
IZBORNA SJEDNICA 

Hrvatskog društva za medicinsku 

biokemiju i laboratorijsku medicinu 

Zagreb, 27. rujna 2014  

SKUPŠTINA HDMBLM 



Dnevni red 

1. Otvaranje Izborne Skupštine 

2.  Imenovanje članova Verifikacijskog povjerenstva i Ovjerovitelja zapisnika 

3. Utvrđivanje kvoruma Izborne Skupštine 
4. Usvajanje Dnevnog reda 

5. Izvješće o radu tijela 

- izvješće o radu HDMBLM 

- izvješće Povjerenstava HDMBLM 

- izvješće o financijskom poslovanju 

- izvješće Nadzornog odbora 

- izvješće Suda časti 

6. Izbori u HDMBLM 

- izbor Predsjednika, Dopredsjednika, Tajnika, Rizničara 

- izbor članova Nadzornog odbora (5 članova) 

- izbor članova Suda časti (5 članova) 

7. Riječ izabranog predsjednika HDMBLM 



Imenovanje članova 

Verifikacijskog povjerenstva i 

Ovjerovitelja zapisnika 

Verifikacijsko povjerenstvo = 3 člana  



Utvrđivanje kvoruma 
Izborne Skupštine 

Kvorum = 33 člana  



Usvajanje Dnevnog reda 



Izvješće o radu tijela 

1. izvješće o radu HDMBLM 

2. izvješće Povjerenstava HDMBLM 

3. izvješće o financijskom poslovanju 

4. izvješće Nadzornog odbora 

5. izvješće Suda časti 



Izvješće o radu HDMBLM 
rujan 2012. – rujan 2014. 

 Temelji politike: 

promicanje ključnih interesa HDMBLM 

 ostvarenje ciljeva definiranih Statutom 

HDMBLM. 



Prioriteti rada i aktivnosti HDMBLM? 

 2 ankete o zadovoljstvu članova 

 Rezultati objavljeni su na www.hdmblm.hr 

 Rezultati anketa  smjernica u radu   

pokrenute mnoge aktivnosti 



Radne grupe HDMBLM 

 jedan od temeljnih ciljeva HDMBLM je razvoj 

struke i znanosti iz područja medicinske biokemije 

i laboratorijske medicine, kroz dragovoljni rad 

svih članova  

 Pokrenuto 11 radnih grupa (oko 40 kolegica i 

kolega)  

 sve radne grupe imaju isti cilj:  
 ispitati stanje u RH  

 ključni problemi? prostor za poboljšanje? 

preporuke temeljene na dokazima 

 



Radne grupe HDMBLM 

1. Radna grupa za predanalitiku 

2. Radna grupa za acidobazičnu ravnotežu 

3. Radna grupa za pedijatriju 

4. Radna grupa za bolesti probavnog sustava 

5. Radna grupa za ekstravsakularne tjelesne tekućine 

6. Radna grupa za izradu preporuka u laboratorijskoj 

dijagnostici autoimunih bolesti 

7. Radna grupa za kapilarno uzorkovanje 

8. Radna grupa za harmonizaciju priprema za bolesnika 

9. Radna grupa HDMBLM i HKMB za mjernu nesigurnost 

10. Radna grupa HDMBLM i HKMB za validaciju metoda 

11. Radna grupa HDMBLM i HKMB za kroničnu bubrežnu bolest 



Financijska potpora članovima HDMBLM  

za odlazak na skupove 

 cilj: poticati znanstvenu i stručnu izvrsnost svojih 

članova 

 izrađen Pravilnik o donacijskim stipendijama 

 javni natječaji 

 komisija/kriteriji ocjene (prihvaćen sažetak) 



