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Izvadak iz zapisnika 4. sjednice Izvršnog odbora
Hrvatske komore medicinskih biokemičara održane 18. listopada 2018.
godine

4. sjednica Izvršnog odbora održana je temeljem poziva od 09. listopada 2018. godine.

Ad 1. Izvješće Predsjednice Komore o radu od protekle sjednice Izvršnog
odbora
Konstituirajuća sjednica Izvršnog odbora održana je 12. prosinca 2017. godine i na njoj su
se formirala povjerenstva.
Dr. sc. Ljiljana Mayer, spec. med. biokemije podsjeća na rješenje Ustavnog suda (Broj: UI-890/2017 od 30. siječnja 2018. godine) kojim nije prihvaćen prijedlog Jasne Matić, bacc.
med. lab. dijagn. za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom 15-ak odredbi
Zakona o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti.
Dr. sc. Ljiljana Mayer, spec. med. biokemije izlaže da je tijekom siječnja 2018. godine
provedeno konstituiranje: Povjerenstva za trajno usavršavanje (predsjednik Povjerenstva
prof. dr. sc. József Petrik, spec. med. biokemije), Povjerenstva za staleška pitanja
(predsjednik Povjerenstva Predrag Grabusin, spec. med. biokemije i lab. medicine),
Povjerenstva za primarnu zdravstvenu zaštitu i privatnu praksu (predsjednica
Povjerenstva Aleksandra Maravić, spec. med. biokemije i lab. medicine), Povjerenstva za
ekonomska pitanja (predsjednica Povjerenstva doc. dr. sc. Lorena Honović, spec. med.
biokemije), Povjerenstva za stručna pitanja (predsjednica Povjerenstva prof. dr. sc. Dunja
Rogić, spec. med. biokemije) i Povjerenstva za stručni nadzor medicinsko-biokemijskih
laboratorija i unaprjeđenje kvalitete (predsjednica Povjerenstva dr. sc. Ines Vukasović,
spec. med. biokemije).
Dr. sc. Ljiljana Mayer, spec. med. biokemije navodi kako se u ovoj godini imaju održati tri
tečaja trajnog usavršavanja u organizaciji Komore (ožujak – voditelj tečaja doc. dr. sc.
Željko Debeljak, spec. med. biokemije, studeni – voditelj tečaja Domagoj Marijančević,
spec. med. biokemije i lab medicine i prosinac – voditelj tečaja prof. dr. sc. Dunje Rogić,
spec. med. biokemije).
Dr. sc. Ljiljana Mayer, spec. med. biokemije ističe da je Komora reagirala, dopisom
upućenom voditelju MBL-a i poslodavcu, na slučaj kada je putem jednog portala „grupne
kupovine“ jedna zdravstvena ustanova nudila provođenje laboratorijske pretragu ispod
minimalne cijene utvrđene Cjenikom laboratorijskih pretraga HKMB. Jednoglasno je
odlučeno da se navedeni dopis da na znanje članovima Komore u obliku newsletter-a.
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Dr. sc. Ljiljana Mayer, spec. med. biokemije iznosi da je Povjerenstvo za sekundarnu i
tercijarnu zdravstvenu zaštitu formirano u travnju 2018. godine te da je preko Ureda
Komore iskomuniciralo sa svim voditeljima MBL-a u SZZ da se ispuni jedna višeslojna
kvantitativna i kvalitativna anketa.
Dr. sc. Ljiljana Mayer, spec. med. biokemije navodi da su održana dva sastanka, s HZZOom i Ministarstvom zdravstva, vezano za pitanje zahtjeva magistara medicinskolaboratorijske dijagnostike.
Dr. sc. Ljiljana Mayer, spec. med. biokemije napominje da je u travnju 2018. godine održan
sastanak u IV. Područnom vijeću (Osijek) i VI. Područnom vijeću (Rijeka). Dr. sc. Ljiljana
Mayer, spec. med. biokemije, dalje, članove Izvršnog odbora upoznaje s činjenicom da su
u svibnju 2018. godine održana dva sastanka prvi, na inicijativu dekana FBF-a prof. dr. sc.
Željana Maleša na temu Sveučilišno obrazovanje stručnjaka za obavljanje medicinskobiokemijske djelatnosti u zdravstvenom sustavu Republike Hrvatske na koji su pozvani
predstavnici FBF Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Osijeku, MFOS, Ministarstvo
zdravstva, Ministarstvo znanosti i obrazovanja i HKMB, a drugi, u Ministarstvu znanosti i
obrazovanja na koji su pozvani isti sudionici.
Dr. sc. Ljiljana Mayer, spec. med. biokemije podsjeća da je u lipnju bila anketa odaslana
od strane Ministarstva zdravstva (četiri pitanja) vezano za magistre medicinskolaboratorijske dijagnostike i na kojoj je vjerojatno Ministarstvo utemeljilo konačni
Prijedlog Zakona o zdravstvenoj zaštiti.
