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Развој савремене медицине пред лекаре поставља
све више изазова тако да је свакодневна потреба и
обавеза сваког од њих да перманентно усавршава
персонална знања, вештине и ставове. Програми
континуиране медицинске едукације одавно су
уведени у здравствене системе и организације
лекарске професије у многим земљама у свету.
Искуство да многи такви програми унапређују
лекарску праксу подупрто је многобројним валидним
доказима, уз сазнање да је ефикасност различитих
облика едукације варијаблина (1). У нашој земљи већ
неко време постоји формална обавеза лекара да се

активно старају о свом професионалном развоју
учешћем у различитим облицима континуиране
едукације здравствених радника (2). При томе,
институционални програми и даље представљају
окосницу овог сегмента лекарског усавршавања (3, 4).
Међутим, постоје разноврсне форме које омогућавају
да се ова обавеза испуни, што укључује и објављивање
радова (аутори, коаутори) или стручних рецензија у
медицинским научним и стручним часописима (5).

Научно усмерени часописи, сами по себи,
представљају драгоцени извор нових сазнања за
лекаре с обзиром на то да је њихова основна улога да
извештавају о резултатима нових истраживања која су
ваљано спроведена. С друге стране, медицински
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ABSTRACT

Educational activity of every medical journal is

manifested throughout the entirety of its content.  However,

there is a need for new forms of educational content, in order

to present facts that are important for the everyday work of

physicians as well as other current or impending

circumstances (changing patterns of diseases, technological

and IT progress, expansion of mass-media). Therefore,
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часописи, посебно они општег карактера, имају и
додатне обавезе. Поред оригиналних научних
истраживања они треба да објављују и едукативне
прегледне чланке, вести, дебате, коментаре експерата,
приказе књига, али и додатне прилоге који се односе
на традицију или додирна подручја медицине и друге
сферe људског интересовања (6–11). Овакво место
медицинских часописа је, дакле, потпуно
компатибилно с актуелним захтевима континуиране
медицинске едукације постојећих али и будућих
лекара.

Едукативна активност неког медицинског часописа
практично се испољава целокупним његовим
садржајем, укључујући и уско профилисан научни
сегмент (12). Она представља задатак не само
часописа општег типа већ и оних са специјализованим
садржајем (13, 14). Ипак, чини се да је кључна
одредница данашње едукативне улоге медицинског
часописа оличена у потреби да осим теоријског
садржаја укључи и елементе који су важни у
практичном, рутинском, односно свакодневном раду
лекара. Сем тога, постоје и нови додатни чиниоци који
убрзавају потребу за хармонизацијом важећих
дијагностичко-терапијских стандарда, као што су
промене образаца оболевања и деловања етаблираних
терапијских интервенција (15). Зато уредништва и
издавачи непрестано проналазе оптималне форме
едукативних садржаја које треба да буду у складу како
са захтевима здравственог система, тако и с
перманентим технолошким достигнућима. Убрзани
развој у области информатичких технологија и
масовних медија обликује нове културолошке матрице
које утичу на многе чиниоце важне за планирање и
спровођење медицинске едукације (16–20).

Медицински часопис, у сарадњи са Регионалном
лекарском комором за централну и западну Србију,
уводи нову рубрику – Семинар за лекаре практичаре.
Циљ текстова који ће се објављивати у овој рубрици
јесте унапређење знања и вештина лекара у
свакодневној клиничкој пракси. Пажња ће бити
посвећена претежно раду у примарној, амбулантној
здравственој заштити у смислу отклањања дилема који
се јављају у рутинском раду, али и садржајима који
доприносе хармонизацији рада различитих нивоа и
сегмената здравствене службе. У Медицинском

часопису је већ постојала слична рубрика, али је она
углавном попуњавана рукописима које су аутори
самоиницијативно достављали (21). Спорадично
присуство оваквих семинара, слободан избор тема и
неуједначен фокус били су велики практични
недостатак поменуте рубрике.

