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Izvadak iz zapisnika 6. sjednice Izvršnog odbora 

Hrvatske komore medicinskih biokemičara 

 

6. sjednica Izvršnog odbora održana je na temelju poziva od 28. ožujka 2019. godine. 

 

Ad 1. Usvajanje zapisnika s 5. sjednice Izvršnog odbora 

Zapisnik s 5. sjednice Izvršnog odbora jednoglasno je usvojen. 

 

Ad 2. Izvješće Predsjednice Komore o radu od protekle sjednice Izvršnog 

odbora 

Predsjednica HKMB, dr. sc. Ljiljana Mayer, spec. med. biokemije, nazočne uvodno 

upoznaje sa sastankom s predstavnicom FBF-a prof. dr. sc. Karmelom Barišić i 

predstavnicom HDMBLM dr. sc. Jasnom Leniček Krleža, spec. med. biokemije, a vezano 

za emisiju HRT-a „Tema dana“ od 06. travnja 2019. godine.  

Nastavno na predmetni sastanak članovi Izvršnog odbora su iznijeli svoje stavove te je 

jednoglasno zaključeno da se sastavi i HRT-u pošalje tripartitni demanti 

(HKMB/FBF/HDMBLM).  

Predsjednica HKMB, dr. sc. Ljiljana Mayer, spec. med. biokemije daje kratak pregled tijeka 

izrade Nacrta Pravilnika o načinu obavljanja medicinsko-biokemijske djelatnosti u 

liječničkim ordinacijama (do 11. travnja 2019. godine traje e-savjetovanje). Nadalje, 

predsjednica HKMB, dr. sc. Ljiljana Mayer, spec. med. biokemije, napominje da je tijekom 

izrade Nacrta Pravilnika konzultirana Hrvatska liječnička komora, Koordinacija hrvatske 

obiteljske medicine i Hrvatski zavod za hitnu medicinu. 

Predsjednica HKMB, dr. sc. Ljiljana Mayer, spec. med. biokemije upoznaje nazočne s 

činjenicom da je 02. travnja 2019. godine, u Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu, održana 

Tribina pod nazivom „Priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija u Republici Hrvatskoj 

u biomedicinskim znanostima“, u organizaciji HKDM, na kojoj su, uz nju, bili prof. dr. sc. 

József Petrik, spec. med. biokemije, doc. dr. sc. Sandra Šupraha Goreta, dipl. ing. med. 

biokemije, Predrag Grabusin, spec. med. biokemije i lab. medicine i dr. sc. Ines Vukasović, 

spec. med. biokemije. Pozvane su bile sve komore u zdravstvu. Tema je bila o problematici 

priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija. Predsjednica HKMB, dr. sc. Ljiljana Mayer, 

spec. med. biokemije, napominje kako smo, u posljednjih osam godina, imali ukupno 20 

zahtjeva za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacije, a trenutno su u postupku dva 

takva slučaja priznavanja.   
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Predsjednica HKMB, dr. sc. Ljiljana Mayer, spec. med. biokemije, dalje, navodi da je na 

FBF-u u tijeku revizija studentskih programa te da su u to uključeni od medicinskih 

biokemičara: dr. sc. Ljiljana Mayer, spec. med. biokemije, prof. dr. sc. József Petrik, spec. 

med. biokemije, prof. dr. sc. Dunja Rogić, spec. med. biokemije te Robert Kolman, 

predsjednik Studentskog zbora na FBF-u. Prof. dr. sc. József Petrik, spec. med. biokemije 

napominje da je ideja predstavnika medicinskih biokemičara u Povjerenstvu da se pojačaju 

stručni predmeti (između ostalog Internom medicinom). Predsjednica HKMB, dr. sc. 

Ljiljana Mayer, spec. med. biokemije ističe da se sve to radi tri godine unaprijed jer bi to 

trebalo postati aktualno 2022. godine. 

Predsjednica HKMB, dr. sc. Ljiljana Mayer, spec. med. biokemije ističe da ove godine 

slavimo 25 godina postojanja HKMB i da ćemo to prigodno obilježiti na Skupštini HKMB 

u lipnju, kao i da ćemo to probati iskoristiti za pozitivnu medijsku promidžbu struke. 

