani način pomoću Sustava za upravljanje sadržajem (dalje CMS) koji je izrađen
pomoću programskog jezika PHP. CMS omogućava pohranu tekstova i slika u članke, pridjeljivanje članka
pojedinom broju i objavu broja.
Za rad baze podataka koriste se serverski resursi vanjskog davatelja usluga koji osigurava održavanje
baze podataka, stalnu prisutnost na Internetu i zaštitu sadržaja.

Razvoj časopisa tijekom 2005. godine
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Elektronska verzija časopisa pronašla je svoje korisnike. O tome svjedoče podaci iz redovite statistike
pristupa portalu koje su aktivirane. Od 01. siječnja do 19. prosinca 2005. godine zabilježeno je ukupno
19003 posjeta portalu (Grafikon 1.). Iz mjeseca u mjesec bilježi se postupni porast broja posjeta od
1714 tijekom siječnja do 2593 posjeta u studenom.
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Hrvatski časopis za javno zdravstvo ubraja se u malobrojnu skupinu časopisa u svijetu koja kao sredstvo www.hcjz.hr  prikaz
komunikacije koristi isključivo Internet.
prve godina rada
Za rad časopisa dizajniran je poseban portal www.hcjz.hr koji se sastoji iz tri osnovna dijela:
1. Časopis – za objavu i prikaz pojedinih brojeva časopisa,
SADRŽAJ
2. Drugi sadržaji  najave kongresa i simpozija, postavljanje linkova na korisne stručne sadržaje i dr.,
3. Tko što radi u javnom zdravstvu namijenjen prezentaciji podataka o profesionalcima koji se bave
javnim zdravstvom.
Priprema za ispis

Tijekom 2005. godine na portalu www.hcjz.hr objavljena su 4 broja Hrvatskog časopisa za javno
zdravstvo. Autori su svoje tekstove dostavljali na magnetnom mediju, a rijetki su koristili mogućnost
CMSa za samostalno postavljanja na portal. Postavljanje sadržaja i objavu pojedinih brojeva osigurali su
sami članovi Izvršnog uredništva časopisa koristeći prethodno razvijeni CMS. U narednoj godini potrebno
je kroz osiguranje edukacije o korištenju CMSa i stalne podrške poticati autore na samostalno
postavljanje svojih tekstova.

Edukacija
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Grafikon 1. Broj posjeta portalu po mjesecima 2005. godine
Svoje korisnike portal je pronašao i izvan granica Republike Hrvatske. Struktura pristupa iz pojedinih
domenskih prostora prikazana je na grafikonu 2.
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Grafikon 2. Struktura pristupa prema domenskim prostorima
Statistika praćenja posjeta sadržaju omogućava procjenu
čitanosti pojedinih tekstova. U tablici 1
prikazan je broj posjeta za 10 najčitanijih članaka tijekom prvih petnaest dana prosinca 2005. godine.

Tablica 1. Posjeti pojedinim člancima tijekom prosinca 2005. godine.

Zaključak
1. Porast broja korisnika tijekom 2005. godini pokazatelj je da i u Hrvatskoj Internet može biti
uspješan komunikacijski medij za razvoj elektronskog časopisa.
2. Uspostavom elektronskog časopisa javno zdravstvo Hrvatske dobilo je snažno komunikacijsko
sredstvo i prostor za prijenos i razmjenu ideja.
3. Potrebno je osigurati trajnu edukaciju profesionalaca o mogućnostima komunikacije putem
Interneta.
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