Aktivno sudjelovanje članova HDMBLM 

u radu EFLM i IFCC 

1. Delegat HDMBLM u Skupštini IFCC: Dunja Rogić 

2. Delegat HDMBLM u Skupštini EFLM: Daria Pašalić 

3. Predstavnik HDMBLM u EQALM: Jasna Leniček Krleža 

4. Predstavnik HDMBLM u EC4 Registru Europskih specijalista medicinske biokemije: Dunja Rogić 

5. Predstavnik HDMBLM u Europskoj asocijaciji urednika znanstvenih časopisa (EASE): Ana-Maria Šimundić 

6. Predstavnik HDMBLM u Vijeću urednika znanstvenih časopisa (CSE): Ana-Maria Šimundić 

7. Predstavnik HDMBLM u Odboru za etičnost u izdavaštvu (COPE): Ana-Maria Šimundić 

8. Predstavnik HDMBLM u Europskoj kooperaciji za akreditaciju (EA): Ines Vukasović 

9. Voditelj EFLM Povjerenstva za edukaciju i stručno usavršavanje: Elizabeta Topić 

10. Tajnik Izvršnog odbora EFLM: Ana-Maria Šimundić 

11. Član EFLM Povjerenstva za znanost: Ana-Maria Šimundić 

12. Voditelj Radne grupe Predanalitička faza EFLM Povjerenstva za znanost: Ana-Maria Šimundić 

13. Voditelj Radne grupe za edukaciju na udaljenim lokacijama i e-Learning EFLM Povjerenstva za edukaciju: 

Dragana Šegulja 

14. Član EFLM Povjerenstva za edukaciju: Dragana Šegulja 

15. Član Radne grupe ISO/CEN i Akreditacija EFLM Povjerenstva za Kvalitetu i regulative: Ines Vukasović 

16. Član Radne grupe Poslijeanalitička vanjska procjena kvalitete EFLM Povjerenstva za znanost: Dunja Rogić 

17. Predstavnik HDMBLM i dopisni član Radne grupe za kronične bubrežne bolesti (TFCKD) IFCC-a i World 

Association of Societies of Pathology and Laboratory Medicine: Vanja Radišić Biljak 

18. Dopisni Član Radne grupe Srčani biljezi EFLM Povjerenstva za znanost: Ana Stavljenić-Rukavina 



E-seminari 

 Tijekom 2013. godine pokrenuta je serija besplatnih e-seminara.  

 E-seminari su bodovani od strane HKMB  

 Krajem 2013. godine provedena je anketa o zadovoljstvu.  

 Rezultati objavljeni na www.hdmblm.hr 

 Temeljem rezultata ankete sastavljen je popis tema za novu seriju e-

seminara u 2014. godini.  



Biochemia Medica 

 početkom 2013. pretraga svih radova s CrossCheck programom 

 Pokrenuta je rubrika Research integrity corner (Kutak za znanstveno-

istraživačku čestitost) 

 U svibnju 2013. Biochemia Medica je ušla kao pojam u mrežno 

izdanje Hrvatske enciklopedije leksikografskog zavoda Miroslav 

Krleža. 

 Od siječnja 2014. godine Biochemia Medica je indeksirana u 

PubMedCentral bazi i svi članci od 2011. godine su vidljivi kao 

cjeloviti tekstovi. 

 



Biochemia Medica 



Biochemia Medica 

 Broj citata i čimbenik odjeka (engl. Impact factor, IF) časopisa je u 

stalnom porastu 

 

0,66 

0,89 

1,34 

1,87 

2,40 



Biochemia Medica 



Biochemia Medica 



Poziv za nove članove 

 Početkom 2014. godine objavljen je javni poziv 

za kolege, članove HDMBLM koji se žele uključiti 

u rad časopisa.  

 Na natječaj se javilo 25 kandidata.  

 Svi su prihvaćeni 

 Za sve kandidate je organizirana edukacija u 3 

modula (1. modul u travnju, 2. modul u svibnju). 

 Treći modul planiran je u rujnu/listopadu 2014. 



Informiranje članova HDMBLM 

 pokrenut je niz aktivnosti 

 učinkovitiji način informiranja članova HDMBLM 

o svim aktivnostima 



Povjerenstvo za pravna pitanja 

 Slijedom odluke GO Povjerenstvo je izradilo 

niz pravilnika i prijedlog novog Statuta.  

 Statut je:  
dan na javnu raspravu 25. siječnja 2014.  

 usvojen je odlukom Skupštine Hrvatskog društva za 

medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu na 

elektronskoj sjednici održanoj u trajanju od 15. do 

28. svibnja 2014. godine, 

 stupio na snagu s danom donošenja rješenja o upisu 

promjene u Registar udruga, 3. srpnja 2014. 



60.-ta obljetnica HDMBLM 

4. listopada 2013. 

hotel Westin, Zagreb 



Izbori u Podružnicama 

 Zagrebačka regija:  

 Ivana Ćelap, Livija Šimićević 

 

 Istarsko, Primorsko-goranska i Lička regija 

 Patricija Banković Radovanović, Merica Aralica 

 

 Sjeverozapadna Hrvatska 

 Irena Kocijan, Tatjana Rahmanović 

 

 Slavonija i Baranja 

 Sanja Mandić, Marija Milić 

 

 Dalmacija 

 Ivana Bilić, Branka Knežević 

Molim ostati na sastanku. 

 13:30 - 14:30 



Hvala! 

 članovima Glavnog odbora 

 svim članovima raznih tijela i org. jedinica HDMBLM 

 svim članovima HDMBLM 



Nastavljamo... 

 Izvješće Povjerenstava HDMBLM 

 Izvješće o financijskom poslovanju 

 Izvješće Nadzornog odbora 

 Izvješće Suda časti 


