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IZVJEŠĆE  SA SKUPA 
 

 

 

Izvješće s održanog skupa (max. 250 riječi): 

Na sastanku radne grupe analizirani su rezultati upravo provedene ankete na desetak zemalja iz 

Europe, koja je imala za cilj ustanoviti kvalitetu postupaka uzorkovanja venske krvi te u kojoj mjeri su ti 

postupci u skladu s CLSI smjernicama za uzorkovanje venske krvi. Rezultati ankete će se obraditi i 

uskoro objaviti u časopisu s međunarodnom recenzijom. 

Na sastanku se ujedno raspravljalo o tome na koji način EFLM može pomoći zemljama članicama u 

implementiranju smjernica i preporuka. Navedeni su primjeri zemalja u kojima su nacionalna društva 

već donijela nacionalne preporuke temeljene na trenutno važećim smjernicama (Nizozemska, Hrvatska 

itd.). Dogovoreno je da će radna grupa donijeti preporuku o tome na koji način osigurati da se u svim 

zemljama Europe usvoje i implementiraju smjernice za vađenje venske krvi. Preporuka će biti 

objavljena kao zajednički stav radne grupe u CC časopisu. Članovi radne grupe prepoznali su to kao 

važan korak prema nužnoj harmonizaciji svih postupaka u tzv. total testing cycle (cjelokupnom 

laboratorijskom procesu). 

Članovi radne grupe sastavili su znanstveni program 3rd EFLM-BD European conference on 

Preanalytical Phase, koji će se održati u Portu (Portugal) u ožujku/travnju 2015. godine. 

Postignut je dogovor s tvrtkom Becton Dickinson o pokretanju nagrade za posebno dostignuće iz 

područja predanalitike, koja će se uskoro objaviti u službenim kanalima EFLM. Prva nagrada biti će 

dodijeljena na kongresu u Liverpoolu (UK) u listopadu 2014. godine. Članovi HDMBLM će biti 

pravovremeno obaviješteni o kriterijima i postupku izbora kandidata za navedenu nagradu. 
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