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Izvješće s održanog skupa (max. 250 riječi):
Sjednicu je vodila tajnica EFLM A.-M. Šimundić. Nakon otvaranja i pozdravnog govora sa strane
prethodnog predsjednika EFLM I. Watsona uslijedilo je prihvaćanje izvješća s prethodne skupštine
EFLM održane u svibnju 2013. u Milanu. Aktualni predsjednik M. Pantegini podnio je izvješće o
strukturi EFLM, potrebi konačnog identificiranja 10 članica EU za konačnu regulaciju profesije
(trenutno je samo Slovenija dobila odobrenje svojih državnih institucija), potom o reviziji IVD, radnim
grupama u povjerenstvima EFLM , sustavu stipendiranja mladih kolega, suradnji s drugim
društvenim i strukovnim organizacijama, suradnji s CCLM, programu sudjelovanja članova EFLMglavnog odbora kao predavača na nacionalnim kongresima, provođenju i usvajanju strateškog
plana, suradnji s EC4, edukaciji (osobito distance-lerning) i ostalom. Potom je uslijedilo financijsko
izvješće rizničara H. Storma te obavijest o rezultatima glasanja i primanju makedonskog
nacionalnog drušva u EFLM.
O aktivnostima u radu povjerenstva izvijestili su nas M.S. Graziani (Komunikacije), E. Topić
(Edukacija), G. Wieringa (Stručno), W. Huisman (Kvaliteta i regulacije), E. Theodorsson (Znanost).
Predsjednik IFCC G. Beastall izvijestio je skupštinu o tome da je EB IFFCC temeljem različitih
prijedloga odbacio prijedlog Talijanskog društva (koje je podržao i HDMBLM) o uključivanju
Predsjednika regionalnih federacija u IFCC EB, već da to trebaju biti članovi koji su posebno
izabrani od članica nacionalnih društava unutar regionalne federacije. Također nas je izvijestio o
aktivnostima vezanim uz dokument „Shaping the future of Laboratory Medicine“.
Predsjednica povjerenstva za edukaciju E. Topić izvijestila je o dobitnicima stipendija za
EurolabFocus 2014, za EFLM-Dubrovnik tečaj 2014 te o domaćinu sljedećeg EuroLabFocusa - koji
će se održati 2016. u Varšavi.
Generalna skupština završila je raspravom prethodnim prijedlozima za regionalne predstavnike u
IFCC EB kao i stavovima EFLM u svezi s dokumentom „Shaping the future of Laboratory Medicine“.
Generalni stav većine članica EFLM se protivi uključivanju više Društava iz jedne države u članstvo
IFCC-a.
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