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Izvješće s održanog skupa (max. 250 riječi): 
Nakon usvajanja Dnevnog reda i usvajanja zapisnika s prošle sjednice Glavnog odbora, Predsjednica 

Organizacijskog odbora 9.Kongresa HDMBLM, Desirre Coen Herak je podnijela detaljan izvještaj kako teku 

organizacijske pripreme za Kongres. Izneseni financijski plan Kongresa se mora još jednom revidirati na bazi 

200 sudionika, umjesto prethodnih 350. Temeljem dobivenih prijedloga, ZO Kongresa će u siječnju 2017. 

definirati teme kongresnih simpozija i konatkirati potencijalne predavače, te će se preliminarni Znanstveni 

program Kongresa poslati GO na uvid. 

EC4 Registar je postao dio EFLM-a te će Ivana Rako ispitati postupak i uvjete automatske registracije članova 

HDMBLM u EFLM registru. Presdjednica je dala osvrt na strateški plan HDMBLM-a 2014-2018, te je većina 

ciljeva uspješno realizirana. Ostaje još poraditi na odnosu i suradnji s vanjskim partnerima (javnost, udruge 

pacijenata, klinička društva, FBF, HKMB) te definirati status studenata unutar HDMBLM te dalje poticati 

članove na ostvarivanje izvrsnosti putem stpendija za mlade znanstvenike. 

Časopis Biochemia Medica i dalje uspješno ostvaruje rezultate-visok čimbenik odjeka (IF) za 2015. prema 

Thomson Reuters Journal Citation Report.  

Povjerenstva HDMBLM-a su dala svoja detaljna izviješća o sprovedenim i planiranim aktivnostima, kao što su 

to iznijeli i Predsjednici Podružnica HDMBLM. 

Rizničar HDMBLM je predstavio parcijalni financijski plan 2016. koji teče u skladu s planiranim prihodima i 

rashodima. Financijski plan i aktivnosti za 2017. isplanirani su oprezno, štedljivo i racionalno kako bi 

poslovanje u 2017. bilo bez gubitaka, s obzirom na  smanjeni prihod od 8.Kongresa HDMBLM-a u Rijeci 2015 

godine. 

CROQALM Povjerenstvo uspješno djeluje, jer uz dobar odaziv i financ.rezultat Simpozija u rujnu 2016., uvode 

se promjene unutar CROQALM sučelja za program VKK, a koje unapređuju ukupnu CROQALM uslugu prema 

svim korisnicima programa.  
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