Predsjednica obrazlaže prijedlog da se s odvjetnikom Borisom Smoljanovićem zaključi
Ugovor o pružanju pravne pomoći i zastupanju (pružanje pravne pomoći u stručnom
tumačenju zakona, pravilnika, EU direktiva, komunikacija s ministarstvima itd.) te je
nakon rasprave donesena jednoglasna odluka da se s istim zaključi ugovor na probni rok
od tri mjeseca (Odvjetnička komora mora dati suglasnost na Ugovor).
Dr. sc. Ljiljana Mayer, spec. med. biokemije navodi da je u svibnju formirana radna
skupina za izradu Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom
zdravstvenom osiguranju (Ivana Delić, spec. med. biokemije i lab. medicine bila je
predstavnik Komore, a doc. dr. sc. Lorena Honović, spec. med. biokemije zamjenica
predstavnika Komore u toj radnoj skupini), a u srpnju je bilo zasjedanje radne skupine.
Komora je poslala svoje prijedloge u vezi Nacrta prijedlog predmetnog Zakona, a uz
supotpis ostalih komora (HLJK, HLK, HKDM, HKF i HKMS) predložila je da se ne
izostavljaju komore iz članka 5., 14. i 34. Nacrta prijedloga Zakona, a koji članci se odnose
na članak 18. stavak 3., članak 33. i članak 87. stavak 1. važećeg Zakona o obveznom
zdravstvenom osiguranju.
Jednoglasno je donesena odluka da se u stručno povjerenstvo za izradu Prijedloga
Pravilnika o načinu oglašavanja rada medicinskih biokemičara privatne prakse imenuju:
prof. dr. sc. Lidija Bilić Zulle, spec. med. biokemije, Aleksandra Maravić, spec. med.
biokemije i lab. medicine, i Predrag Grabusin, spec. med. biokemije i lab. medicine.
Članovi Izvršnog odbora nemaju dodatnih pitanja ni primjedbi te usvajaju izvješće.
Ad 2. Izvješće Područnih vijeća i Povjerenstava
Članovi Izvršnog odbora nemaju dodatnih pitanja ni primjedbi te usvajaju izvješća.
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Ad 3. Odluka o priznavanju i pripisivanju bodova sudionicima 9. kongresa
HDMBLM
Nakon provedene rasprave članovi Izvršnog odbora jednoglasno su prihvatili prijedlog
da se članovima HKMB sudionicima 9. kongresa HDMBLM izvrši priznavanje i
pripisivanje bodova.
Ad 4. Prijedlog izmjena Pravilnika o trajnom usavršavanju magistara
medicinske biokemije
Dr. sc. Ljiljana Mayer spec. med. biokemije napominje da će Povjerenstvo za trajnu
edukaciju pripremiti radnu verziju putem e-sastanka i da ista može biti podložna
argumentiranim zahtjevima za promjenu.
Ad 5. a) Pravilnik o načinu obavljanja medicinsko-biokemijske djelatnosti
u liječničkim ordinacijama
b) Pravilnik o načinu obavljanja medicinsko-biokemijske djelatnosti
uz bolesnika
c) Pravilnik o stručnom nadzoru nad obavljanjem medicinskobiokemijske djelatnosti uz bolesnika i u liječničkoj ordinaciji
Predsjednica HKMB dr. sc. Ljiljana Mayer spec. med. biokemije navodi da je KoHOM
uputio pismo direkciji HZZO-o, kojim predlažu pokretanje inicijative za promjenu
Pravilnika o načinu obavljanja medicinsko-biokemijske djelatnosti u liječničkim
ordinacijama.
Jednoglasno je donesena odluka da se u stručno povjerenstvo za izradu Prijedloga
Pravilnika o načinu obavljanja medicinsko-biokemijske djelatnosti izvan medicinskobiokemijskog laboratorija imenuju: Ivana Baršić, spec.med.biokemije, prof. dr. sc. Dunja
Rogić, spec. med. biokemije, dr. sc. Ines Vukasović, spec. med. biokemije i Ivana Delić,
spec. med. biokemije i lab. medicine.
Nastavno na navedeno dr. sc. Ljiljana Mayer spec. med. biokemije upoznaje nazočne s
pismom koje će se uputiti Hrvatskoj ljekarničkoj komori, a vezno za određivanje
vitaminsko-mineralnog statusa izvan okruženja medicinsko-biokemijskog laboratorija, tj.
u ljekarnama.
Ad 6. Zahtjevi za ispisom iz Registra HKMB – mr. sc. Milan Horvat, dipl. ing.
med. biokemije i Maja Burić, mag. med. biochem.
Članovi Izvršnog odbora jednoglasno su donijeli odluku o ispisu navedenog člana i
članice iz Registra HKMB.
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