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Izvješće s održanog skupa:
Poštovani članovi HDMBLM,
Na 3. sjednici Glavnog odbora (GO) HDMBLM GO je prihvatio prijedlog predsjednice Povjerenstva za
znanstveno-stručna pitanja i plan reustroja postojećih radnih grupa. Odlučeno je da će se pokrenuti dvije nove
radne grupe. Također je odlučeno da će se za sve buduće cikluse VKK produžiti vrijeme od otvaranja do
zatvaranja ciklusa na 2 mjeseca te da u tom periodu od 2 mjeseca treba izvršiti uplate. CROQALM intenzivno
radi na rješavanju problema s uzorcima za hematološke brojače.
Zbog ekološke osviještenosti zaštite okoliša, GO je odlučio smanjiti nakladu časopisa Biochemia Medica. Uz
pismo za upis osobnih podataka svim članovima HDMBLM, uskoro će svi članovi dobiti i upitnik u kojem će se
tražiti od članova da se izjasne žele li i dalje primati tiskanu verziju BM.
26. simpozij HDMBLM će se održati 30.05.2015. u Hrvatskom zavodu za transfuzijsku medicinu, s nazivom:
„Laboratorijska dijagnostika krvlju prenosivih infekcija povezanih s transfuzijama krvi i transplantacijama“.
Za predsjednicu Povjerenstva za organizacijsko-pravna pitanja izabrana je Dijana Bjelinski, a za članove tog
Povjerenstva Dijana Pamuković Jaram, Nevenka Mavrin i Višnja Jureša. Čestitamo kolegicama i želimo
uspješan rad!
Kako bi se odlučilo praćenje literature svim članovima HDMBLM, pokreće se projekt „Izdvajamo za vas iz
stručne literature“ . U okviru tog projekta će se redovito pripremati sažeci i ekstrakti relevantnih članaka iz
časopisa: Clinical Chemistry, Bichemia Medica, Clinica Chimica Acta, Annals of Clinical Chemistry i CCLM.
Uredništvo časopisa Biochemia Medica će organizirati pripremu materijala iz časopisa Biochemia Medica, a
članovi Povjerenstva za edukaciju će pripremati priloge iz ostalih časopisa. Na taj način će se omogućiti
članstvu HDMBLM redovito praćenje sadržaja relevantih časopisa iz struke. Sažeci će se objavljivati kroz
Newsletter Društva, a cijeli projekt će koordinirati Povjerenstvo za edukaciju.
GO je odlučio da su počasni gosti 8. kongresa HDMBLM Rijeka 2015. prof. dr. sc. Elizabeta Topić i prof. dr.
sc. Ana Stavljenić-Rukavina.
Prihvaćen je Strateški plan HDMBLM 2015.-2018.
Glavni odbor HDMBLM
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