IZVJEŠĆE SA SKUPA

Naziv skupa

6. sjednica Glavnog odbora
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26.03.2016.

Izvješće s održanog skupa:
Poštovani članovi HDMBLM,
na 6. sjednici GO u proširenom sastavu razgovaralo se o aktivnostima vezanim uz tekuće poslove HDMBLM:
1. Prihvaćena su izvješća predsjednika Podružnica o radu Podružnica za 2015. godinu. Pokušava se oformiti
lista dostupnih predavača koji bi održavali predavanja po Podružnicama, a s ciljem smanjivanja troškova
Podružnica.
2. Izvještaj s 8. Kongresa HDMBLM s međunarodnim sudjelovanjem, održanim 22. – 26.9.2015. u Rijeci je
pokazao da je organizacija Kongresa bila vrhunska, ali da je Kongres financijski podbacio. Format Kongresa
se mora mijenjati jer su troškovi organizacije veliki, a benefit nije odgovarajući. Odlučeno je da će organizacija
9. kongresa HDMBLM (2018. godina) biti povjerena Kliničkom zavodu za laboratorijsku dijagnostiku, Kliničkog
bolničkog centra Zagreb, voditelj prof.dr.sc. Dunja Rogić. Predsjednicom Znanstvenog odbora GO imenuje
prof.dr.sc. Dariu Pašalić.
3. GO je prihvatio izvještaje o radu Povjerenstava HDMBLM za 2015. i plan za 2016. godinu. I dalje će se
poticati znanstvena izvrsnost i edukacija članova Društva, te je GO odlučio dodijeliti stipendije za 4. EFLMUEMS Kongres u Varšavi.
4. GO je prihvatio izvještaj o radu CROQALM-a za 2015. i plan za 2016. godinu. Unaprjeđenje u dijelu slanja
uzoraka vidljivo je kroz ugovor potpisan sa HP Expressom koji omogućuje praćenje statusa pošiljke.
5. Predsjednica je prezentirala izvršenje postavljenih 47 strateških ciljeva HDMBLM, od kojih je većina već
uvelike ostvarena. Promjene su nastupile u časopisu BM, indeksiranjem časopisa u prestižne bibliografske
baze Current Contents.
6. Povjerenstvo za edukaciju je predložilo OB Zadar kao jednog od mogućih organizatora 27. simpozija
HDMBLM. Predsjednica Povjerenstva za edukaciju će stupiti u kontakt s voditeljicom laboratorija OB Zadar,
mag. Valčić, te razgovarati o daljnjim koracima u organizaciji Simpozija.
7. Sve pripreme za organizaciju simpozija Lokus u 2016. teku prema prethodno utvrđenom planu.
S poštovanjem,
Glavni odbor HDMBLM
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