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IZVJEŠĆE SA SKUPA

Naziv skupa

8. sjednica Glavnog odbora HDMBLM

Datum i mjesto održavanja
08.06.2013. Zagreb
skupa
Ime i prezime predstavnika
Renata Zrinski Topić
HDMBLM
Pozicija predstavnika
HDMBLM

Tajnik HDMBLM

Datum izvješća

11.06.2013.

Izvješće s održanog skupa (max. 250 riječi):
Poštovani članovi HDMBLM,
Na 8. sjednici Glavni odbor je odobrio prijedlog Hrvatskog centra za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj
medicini da prijave za sudjelovanje u nacionalnom programu vanjske kontrole za 2013. godinu budu otvorene u
razdoblju od 15.06. do 01.09.2013. godine i definirao uvjete koje laboratorij treba zadovoljiti u trenutku prijave:
potrebno je podmiriti sva zaostala potraživanja o čemu će voditelji laboratorija biti pismeno obaviješteni te je
potrebno unaprijed izvršiti uplatu jednog ciklusa kontrole za 2013. godinu. Također, odlučeno je da će od
slijedeće godine prijava za sudjelovanje u nacionalnom programu vanjske kontrole ići na godišnjoj razini te da će
uvijet za prijavu biti uplata cjelogodišnjeg programa vanjske kontrole.
Prihvaćena su izvješća o radu pojedinih podružnica. U cilju bolje informiranosti članova o radu HDMBLM, EFLM i
IFCC, predsjednica HDMBLM prof. dr. sc. Ana-Maria Šimundić će do kraja godine posjetiti sve podružnice.
Na prijedlog Znanstveno-organizacijskog odbora 13. EFLM tečaja odobrene su dvije stipendije za polaznike
tečaja koji će se održati u Dubrovniku 19.-20.10.2013. godine.
Temeljem pritužni članova koji zbog odluke ravnatelja moraju koristiti nezadovoljavajuće laboratorijske
informacijske sustave (LIS) odlučeno je da se Hrvatskoj komori medicinskih biokemičara uputi poziv za osnivanje
zajedničke radne skupine koja bi definirala minimalne kriterije koje treba zadovoljiti LIS.
Početkom lipnja promjenili smo knjigovodstveni servis s namjerom da unaprijedimo financijsko poslovanje
HDMBLM.
Glavni odbor HDMBLM
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