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Izvadak iz zapisnika 6. sjednice Izvršnog odbora
Hrvatske komore medicinskih biokemičara održane 29. rujna 2017. godine

Šesta sjednica Izvršnog odbora održana je na temelju poziva od 19. rujna 2017. godine.

Ad 1. Izvješće zamjenice predsjednika Komore o radu od protekle sjednice
Izvršnog odbora
Zamjenica predsjednika HKMB, dr. sc. Ljiljana Mayer, spec. med. biokemije, izvještava
prisutne o radu HKMB od protekle sjednice Izvršnog odbora.
Dr. sc. Ljiljana Mayer, spec. med. biokemije, navodi kako je HKMB tijekom ljetnih mjeseci
provodila reviziju registra članova HKMB. Prezentira analizu ažuriranih podataka. Navodi
kako je broj medicinskih biokemičara koji rade u neposrednoj zdravstvenoj zaštiti 436 od čega
u općim, specijalnim i kliničkim bolnicama te poliklinikama radi 291 biokemičar, u primarnoj
zdravstveno zaštiti 109, a u privatnim laboratorijima ostatak od 36 medicinskih biokemičara.
Dr. sc. Ljiljana Mayer, spec. med. biokemije, zatim navodi kako je HKMB primila Odluku
Ministarstva znanosti i obrazovanja o imenovanju članova Sektorskog vijeća XII Zdravstvo za
koje je početkom 2015. godine predložila dr. sc. Lorenu Honović, spec. med. biokemije. Navodi
kako je HKMB reagirala dopisom prema spomenutom ministarstvu kako bi dobila pojašnjenje
navedene odluke i iskazala svoje nezadovoljstvo. Napominje kako je HKMB kontaktirala i
Hrvatsku ljekarničku komoru, Hrvatsku komoru dentalne medicine i Hrvatsku liječničku
komoru kako bi ih upoznala s navedenom Odlukom i njenim mogućim dalekosežnim
posljedicama.
Nadalje, dr. sc. Ljiljana Mayer, spec. med. biokemije, ističe kako je HKMB pristupila
Koordinaciji komora u zdravstvu – KoKoZ. KoKoZ je inicijativa čiji je cilj razmjena iskustava,
provođenje zajedničke edukacije članova, suradnja u provedbi stručnih nadzora kao i u
konkretnim područjima zaštite interesa i ugleda članova, organizacija zajedničkih skupova te
podnošenje zajedničkih prijedloga i zahtjeva koji se odnose na zdravstvene djelatnosti,
zdravstvene profesije i zdravstveni sustav u cjelini.
Ističe još jednom odluku Ustavnog suda Republike Hrvatske u vezi predmeta U-II-249/2016
kojim je Hrvatska komora medicinskih biokemičara zatražila ocjenu suglasnosti Pravilnika o
izmjenama i dopunama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN
139/14) s Ustavom i zakonom, kojom je Ustavni sud Republike Hrvatske ukinuo sporne članke
12. i 13. kojima se uvela specijalizacija pod nazivom „Laboratorijska medicina“.
Naposljetku, dr. sc. Ljiljana Mayer, spec. med. biokemije, ističe kako je, nastavno na Skupštini
već raspravljanu inicijativu o skraćivanju pripravničkog staža na 6 mjeseci umjesto godine
dana, a kojih 6 mjeseci bi se nadovezivalo na 6 mjeseci stručnog osposobljavanja, HKMB
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održala sastanak s predstavnicima FBF-a na kojem je oformljena Radna skupina kojoj je u
zadatak dodijeljeno da napravi program takvog pripravničkog staža.
Na kraju ističe kako je nazočila proslavi 135. godišnjice studija farmacije Farmaceutskobiokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te ističe zadovoljstvo uspostavom dijaloga i
dobrih odnosa.
Članovi Izvršnog odbora nemaju dodatnih pitanja ni primjedbi te usvajaju izvješće.

Ad 2. Izvješća Područnih vijeća i Povjerenstava
Članovi Izvršnog odbora nemaju dodatnih pitanja ni primjedbi te usvajaju izvješća.

Ad 3. Odluka o raspisivanju izvanrednih izbora za predsjednika HKMB
Izvršni odbor jednoglasno dovodi Odluku o raspisivanju izvanrednih izbora za predsjednika
HKMB.
Ad 4. Rješenje o imenovanju Središnjeg izbornog povjerenstva
Izvršni odbor jednoglasno imenuje u Središnje izborno povjerenstvo sljedeće članove:
1.
dr. sc. Željka Vogrinc, spec. med. biokemije, predsjednica
2.
Zvjezdana Špacir Prskalo, spec. med. biokemije, član
3.
Sanja Škorvaga, spec. med. biokemije, član
4.
dr. sc. Bojana Kranjčec, spec. med biokemije, zamjenica predsjednice
5.
Ani Gatti Drnić, spec. med. biokemije i lab. medicine, zamjenica člana
6.
Dubravka Jašek, spec. med. biokemije i lab. medicine, zamjenica člana
Ad 5. Zamolba za priznavanjem i pripisivanjem bodova sudionicima 9.
kongresa HDMBLM bez obveze plaćanja naknade
Izvršni odbor donosi odluku kako se iznos iz članka 20. određen na 10% iznosa kotizacija za 9.
kongres HDMBL snizi za 50% na 5% iznosa od ukupno uplaćenih iznosa kotizacija magistara
medicinske biokemije članova HKMB. Uputit će se dopis HDMBLM u kojem će biti
obrazložena odluka potkrijepljenim izračunima.

Ad 6. Zahtjevi za ispisom iz Registra HKMB – Rahela Ravnić, dipl. ing. med.
biokemije, prof. dr. sc. Slavica Dodig, spec. med. biokemije i Herta Belobrajdić,
dipl. ing. med. biokemije
Članovi Izvršnog odbora jednoglasno su donijeli odluku o ispisu navedenih članica iz registra
HKMB.
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