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Uvodnik

Od urednika broja
(Leading article)
Marijan Erceg
Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Svim čitateljima Hrvatskog časopisa za javno zdravstvo čestitamo Svjetski dan zdravlja. U 2006.
godini, Svjetski dan zdravlja posvećen je djelatnicima u zdravstvu. Time je Svjetska
zdravstvena organizacija (SZO) željela skrenuti pozornost na globalnu krizu u kojoj se nalaze
djelatnici u većini zdravstvenih sustava svijeta i naglasiti dignitet i vrijednosti onih koji rade za
zdravlje drugih. Otvaranjem teme posvećene zdravstvenim djelatnicima, Hrvatski časopis za
javno zdravstvo želi potaknuti raspravu o pitanjima radne snage u zdravstvu, od njihova statusa u
društvu do edukacije i uvjeta rada. Nadamo se da ćemo se ovoj temi vraćati i u narednim brojevima.
Nastavljamo s prikazom zdravlja u našim županijama.
Zahvaljujemo
Županu Splitsko
dalmatinske županije gospodinu Anti Sanaderu na obraćanju našim čitateljima. Vesele izjave podrške
javom zdravstvu i isticanje potrebe daljnjih ulaganja u prevenciju i promicanje zdravlja. Čestitamo
uredničkom timu iz Zavoda za javno zdravstvo Županije splitskodalamatinske i autorima
koje su potaknuli na prikaz stanja zdravlja i preventivnih aktivnosti u njihovoj Županiji. Vjerujemo
da će njihovo znanje i iskustvo biti dragocjeno za sve koji rade na prevenciji bolesti i promicanju
zdravlja stanovništva.
Pokretanjem teme promocije zdravlja želja nam je promovirati tu novu javnozdravstvenu
tehnologiju koju zagovara SZO i koju postupno prihvaća većina zemalja svijeta. Želja nam je
potaknuti na raspravu o tome kako razvijati ovu djelatnost i razmjenu iskustava koja na tom polju
ima Hrvatska.
Mediteranska prehrana i zdravlje nova je tema koju pokrećemo u ovom broju. Poznat je zaštitni
učinak ovog tipa prehrane koji se sve više povlači pred naletom navika konzumiranja brze hrane.
Kako zaustaviti nepovoljne trendove, kako djelovati u promociji mediteranske prehrane? Nadamo se
da ćemo uspjeti potaknuti raspravu na ovu temu.
Starenje stanovništva, rast troškova u zdravstvu i pokušaji njihova obuzdavanja, pojava novih
tehnologija otvaraju niz etičkih pitanja u javnom zdravstvu. Kako u uvjetima ograničenih sredstava
osigurati zdravstvenu skrb za stanovništvo, kako osigurati programe i tehnologije koji će osigurati
maksimalni učinak po zdravlje stanovništva? Postoji li etika javnog zdravstva ili je ona tek smjer
promišljanja unutar biomedicinske etike? Otvaranjem teme etika pokrećemo raspravu i pozivamo
na suradnju autore iz ovog područja.
U ovom broju započeli smo s objavljivanjem programa razvoja koje nude pojedinci u svojim
prijavama na natječaje za menadžerska mjesta u zdravstvenom sustavu. Pozivamo sve one, koji
žele podijeliti svoje programe sa stručnom javnosti, neka to učine putem stranica ovog časopisa.
Kakva je čitanost HČJZa? Počeli smo s 1.500 posjeta mjesečno, a u ožujku 2006. godine zabilježeno
je više od 9.000. Neka nam to bude poticaj za još bolji rad u narednim brojevima.

