Združenje zdravnikov družinske medicine Slovenskega zdravniškega društva
Katedra za družinsko medicino MF v Ljubljani

Vabilo na strokovno srečanje z naslovom:

»Kritično vrednotenje strokovnih člankov«
Spoštovani,
Vabimo vas na strokovno usposabljanje z naslovom 'Kritično vrednotenje strokovnih
člankov', ki bo potekalo v sredo, 4. oktobra 2017 od 12:00 do 19.00 ure v prostorih nove
Nevrološke klinike; Zaloška 2, Ljubljana
Gostovala bo Dr Narinder Kaur Gosall BSc (Hons) PhD iz podjetja The Critical Appraisal
Company v Veliki Britaniji.

Vabilu je priložen kratek namen delavnice, predstavitev gostujoče predavateljice in program.
Delavnica bo potekala v angleškem jeziku. Vložena je bila vloga za priznanje točk za
podaljšanje licence pri ZZS.

Veselimo se Vaše udeležbe in Vas do srečanja lepo pozdravljamo!

Cilji delavnice so:
 zagotoviti razumevanje pomena na dokazih podprte medicine in osvetliti načine
kritičnega vrednotenja strokovne literature;
 podati znanja o vrednotenju metodologije strokovnih člankov;
 podati znanja o načinih interpretacije rezultatov strokovnih člankov in uporabljenih
statističnih analiz;
 podati znanje o tem kako se rezultati kliničnih raziskav povezujejo z izzidi zdravljenja
bolnikov v klninični praksi in
 podati veščine o logični, strukturirani in samozavestni komunikaciji.
Critical Appraisal Company je priznano in certificirano podjetje, ki se ukvarja s kritičnim
vrednotenjem, več o dejavnosti: http://www.criticalappraisal.com/.
Izobraževanje zajema:
1) Dostop do spletnega izobraževanja, 1 mesec pred praktičnim izobraževanjem.
Zaželeno je, da se udeleženci pripravijo na delavnico in pregledajo pripravljene
spletne vsebine, ki bodo nudile kot osnova praktičnemu izobraževanju. Dostop do
spletnih modulih bo omogočen, še do 2 meseca po zaključku praktičnega
izobraževanja.
2) Priprava delovnega zvezka, kot osnova praktičnega izobraževanja.
3) Praktično izobraževanje, vključno z delavnicami vrednotenja člankov (podroben
program v prilogi)
Predstavitev predavateljice
Dr Narinder Kaur Gosall BSc (Hons), PhD
Direktorica Superego Cafe Limited, The Critical Appraisal Company
Narinder Gosall je študirala v Liverpoolu. Naziv doktorica znanosti je pridobila na področju
nevropatologije (vloga freničnega živca pri sindromu nenadne smrti pri dojenčkih in
zapoznelosti intra-maternične rasti). Sprva je poučevala kot univerzitetna predavateljica,
kasneje pa je bila zaposlena v farmacevtski industriji.
Ima bogate izkušnje glede poučevanja kritičnega vrednotenja strokovne literature strokovni
javnosti. Kot predavateljica je dajavna tudi v mednarodnem prostoru. Je urednica spletnega
tečaja www.criticalappraisal.com.
Leta 2000 je ustanovila podjetje za zdravstveno usposabljanje, Superego Cafe, ki vodi spletne
strani in tečaje za zdravstvene delavce (vključno s criticalappraisal.com).
Je mednarodni govornik o kritičnih sposobnostih ocenjevanja in vodi redne tečaje v
Združenem kraljestvu, ZDA, na Bližnjem vzhodu, v Singapurju, Maleziji, Hongkongu, na Novi
Zelandiji in v Avstraliji. Septembra 2012 je za knjigo The Doctor's Guide to Critical
Assessment (PasTest, 3. izdaja) v Londonu prejela prvo nagrado v kategoriji "Temelj
medicine" na BMA Medical Book Awards 2012.

Program srečanja, sreda 4.10. 2017:
12.00-12.30

Prihod in registracija udeležencev, prigrizek

12.30-12.40

Uvod, predstavitev delavnice

12.40-13.00
13.00-13.20

Klinično vprašanje; primarna hipoteza; analiza podskupin; zavajajoče
sprejemljivke
Vrste kliničnih raziskav

13.20-13.40

Pristranskost, usklajevanje; randomizacija

13.40-14.00

Prikrivanje (slepi vzorci)

14.00-14.20

Izidi

14.20-14.40

Opisovanje in povzemanje podatkov

14.40-15.00

Tveganja in obeti

15.00-15.30

ODMOR

15.30-16.00

Ničelna hipoteza in p vrednosti

16.00-16.30

Korelacija in regresija

16.30-17.00

Prognostične študije

17.00-17.30

Sistematični pregledi in meta analize

17.30-17.45

Razprava

17.45-18.15

Praktična delavnica: kritično vrednostenje članka 1

18.15-18.45

Praktična delavnica: kritično vrednostenje članka 2

18.45-19.00

Vtisi in zaključek

KONTAKTI
Lea Vilman, Katedra za družinsko medicino, Medicinska fakulteta, Poljanski nasip 58, p. p.
2218, 1104 Ljubljana, tel.: 01 438 69 15, faks: 01 438 69 10, kdrmed@mf.uni-lj.si
prim. izr. prof. dr. Marija Petek Šter, dr. med.; marija.petek-ster@mf.uni-lj.si
KANDIDATI 60
KOTIZACIJE Ni
V primeru, da vam termin ne ustreza, se lahko v primeru prostih mest udeležite tudi
ponovitve delavnice, v četrtek 5.10 ob 13.30 uri na Zdravniški zbornici Slovenije, Dunajska

162, Ljubljana. Obvezna pa je predhodna prijava do ponedeljka 2.10. 2017. V primeru, da
bi se želeli udeležiti dogodka 5.10 se prosim prijavite pri:
KONTAKTI Lea Vilman, Katedra za družinsko medicino, Medicinska fakulteta, Poljanski
nasip 58, p. p. 2218, 1104 Ljubljana, tel.: 01 438 69 15, faks: 01 438 69 10, kdrmed@mf.unilj.si

