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IZVJEŠĆE  SA SKUPA 
 

 

 

Izvješće s održanog skupa (max. 250 riječi): 
 
Sastanak Radne skupine EFLM-a za promociju (EFLM-WG-P) održan je 21.06.2015. u Parizu. Bio je to prvi 
sastanak Radne skupine u novom sazivu pod vodstvom Francesce Tossato (Italija). Tijekom sastanka 
predstavljene su završene aktivnosti, rutinske aktivnosti, aktivnosti u tijeku i planirane aktivnosti. 
 
Od završenih aktivnosti ističem pokrenutu EFLM LinkedIn grupu s ciljem povećanja vidljivosti EFLM-a na 
društvenim mrežama i završen EFLM Corner u kojemu se objavljuju vijesti iz nacionalnih društava u časopisu 
Labmedica International. Raspravljen je problem premale vidljivosti LinkedIn grupe te su sudionici sastanka 
pozvani da kroz svoja nacionalna društva pokušaju doprinjeti uključivanju novih članova u grupu.  
 
Radna skupina kontinuirano radi na promociji događaja pod pokroviteljstvom EFLM-a, uređivanju vijesti na 
web-stranici i pripremi novosti za EFLM Corner i IFCC eNewsLetter u koje sam se aktivno uključila uz novog 
urednika EFLM Cornera Herberta Stekela (Austrija). 
 
U tijeku je priprema članka o EFLM-u za Wikipediju. Uz tekst na engleskom jeziku, bit će pripremljeni i tekstovi 
na jezicima članicama EFLM-a u čemu ću također aktivno sudjelovati. Također, u izradi je nova web-stranica 
EFLM-a, dostupna na /www.eflm.eu u koju su uvrštene dvije nove kategorije "News from National Societies" i 
"News from Companies". 
 
EFLM-WG-P planira dizajnirati web-stranicu prilagođenu mobilnim uređajima, pratiti statistiku posjećenosti 
pojedinim segmentima iste te i dalje raditi na povećanju i poboljšanju komunikacije s dijagnostičkim 
kompanijama, zdravstvenim organizacijama, udrugama pacijenata i europskim institucijama. 
Sljedeći sastanak Radne skupine planiran je tijekom 4. EFLM-UEMS kongresa koji će se održati 21.-24. rujna 
2016. godine u Varšavi. Više o kongresu možete pronaći na mrežnoj stranici: www.eflm-
uems.warsaw2016.eu.  

 

Naziv skupa Sastanak radne skupine EFLM za promociju (EFLM WG-P) 

Datum i mjesto održavanja skupa 21. lipnja 2015., Pariz, Francuska 

Ime i prezime predstavnika 

HDMBLM 
Adrijana Dorotić 

Pozicija predstavnika HDMBLM Dopisni član EFLM WG-P 

Datum izvješća 06. srpnja 2015. 
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