U prostorijama i u organizaciji HDMBLM-a , u utorak 5.11.2019. održan
je Okrugli stol u sklopu obilježavanja LabDay 2019, na temu:
„Stanje, perspektive i izazovi laboratorijske medicine“
Na skupu su sudjelovali Predsjednica HKMB, dr.sc. Ljiljana Mayer i Ana Turčić kao
predstavnici HKMB, prof. dr. sc. Karmela Barišić i prof. dr. sc. József Petrikkao
predstavnici FBF-a, Predsjednica HDMBLM-a prof. dr. sc. Daria Pašalić, tajnica
HDMBLM-a dr.sc. Nedjeljka Ruljančić te bivša predsjednica HDMBLM-a i
prdsjednica EFLM u mandatu 2020.-2021. prof. dr. sc. Ana-Maria Šimundić.
Rad okruglog stola je otvorila prof.dr.sc. Daria Pašalić, predsjednica HDMBLM,
nakon čega su održana izlaganja:
dr.sc. Ljiljana Mayer, predstavnik HKMB – Medicinski biokemičari u sustavi
zdravstva
prof.dr.sc. Karmela Barišić, predstavnik FBF – Obrazovanje medicinskih biokemičara
na Farmaceutsko biokemijskom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu
prof.dr.sc. Daria Pašalić, predstavnik HDMBLM – Stručne aktivnosti Društva
prof.dr.sc. Ana-Maria Šimundić – Europske perspektive laboratorijske medicine
dr.sc. Ljiljana Mayer je ukratko prikazala zakonodavne okvire djelovanja medicinsko
biokemijske djelatnosti u sustavu zdravstva. Nakon toga je u svrhu promoviranja
struke istaknula da je u okviru održavanja tečaja od strane Komore bitno uključivanje
predavača iz drugih djelatnosti zdravstva pogotovo kliničara radi uspostavljanja bolje
komunikacije i prepoznavanja kompetencija medicinskih biokemičara. Istaknula je
kako je i Društvo to prepoznalo te bi trebalo nastaviti i dalje s takvim iskustvima, te je
zahvalila prof. Šimundić na ustrajnosti i uključivanju specijalista laboratorijske
medicine u Europski registar.
Prof.dr.sc. Karmela Barišić je prikazala programe integriranog preddiplomskog i
diplomskog medicinske biokemije i laboratorijske medicine te poslijediplomskih
specijalističkih studija medicinske biokemije i laboratorijske medicine, analitičke
toksikologije, molekularne dijagnostike i farmakogenetike. Ukratko je prikazala
iskustava i izazove svakog o navedenih studija te intenzivan rad na akreditaciji i
reakreditaciji svih navedenih studija. Osim toga postoji plan da se u integrirani
preddiplomski i diplomski studij uvede više kliničkih predmeta kao nadogradnja iz
temeljnih kliničkih područja, u prvom redu Interne medicine.
Prof.dr.sc. Daria Pašalić je predstavila stručne aktivnosti Društva i kao rezultat
Povjerenstva za znanstveno stručni razvoj predstavila objavljene smjernice. Također
je istaknula djelovanje Društva u poticanju članova za znanstvenu izvrsnost te
edukaciju članova Društva putem održavanja e-seminara, simpozija, kongresa i
radionica. Prikazala je i djelovanje časopisa Biochemia Medica koji je prema
čimbeniku odjeka drugi po redu u RH. Kao dobru suradnju između Komore i Društva
istaknula je djelovanje CROQALM koji je u organizaciji Društva, a prihvaćen kao

jedan od standarda prilikom stručnog nadzora. Prof. Pašalić posebno je istaknula
pohvalu svim organizatorima i sudionicima obilježavanja LabDay 2019.
Prof.dr.sc. Ana-Maria Šimundić je ukratko prikazala organizaciju EFLM i predložene
strateške ciljeve.
Kao važan strateški cilj EFLM je istaknula suradnju s Europskim društvom za
radiologiju koji u svojem programu djelovanja sadrži slične probleme kao u području
laboratorijske medicine, a koji također sudjeluju u procesu dijagnostike. Predložila je
da HDMBLM i Komora trebaju planirati model suradnje sa pojedinim liječničkim
društvima koja imaju slične probleme. Također je istaknula važnost uključivanja svih
djelatnika u području laboratorijske medicine u EFLM akademiju i u Registar
specijalista laboratorijske medicine zbog boljeg prepoznavanja struke na razini
Europske unije.
Nadalje je predložila uvođenje poslijediplomskog specijalističkog studija Biostatistika
na FBF budući je to jedan od važnih područja koji je potreban u radu medicinskih
biokemičara.
Prof. Šimundić također je istaknula kako će jedan od njezinih strateških ciljeva u
mandatu predsjednice EFLM biti „Demand management“ kojem je posvećena i
slijedeća strateška konferencija EFLM-a koja će se slijedeće godine održati u
Zagrebu.
Svi sudionici okruglog stola usuglasili su se da i u buduće treba poticati različite
oblike međusobne suradnje institucija koje predstavljaju našu struku te da je Dan
laboratorijske medicine obilježen vrlo uspješno i iznad svih očekivanja.
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