Од сада ће тематске области које ће бити предмет
ове рубрике бити усаглашене са горућим потребама
лекара у самој пракси, при чему ће, додатно, бити

извршена и селекција приоритета (табела 1). Уз то,
тежња је да рубрика постане стална и да, уколико
прилив прикладних рукописа дозволи, обимом и
бројем публикованих рукописа не буде круто
ограничена. Медицински часопис ће задржати и
досадашње текстове који у целини или делом имају
значај за практични рад, као што су прегледни чланци,
прегледи литературе, прикази књига с одабраним
темама и друго. Сви такви едукативни текстови
убудуће ће бити обележени и одговарајућим
графичким решењима у садржају броја. Свеукупно,
Медицински часопис ће следити пут многих домаћих и
међународних реномираних часописа који су
едукацију лекара практичара поставили за један од
својих важних задатака (22–24).

Рукописи за ову рубрику треба да буду практично
оријентисани, писани јасно и концизно и да, сходно
теми, садрже есенцијалне чињенице о важећим
дијагностичким и терапијским алгоритмима обољења
и стања, лековима и дозним протоколима. Пожељна
поглавља ових семинара такође су и осврти на
најважније домаће и међународне водиче добре праксе
и друге савремене доказе из валидних студија а, по
потреби, и разматрање могућих контроверзи, и
предлога како да се оне оптимално реше. Радови ће се
обавезно подносити и објављивати на српском језику,
са насловом и сажетком и на енглеском, а могу се и у
целини публиковати двојезично. Аутори треба да
назначе тематски оквир којем припада поднети рад.
Обим и унутрашња структура рукописа треба да буде
прилагођена датој теми и претходно наведеним
принципима. Семинари за лекаре практичаре подлежу
стандардној евалуацији рукописа који се подносе
Медицинском часопису, укључујући и рецензију, али
по приоритетној, убрзаној процедури, што је у складу
са препорученом праксом (25). Током припреме
рукописа аутори претходно могу да контактирају
уредништво ради додатних информација и упутстава.

Такође, Медицински часопис је заинтересован за
праћење утицаја радова публикованих у рубрици
„Семинар за лекаре у пракси“ на унапређење стручних
перформанси лекара, клиничких исхода лечених
болесника, а самим тим и здравствене заштите у
целини. Сазнања да ефикасност едукативних
интервенција зависи од форме и садржаја датог
програма и да је процес доношења одлука у лекарској
професији врло сложен отварају широке могућости за
научно-истраживачки рад у овој области (1, 26–28).
Методолошки приступ истраживањима која се односе
на медицинску едукацију може бити разноврстан и
има своје специфичности. Упркос томе, у свету су
такве студије веома раширене (29).
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С друге стране, код нас нема много истраживања
овог типа са доследно спроведеним методолошким
захтевима. Оне које су доступне већином су усмерене
на непосредне исходе (енгл. post-course design) (30).
Проспективне студије дизајна интервенције у
здравственом систему представљале би веома погодан
методолошки приступ у нашим условима, а могле би
да се спроводе у појединачним здравственим
установама или чак и у мањим организационим
целинама (31). На пример, једна скорашња опсежна
студија недвосмислено је доказала изразите предности
активног едукативног рада током мултидисципли-
нарне интеракције лекара специјалиста за унапређење
прописивања антимикробних лекова на хируршким
одељењима (32). Друга, мањег обима, наговестила је
значај едукативне интервенције унапређења
фармакотерапије ургентних хируршких болесника
(33). Уколико би Медицински часопис у будућности
имао прилике да евалуира и публикује резултате
истраживања у области медицинске едукације тиме би
постављене циљеве не само испунио већ и проширио,
у складу са валидном научно-истраживачком
методолошком оријентацијом (34).

Иницијатива укључује још три домаћа часописа,
Serbian Journal of Experimental and Clinical Research

(www.medf.kg.ac.rs/sjecr/index.php), Рационалну

терапију (www.medrat.edu.rs/Cirilica/mapa.html) и
Медицински часопис ПОНС (www.ponsjournal.info).
Радове за семинар  из датих тематских оквира аутори
могу да подносе и наведеним часописима, према
претходно описаним принципима, а сходно ближим
инструкцијама њихових уредништава. Тема „Основни
принципи комуникације на релацији лекар–пацијент и
фактори који утичу на комуникацију од стране лекара:
емпатија, симпатија, антипатија, асертивност –
едукација и тренинг“, биће ускоро представљена у
часопису Рационална терапија (Јанковић С.,
персонална комуникација). Уредништва часописа

координисаће своје активности на овом плану како би
лекарима обезбедили разноврсне и правовремене
садржаје. Свака додатна сугестија читалаца и будућих
аутора семинара више је него добродошла.
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