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Poštovani članovi HDMBLM, 

 

Na svojoj 10. sjednici održanoj 29.11.2013. godine Glavni odbor je prihvatio izvješća o radu 

podružnica, povjerenstava i delegata HDMBLM u međunarodnim udrugama i radnim grupama za 2013. 

godinu. Najveći dio planiranih aktivnosti za 2013. godinu je uspješno priveden kraju poput Simpozija 

Lokus 2013., 24. Simpozija HDMBLM i 13. EFLM tečaja. Obilježili smo 60.-tu godišnjicu HDMBLM 

kojom prigodom je izdana i Monografija HDMBLM. Nacionalne preporuke za uzorkovanje venske krvi 

već su objavljene u časopisu Biochemia Medica, a anketa je pokazala da je probni projekt e-seminara 

polučio dobre rezultate. Pripreme za 1. ciklus nacionalne kontrole u 2013. godini su pri kraju i kontrolni 

materijal možete očekivati od 09. do 12. prosinca 2013. godine. Dio započetih aktivnosti je pred 

završetkom pa uskoro slijedi i javna rasprava o Statutu i drugim novim ili prerađenim dokumentima 

HDMBLM. 

Glavni odbor je prihvatio planove aktivnosti i odobrio potrebna financijska sredstva za aktivnosti u 

podružnicama, rad pojedinih povjerenstava i delegata HDMBLM u međunarodnim udrugama i radnim 

grupama za 2014. godinu kojima je cilj daljnji razvoj i promocija medicinsko-biokemijske struke. 

Pozivamo vas da se i nadalje odazivate na pozive za rad u radnim grupama, ali i ohrabrujemo da 

budete inicijatori novih radnih grupa i projekata s ciljem unaprjeđenja struke i sigurnosti bolesnika. 

Prema odluci Glavnog odbora e-seminari će se sljedeće godine organizirati svaki mjesec, a pristup 

održanim e-seminarima biti će moguć cijelu godinu. Prema vašim prijedlozima glavne teme e-seminara 

biti će objavljene preporuke te izvješća delegata HDMBLM u međunarodnim udrugama i radnim 

grupama. Za članove HDMBLM pristup e-seminarima u 2014. godini biti će besplatan. 

Glavni odbor je suglasan sa stavovima EFLM te ne podržava novu IFCC strategiju prema kojoj bi bilo 

moguće da više nacionalnih udruga iz područja laboratorijske medicine bude član IFCC te da članovi 

IFCC budu i tvrtke za proizvodnju laboratorijske opreme i reagensa. Također, Glavni odbor podržava 

prijedlog EFLM da u Izvršnom odboru IFCC obavezno budu predsjednici regionalnih federacija. 

Glavni odbor je podržao sljedeće kandidature za Izvršni odbor IFCC u mandatu 2015-2017: predsjednik 

(Howard Morris), tajnik (Sergio Bernardini), rizničar (Robert Dufour). 

Predsjednica HDMBLM, prof. dr. sc. Ana-Maria Šimundić biti će član Povjerenstva za medicinsko-

biokemijsku djelatnost Ministarstva zdravlja u novom sazivu. Čestitamo i želimo mnogo uspjeha u radu. 

Pozivamo vas da pratite sve obavijesti i izvješća na mrežnoj stranici HDMBLM jer uskoro slijede pozivi 

za nove radne grupe i otvaranje natječaja za dodjelu godišnjih nagrada HDMBLM. Također, molimo da 

nas i nadalje pravovremeno informirate o promjeni podataka, stručnom, znanstvenom ili nastavnom 

napredovanju. 

 
Glavni odbor HDMBLM 
 

 


