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Poštovani članovi HDMBLM, 

Na 7. sjednici Glavni odbor je prihvatio Financijski plan za 2013. godinu te dokument Procedura 

plaćanja iz financijskih sredstava HDMBLM kojim se definira tko i na koji način može raspolagati 

financijskim sredstvima. Prema projekciji mogućih troškova za naredne tri godine s obzirom na 

ostvarene prihode u 2012. godini odlučeno je da se tijekom 2013. godine nastavi izdavanje tiskanog 

oblika časopisa Biochemia Medica koji postaje sve zapaženiji kod međunarodnih čitatelja po 

tekstovima iz područja biostatistike, predanalitike i kontrole kvalitete rada. U cilju promocije struke u 

Hrvatskoj Povjerenstvo za informiranje i odnose s javnošću je u postupku izrade letaka i plakata kojima 

će se promovirati i približiti medicinsko-biokemijska struka našim svakodnevnim korisnicima, 

pacijentima i liječnicima. Nadalje, Povjerenstvo za informiranje i odnose s javnošću organiziralo je 

mjesečna dežurstva kako bi na mrežnoj stranici HDMBLM svakodnevno imali nove obavijesti. 

Povjerenstvo za znanstveno stručni razvoj oformilo je četiri radne skupine koje bi do kraja 2013. godine 

trebale izraditi nacionalne smjernice za uzorkovanje venske krvi, za laboratorijsku dijagnostiku 

acidobazne ravnoteže, za upotrebu kapilarnih uzoraka u laboratorijskoj praksi i za primjenu 

diferencijalne krvne slike u novorođenčadi. U suradnji s Hrvatskom komorom medicinskih biokemičara 

osnovana je radna skupina čiji je zadatak do kraja 2013. godine izraditi nacionalne smjernice za mjernu 

nesigurnost i validaciju metoda koje bi bila pomoć svima koji se pripremaju za akreditaciju, ali i osnova 

za rad ocjenitelja. Sve smjernice će biti objavljene u časopisu Biochemia Medica, a hrvatski prijevod na 

mrežnoj stranici HDMBLM. Povjerenstvo za trajno usavršavanje pokrenulo je nove oblike edukacije 

članstva i uspješno organiziralo dva e-seminara tijekom veljače. Za rujan se planiraju još dva e-

seminara. Uspješno je završio i prvi simpozij Lokus, zajednički skup u organizaciji HDMBLM i tvrtke 

Abbott Laboratories, za koji je temeljem javnog natječaja za najbolji posterski sažetak dodijeljeno 29 

edukacijskih stipendija i dvije studentske stipendije. Lokus 2014 planira se u Osijeku. Znanstveni 

program i prijave za sudjelovanje biti će dostupne na mrežnim stranicama HDMBLM od listopada. U 

tijeku su pripreme za 24. Simpozij HDMBLM u Zagrebu 11.05.2013. godine i obilježavanje 60.-te 

godišnjice HDMBLM koja će se održati u Zagrebu 04.10.2013. godine te pripreme za 13th EFLM tečaj 

u Dubrovniku 19.-20.10.2013. godine. Zahvaljujemo članovima Podružnice Istarske i Primorsko-

goranske županije što su se prihvatili organizacije 8. Kongresa HDMBLM koji se planira za rujan 2015. 

godine. Glavni odbor je već potvrdio predsjednike i članove Znanstvenog i Organizacijskog odbora. 

Podržali smo i kandidaturu Atene za domaćina EuroMedLab 2017. Čestitamo dr. sc. Ines Vukasović 

što je kao predstavnik HDMBLM postala član Europske udruge nacionalnih akreditacijskih agencija i 

doc. dr. Darii Pašalić što je predstavnik HDMBLM u "International Scientific Advisory Board" 

EuroMedLab 2015. HDMBLM je zajedno s još 11 hrvatskih udruga supotpisnik prijedloga za izmjenu 

postojećeg Zakona o pružanju usluga u turizmu kojim se udrugama ograničava mogućnost organizacije 

kongresa. Revizija Zakona u korist udruga očekuje se do ljeta 2013. godine. Povjerenstvo za etiku i 

deontologiju uputilo je krajem prošle godine prosvjedno pismo turističkoj agenciji Penta čija je ponuda 

za organizaciju puta na EuroMedLab 2013 u Milanu zapostavila stručni sadržaj puta. Pozivamo vas da 

svojim radom i ponašanjem štitite dignitet struke. Povjerenstvo za organizacijsko pravna pitanja 

intenzivno s drugim povjerenstvima, podružnicama i Sudom časti radi na doradi postojećih i izradi novih 

akata čija objava se očekuje krajem 2013. godine. Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u 

laboratorijskoj medicini s novim članovima Stručnog odbora i voditeljicom dr. sc. Jasnom Leniček 

Krleža ulaže iznimni napor da ove godine organizira dva ciklusa nacionalnog programa vanjske 

kontrole kvalitete. Prijave za sudjelovanje u programu započinju uskoro. 

Glavni odbor HDMBLM 

 


