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Što o SBZ-u kažu liječnici?
Objavljena je studija o simptomima SBZ-a među zaposlenicima 
javnih institucija s područja grada Osijeka.3 Ispitanici su odabrani 
slučajnim odabirom među zaposlenicima javnih institucija na po-
dručju grada Osijeka, a prema rezultatima čak 61,8 % njih imalo 
je jedan ili više simptoma SBZ-a. Istraživanje je nadalje pokazalo 

kako su najčešći simptomi bili: 

• umor (72,7 %), 
• osjećaj pritiska u glavi (44,5 %),
• glavobolja (40,9 %),
• svrbež, pečenje ili iritacija očiju (30,9 %) te
• suho/promuklo grlo (27,3 %).

Provedeno istraživanje pokazalo je kako se svi promatrani simp-
tomi češće javljaju kod žena. Također se pokazalo kako su broj-
nost osoba u uredu u kojem ispitanici rade, sklonost alergijama 
i pušenje poticajni čimbenici za razvoj simptoma SBZ kod žena.

3 Pojavnost simptoma sindroma bolesne zgrade među zaposlenicima jav-
nih institucija s područja grada Osijeka, Miodrag. Beneš, Maja M. Miš-
kulin, Marina M. Matić, Pojavnost simptoma sindroma bolesne zgrade 
među zaposlenicima javnih institucija s područja grada Osijeka, Med. 
Flum. 50 (4) (2014) 446–453.
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Jednodnevni znanstveno-stručni skup pod nazivom Primjena modeliranja i simuliranja u kemijskoj 
procesnoj industriji okupit će ugledne predavače i istaknute hrvatske znanstvenike iz područja s 
ciljem povezivanja znanstvene i stručne zajednice te prijenosa znanja iz matematičkog modeliranja u 
kemijskom inženjerstvu predstavnicima industrije.
Organizatori su Hrvatska akademija tehničkih znanosti, Pliva d. d. i Model d. o. o.  
Pokrovitelji skupa su Hrvatska gospodarska komora, Sveučilište u Zagrebu i Hrvatski inženjerski savez.

Cilj skupa
Cilj je edukacija, predstavljanje znanstvene i stručne djelatnosti iz područja kemijskog inženjerstva i 
srodnih znanstvenih disciplina s naglaskom na primjeni matematičkog modeliranja i numeričkih 
simulacija u promicanju interdisciplinarnosti u razvoju održivih tehnologija. 
Razmjena iskustva, predstavljanje najnovijih dostignuća i predavanja koja će održati ugledni predavači i 
znanstvenici najdjelotvorniji je način širenja znanja, ideja i tehnologije te pomoći razvoju gospodarstva.

Web: https://skupmodeliranje.wordpress.com/

Prijava: https://skupmodeliranje.wordpress.com/contact/

Program: https://skupmodeliranje.wordpress.com/program/
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