IZVJEŠĆE SA SKUPA

Naziv skupa

9.sjednica Glavnog odbora HDMBLM

Datum i mjesto održavanja skupa 10.11.2016., Zagreb
Ime i prezime predstavnika
HDMBLM

Vanja Radišić Biljak

Pozicija predstavnika HDMBLM

Tajnica HDMBLM

Datum izvješća

18.01.2017.

Izvješće s održanog skupa (max. 250 riječi):
Na 9. sjednici GO, koja je održana u vidu telefonske sjednice, razgovaralo se o aktivnostima vezanim uz tekuće
poslove HDMBLM prema predviđenome dnevnom redu.
Prema odluci Skupštine HDMBLM, GO je potvrdio da je iznos članarine jednak za sve članove, 250 kn. A
članovima HDMBLM koji žele i dalje primati tiskanu verziju časopisa Biochemia Medica ponuditi će se pretplata
po realnoj ekonomskoj cijeni tiska koja će se istražiti i biti potom svim članovima komunicirana.
Svi članovi GO podržali su jednoglasno izbor nove Tajnice HDMBLM, kolegice Lore Dukić, koja preuzima svoju
dužnost od 1.12.2016.
HDMBLM Radna grupa za molekularnu dijagnostiku je izvijestila da na održanom zajedničkom sastanku sa
srodnim udrugama tog područja u RH, nije bio iskazan interes za suradnju i zajedničku izradu nacionalnih
smjernica. Stoga Radna grupa nastavlja sa svojim planom rada i aktivnostima koje će biti isključivo ograničene
na medicinsko-biokemijske laboratorije.
Iako je Hrvatsko društvo za nefrologiju iskazalo izrazitu zainteresiranost za zajedničku izradu smjernica za
kroničnu bubrežnu bolest, nastavak te suradnje je neizvjestan i u većem kašnjenju, stoga Radna grupa HDMBLM
nastavlja s izradom i tiskom vlastitih laboratorijskih smjernica. Buduća suradnja ovih dvaju Društava uvijek je
dobrodošla ukoliko se pokaže prilika za tim.
Vezano za Izvještaj naplate članarina za 2016. i te plana za 2017., isključeni su bili članovi koji nisu podmirili
zaostala dugovanja nakon što su primili Opomenu. Za 2017. godinu će biti pripremljene uplatnice za članarinu
koje će se poslati poštom na kućnu adresu svih članova kako bi se time osiguralo pravovremeno podmirenje ove
obveze od strane svih članova HDMBLM. Projekt edukacijskih stipendija HDMBLM-a je nastavljen kako bi se
članovima osiguralo sudjelovanje na stručnim i znanstvenim skupovima te tako potaknula njihova znanstvena i
stručna aktivnost.Kontaktirane su tvrtke koje bi mogle osigurati pakete za edukacijske stipendije te se sada
očekuje njihovo očitovanje. Finalni odobreni Financijski plan za 2017. će biti upućen na usvajanje delegatima
Skupštine putem elektronske sjednice tijekom prosinca 2016.
Priručnik HDMBLM-a, koji je već u finalnom izdanju, će biti još upotpunjen uputama o stipendijama HDMBLM.
Etički kodeks HDMBLM-a će se ažurirati kako bi bio usklađen s etičkim kodeksom Komore,te nadopunjen
načelima koja su u skladu s MedTechCodex Europe te su stoga važne za HDMBLM kao člana EFLM-a i IFCC-a.
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