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IZVJEŠĆE  SA SKUPA 
 

 

 

Izvješće s održanog skupa (max. 250 riječi): 

Na sastanku radne grupe sudjelovali su redoviti članovi , a zbog preklapanja satnice sastanka s 

Sjednicom generalne skupštine EFLM-a, privremeno se pridružio i voditelj Povjerenstva C-ET, R. 

Lichtinghagen. 

Slijedom dnevnog reda raspravljalo se o nekoliko točaka. 

1. Voditeljica WG-CPE, EH je podnijela izvješće o održanim edukacijskim skupovima u zadnjih 

godinu dana (Kongresi, simpoziji i tečajevi). 

2. EFLM project: Exchanging practice and knowleadge in LM – MedLabX-EFLMLabX  Projekt bi 

trebao omogućiti specijalistima laboratorijske medicine diljem Europe, da prijave svoj laboratorij kao 

potencijalno mjesto za edukaciju u odgovarajućem području, kao i prijave pojedinaca koji bi putem 

ovog projekta mogli naći laboratorij u kojem mogu usavršiti svoja znanja boraveći u njemu u 

odabranom vremenskom razdoblju. Članovima WG prikazala je također vrlo kvalitetno izrađeno 

web-sučelje koje će omogućiti aktivnosti u okviru projekta (E. Homšak). 

3. MedTech Code project . Do samog sastanka u koordinaciji s voditeljima povjerenstva i radne 

grupe izrađena su dva upitnika za nacionalne predstavnike i članove EFLM-a, kojima bi se trebali 

prikupiti podaci o praksi i iskustvima u organiziranju edukacijskih skupova usko vezano za 

MedTechCodex Europe. Članovi radne grupe dodali su neke svoje sugestije, a planirano je da se u 

roku od dva tjedna provede pilot anketa među članovima radne grupe. Za rujan je planirana 

distribucija anketa svim nacionalnim članicama EFLM-a (D Pašalić). 

4. U suradnji s WG-DE radi se na novoj platformi za program E-Learning (A Bono Soto i  C.Carru). 

5. Članovi radne grupe će svojim sugestijama sudjelovati u korekcijama nove verzije Sylabus 

EFLM/EC4 – 5th version  

6. Potrebno je revidirati listu predavača na web-u EFLM-a. 
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Sastanak EFLM radne grupe Kongresi i poslijediplomsko 

usavršavanje (C-ET; WG-CPE) 
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Daria Pašalić 

Pozicija predstavnika HDMBLM Član radne grupe 
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