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IZVJEŠĆE  SA  SKUPA 
 

 
Izvješće s održanog skupa (max. 250 riječi): 

Naziv skupa 10. Sjednica GO HDMBLM - videokonferencija 

Datum i mjesto održavanja skupa 12.03.2021., Zagreb 

Ime i prezime predstavnika HDMBLM Jasna Đogić 

Pozicija predstavnika HDMBLM Administrativna tajnica HDMBLM 

Datum izvješća 14.03.2021. 
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Ova sjednica GO se održala u obliku videokonferencije. 
 
Na 10. Sjednici  prisustvovali su svi članovi GO,predsjednik Suda časti, predsjednik Nadzornog odbora, 
Predsjednica Povjerenstva za edukaciju te Predsjednica PIOJ Povjerenstva. 
 
KBC Split prihvatio organizaciju 32. Simpozija HDMBLM i predložena je tema Simpozija - Laboratorijska 
medicina u pandemiji  COVD-19, te su predloženi članovi Znanstvenog odbora Simpozija.  Datum održavanja bi 
bio 23.10.2021. Prijedlog je da se 32. Simpozij održi virtualno preko ZOOM aplikacije. 
 
Zbog nesigurne situacije s pandemijom još nije konačno definiran način održavanja Kongresa. Datum Kongresa 
je predložen 9. mjesec 2022. bez obzira o načinu održavanja virtualno ili uživo. 
 
Plan edukacijskih stipendija za 2021. godinu : 
 
Predložena dva moguća Kongresa za edukacijske stipendije, EuroMedLab 2021 Munich  i 8th International 
Symposium « Critical care testing and blood gases » Biarritz – June 10-11th, 2021. 
Predloženo i  raspisivanje stipendiranja za 2 tečaja u organizaciji EFLM virtualno– Biostatistika u laboratorijskoj 
medicini i Leadership Skills. 
 
Podnesen je i službeni izvještaj o dodjeli istraživačkih stipendija za 2020. godinu te 2021.g U 9. Mjesecu 2021. 
godine će se objaviti natječaj za istraživačke stipendije za 2022. godinu. 
 
Povjerenstvo za odličja je izvijestilo da je natječaj za znanstveno istraživački rad i mladog znanstvenika 
objavljen i traje do 31.03.2021.Također je GO prihvatio prijedlog da se omogući realizacija dobivenih nagrada u 
roku od dvije godine. 
 
 
U planu za izbornu Skupštinu 2022. godine razmišljalo se o organizaciji Izborne Skupštine putem 
videokonferencije ukoliko situacija s COVIDO-om to bude tako nalagala . Izborna Skupština bi bila nakon 
održavanja Kongresa u 2022. godini. 
 
 
 
 
 
 
Sastanak završio u 15.00 sati 
 
 

 


