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IZVJEŠĆE
Projekt Oxford Master Class 2013.
9. i 10. rujna, 2013.
Sudjelovala sam na Oxford IBD MasterClass kongresu sa svjetski renominiranim predavačima u
području upalnih bolesti crijeva na kojem su se razmijenila iskustva i najnovija saznanja o aktualnoj
problematici, dijagnostici te istraživanju potencijalnih terapijskih meta. Dobila sam priliku upoznati
kolege iz cijeloga svijeta i raspravljati o izazovima svakodnevne kliničke prakse kod pacijenata
oboljelih od Crohnove bolesti i ulceroznog kolitisa.
11.-13. rujna, 2013.
Posjetila sam Odjel za bazična istraživanja Translacijske gastroenterološke jedinice Sveučilišne
bolnice John Radcliffe u Oxfordu, pod vodstvom prof. Fiona Powrie, FRS. Odjel se bavi
fundamentalnim istraživanjima imunologije sluznice te surađuje s kliničkim znanstvenicima i
gastroenterolozima s ciljem primjene novih spoznaja iz područja bazične medicine u kliničkoj medicini
u vidu inovativnih terapijskih mogućnosti za upalne bolesti crijeva, jetrene i maligne bolesti. Upoznala
sam istraživače i laboratorij te posjetila Jedinicu za provođenje kliničkih studija. Dobila sam približan
uvid u organizaciju kao i u svakodnevnu kliničku praksu specijalizanata i specijalista jednog svjetski
poznatog centra te dogovorila suradnju.
Tijekom boravka u Oxfordu bila sam u mogućnosti boraviti u Magdalen College-u i osjetiti „pravi
sveučilišni duh grada“, posjetiti brojne turističke znamenitosti, družiti se s kolegama u slobodno
vrijeme.
Svakako moram spomenuti i članove AMAC-UK koje sam imala čast upoznati i koji su moj boravak u
Oxfordu učinili nezaboravnim i jedinstvenim. Bila sam oduševljena pristupačnošću tih dragih ljudi,
stručnjaka u svojem području, zajednicom koja nesebično i s mnogo entuzijazma podupire naše
Sveučilište, hrvatsku znanost i kulturu.
Smatram da je ovo iskustvo unaprijedilo moje znanje i shvaćanje globalnih trendova što će se svakako
odraziti u mojoj svakodnevnoj kliničkoj praksi i znanstveno-istraživačkoj aktivnosti. Usavršavanjem
vlastitog znanja i uvidom u svjetsku kliničku i istraživačku praksu unaprjeđujemo svoju zajednicu na
razini bolnice, fakulteta, sveučilišta i Hrvatske.
Zahvaljujem Klinici za unutarnje bolesti KB Merkur na pruženoj potpori i članovima AMAC-UK na
znanstvenoj nagradi i gostoprimstvu.
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