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IZVJEŠĆE SA SKUPA 
 

Izvješće s održanog skupa (max. 250 riječi): 
 

 

Naziv skupa 2. Sjednica GO HDMBLM 

Datum i mjesto održavanja skupa 15.03.2019., Zagreb, Boškovićeva 18 

Ime i prezime predstavnika HDMBLM Nedjeljka Ruljančić 

Pozicija predstavnika HDMBLM Tajnik 

Datum izvješća 02.05.2019. 

Na 2. Sjednici GO prisustvovali su svi članovi GO, predsjednik NO (Danijela Kralj), predsjednik Suda časti (Ana 
Kulić), predstavnici studenata (Robert Kolman, Željka Šarčević), predstavnik PIOJ Helena Čičak i urednik 
časopisa RECIPE.  
Predsjednica HDMBLM je pozdravila sve prisutne i izvjestila o zadacima s 1. sjednice GO: na e-sjednici  
Skupštine održane 20. prosinca 2018. usvojen je financijski plan za 2019. godinu, HDMBLM je dodijelio 12 
stipendija za sudjelovanje na 5. EFLM Kongresu predanalitičke faze u Zagrebu, GO je potvrdio predložene 
članove za OO i ZO  10. Kongres HDMBLM, GO je prihvatio organizaciju Simpozija HDMBLM, koji će se održati 
21.9.2019 u KB Sestre Milosrdnice  
DP je detaljno izvijestila o rezultatima ankete o radu Društva te je GO predložio osnivanje zaštićenog foruma na 
stranicama HDMBLM gdje bi članovi mogli razmjenjivati svoja iskustva.  
Predsjednica je predložila Strateški plan koji je dan  članovima GO za  dodatne prijedloge. Povjerenstvo za 
znanstveno-stručni razvoj, Povjerenstvo za edukaciju, uredništvo Biochemia Medica će predložiti u okviru 
strateškog plana mogućnost novih oblika edukacije. 
Predsjednica HDMBLM je pokrenula inicijativu za obilježavanje LabDay 2019 što je GO prihvatio. 
GO je usvojio prijedlog Projekta IFCC radne grupe za CKD „Procjena točnosti mjerenja koncentracije kreatinina u 
medicinsko-biokemijskim laboratorijima“ i CROQALM-a 
SM i VB su izvijestile o aktivnostima za pripremu održavanja 10. kongresa HDMBLM te predložile datum 
29.9.2021 – 2.10.2021. u tvornici KRAŠ za što je GO dao suglasnost. 
DP je predložila da se revidira kriterij za ocjenjivanje stipendija na način da isključni kriterij bude dobivena 
stipendija unatrag dvije godine, da se ocjenjivači sažetaka objave na stranicama Društva i da se potpiše izjava 
da dobitnik stipendije nije istovremeno dobitnik stipendije drugih organizacija za istu vrstu  stipendija, za što je 
GO dao suglasnost. 
DP je izvijestila GO o poduzetim aktivnostima zbog krađe autorskih prava i identiteta časopisa BM. 
JWK je izvijestila o prijedlogu nagrade za znanstveni rad Mariji Grdić Rajković za što je GO dao suglasnost, a za 
nagradu za mladog znanstvenika nije bilo prijedloga. 
DP je izvijestila da će RG za predanalitiku prevesti EFLM smjernice za uzorkovanje venske krvi  na hrvatski jezik.  
Borna Tičak, urednik časopisa Recipe je obavijestio GO o osnivanju portala Recipe te predložio suradnju.                                                                                                                                                   
GO HDMBLM 


