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Najava
Deveti hrvatski Cochrane simpozij na Medicinskom
fakultetu u Splitu, 9. i 10. lipnja 2017.
Dojmovi s 8. CroCoSa su još svježi, a pripreme za
iduću godinu su već u tijeku. Već sada zabilježite datum 9.
CroCoSa koji će se održati 9. i 10. lipnja 2017. Tema
simpozija je oralno zdravlje i dentalna medicina utemeljena
na dokazima. Potvrđeni su predavači iz Cochrane skupine
za oralno zdravlje koji spremaju zanimljiva predavanja na
ovu temu.

Istaknuto

Postanite dio Cochrane
družine
Za sve koji žele doprinijeti
Cochraneu na fleksibilan i
jednostavan
način,
te
izvježbati vaše vještine
prepoznavanja RCTova,
predlažemo da postanu dio
Cochrane družine (eng.
Cochrane Crowd).
Dr. MahmićKaknjo piše
o
svom
pozitivnom
iskustvu
uključenja
u
Cochrane družinu i daje
nekoliko korisnih savjeta
za početnike. Također je
prevela infografike
o

Cochrane
družini
razmjeni zadataka.
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Iz Hrvatskog Cochranea

Hrvatski Cochrane sudjelovao u izradi smjernica GATHER za publiciranje zdravstvenih
procjena
Skupina stručnjaka, pod vodstvom Svjetske zdravstvene organizacije, je pristupila izradi
smjernica za bolji prikaz izvješća o zdravstvenim procjenama. Guidelines for Accurate
and Transparent Health estimates Reporting (GATHER) skupina, u kojoj je sudjelovao i
naš Hrvatski Cochrane, izradila je i dokument s detaljnim obrazloženjem pojedinačnih
stavki na listi za provjeru, kao i primjere dobrog prikaza zdravstvene procjene. Više
detalja nalazi se na mrežnoj stranici GATHER, kao i u časopisima The Lancet i PloS
Medicine, gdje su objavljenje te na stranicama HCa
Hrvatski Cochrane suorganizator motovunske ljetne škole unaprjeđenja zdravlja
Na poziv glavnog organizatora doc. dr. sc. Aleksandra Džakule, Hrvatski Cochrane je u
srpnju 2016. bio suorganizator ljetne škole unaprjeđenja zdravlja Zdravstveni sustavi i
zdravstvena politika koja se već tradicionalno održava u Motovunu. U fokusu
ovogodišnjeg programa bilo je pitanje značenja i korištenja znanja u upravljanju
zdravstvom. Više...
Kako pronaći, protumačiti i primjeniti dokaze
Doc. dr. sc. Irena ZakarijaGrković, suvoditeljica Hrvatskog Cochranea i predsjednica
Hrvatske udruge IBCLC savjetnica za dojenje, je održala plenarno predavanje na
devetom Europskom kongresu o dojenju pod nazivom Kako pronaći, protumačiti i
primijeniti dokaze? Više...
Posjet portugalskom Cochraneu
U Lisabonu je od 17. do 18. lipnja održan 6. Europski sastanak o dojenju za liječnike, na
kojemu je sudjelovala Irena ZakarijaGrković, koja je ujedno iskoristila priliku i posjetila
kolege u portuglaskom Cochraneu. Više o našim portugalskim kolegama saznajte ovdje.

Projekt prevođenja Cochrane sažetaka

HC je u kolovozu dosegao brojku od 2000 prevedenih Cochrane laičkih sažetaka na
hrvatski jezik. Cochrane sažetci prevode se na 13 svjetskih jezika, od kojih su od nas
u prevođenju uspješniji jedino španjolski i francuski projekt, no treba naglasiti da su ti
projekti prevođenja počeli mnogo ranije od našega i imaju financijsku potporu za
prevođenje za razliku od nas. Tako velik broj prijevoda možemo zahvaliti brojnim
volonterima iz cijele Hrvatske koji sudjeluju u prevođenju Cochrane sažetaka, a isto
tako i velikom broju prijevoda koje izrađuju studenti svih smjerova Medicinskog
fakulteta u Splitu, te studenti splitskog Odjela za zdravstvene studije i Sveučilišnog
odjela za forenzične znanosti. Saznajte kako se uključiti
Hvala svima koji sudjeluju u ovom projektu i omogućuju dostupnost najboljih
dokaza o intervencijama i dijagnostičkim pretragama na hrvatskom jeziku!

Razgovor s Christopherom Catesom

Doc. dr. sc. Irena ZakarijaGrković je razgovarala s Dr.
Chrisom Catesom, urednikom u Cochrane skupini za dišne
putove i predavačem na ovogodišnjem Cochrane simpoziju.
Cates na svojoj mrežnoj stranici objavljuje "Catesove
grafove" kojima pokušava složene rezultate sustavnog
pregleda pojednostaviti kako bi ih pacijenti i zaposleni kliničari
lakše razumjeli. Zanimljiv razgovor s Chrisom pročitajte ovdje.

Cochrane u Bosni i Hercegovini

Tečaj informacijske pismenosti u Mostaru
U sklopu projekta Informacijske pismenosti, kojeg vodi Josip Šimić, mr. informacijskih
znanosti, na Bijelom brijegu u Mostaru je 3. lipnja 2016. godine održan Tečaj
informacijske pismenosti, a pod pokroviteljstvom Fakulteta zdravstvenih studija. Dr.
MahmićKaknjo je prisutne je upoznala s praktičnom uporabom nekoliko Cochrane
sustavnih pregleda u informiranju pacijenata i zdravstvenih djelatnika pri donošenju
odluka u konkretnim kliničkim slučajevima. Više o tečaju...

Novi Cochrane sustavni pregled

Kompresijske čarape za sprječavanje tromboze dubokih vena kod zrakoplovnih
putnika
U posljednjih nekoliko godina došlo je do povećanja interesa oko pitanja smanjuju li
kompresijske čarape (ili “čarape za let”) rizik od duboke venske tromboze (DVT; krvnih
ugrušaka u nogama) i drugih problema s cirkulacijom kod zrakoplovnih putnika.
Zaključke Cochrane sustavnog pregleda objavljenog 14. rujna 2016. možete pročitati
na našim stranicama.

Srdačan pozdrav od Cochrane tima!
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