Predsjednica HKMB, dr. sc. Ljiljana Mayer, spec. med. biokemije napominje da su svi 

dobili prijedlog Ivane Delić, spec. med. biokemije i lab. medicine da se prof. dr. sc. Ani 

Stavljenić Rukavina, spec. med. biokemije dodjeli nagrada za životno djelo, što bi i učinili 

prilikom obilježavanja 25-godišnjice HKMB. Prijedlog je prihvaćen od svih članova 

Izvršnog odbora. 

 

Ad 3. Izvješće Područnih vijeća i Povjerenstava 

Predsjednica HKMB, dr. sc. Ljiljana Mayer, spec. med. biokemije, navodi kako su svi 

predsjednici Povjerenstava i Područnih vijeća uz poziv na sjednicu Izvršnog odbora 

zamoljeni da u pisanom obliku dostave izvješća. S obzirom da su pristigla izvješća poslana 

Izvršnom odboru na znanje, predlaže da se izvješća ne čitaju. Članovi Izvršnog odbora su 

suglasni s navedenim. 

Članovi Izvršnog odbora nemaju dodatnih pitanja ni primjedbi te usvajaju izvješća. 

Izvješća se nalaze u privitku ovog zapisnika i čine njegov sastavni dio. 

 

Ad 4. Pravilnik o načinu obavljanja medicinsko-biokemijske djelatnosti u 

liječničkim ordinacijama 

Predsjednica HKMB, dr. sc. Ljiljana Mayer, spec. med. biokemije prelazi na točku 4. 

dnevnog reda koja se odnosi na izradu Nacrta Pravilnika o načinu obavljanja medicinsko-

biokemijske djelatnosti u liječničkim ordinacijama te daje riječ Ivani Delić, spec. med. 

biokemije i lab. medicine.  

Ivana Delić, spec. med. biokemije i lab. medicine napominje da se ovim Nacrtom 

Pravilnika željelo postići da on bude prihvatljiv i provedljiv svima, pa je stoga, tijekom 

izrade, komunicirano s HLK, s KoHOM-om i s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu. 

Ivana Delić, spec. med. biokemije i lab. medicine zatim prezentira Nacrt Pravilnika o 

načinu obavljanja medicinsko-biokemijske djelatnosti u liječničkim ordinacijama i iznosi 

koji je smisao i biti donošenja tog Pravilnika.  
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Ad 5. Izvještaj s 1. hrvatskog kongresa KOKOZ-a i 3. hrvatskog kongresa 

medicinskog prava s međunarodnim sudjelovanjem 

Predsjednica HKMB, dr. sc. Ljiljana Mayer, spec. med. biokemije prelazi na točku 5. 

dnevnog reda te moli doc. dr. sc. Lorenu Honović, spec. med. biokemije i dr. sc. Ines 

Vukasović, spec. med. biokemije da iznesu svoje dojmove o 1. hrvatskom kongresu 

KOKOZ-a i 3. hrvatskom kongresu medicinskog prava s međunarodnim sudjelovanjem. 

Doc. dr. sc. Lorena Honović, spec. med. biokemije ističe kako misli da je bilo dobro što smo 

sudjelovali kao Komora, a pri tome osobito misli na održane okrugle stolove na kojima je 

uvažena naša struka u svim njezinim segmentima. Ivana Delić, spec. med. biokemije i lab. 

medicine napominje da je nakon predavanja bila tribina s predstavnicima Ministarstva 

zdravstva, a nakon toga je bila i radijska emisija na Hrvatskom radiju Prvi program u kojoj 

smo i mi sudjelovali.  

Prof. dr. sc. József Petrik, spec. med. biokemije napominje kako je na Kongresu zanimljiva 

bila i tema o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija te da je najavljeno da će komore, 

zajedničkim snagama, trebati uskladiti svoje pravilnike vezano za priznavanje inozemnih 

stručnih kvalifikacija. 

 

Ad 6. Prijedlog Pravilnika o načinu oglašavanja i isticanja naziva privatne 

prakse  

Predsjednica HKMB, dr. sc. Ljiljana Mayer, spec. med. biokemije prelazi na točku 6. 

dnevnog reda te napominje da Aleksandra Maravić, spec. med. biokemija i lab. medicine i 

Predrag Grabusin, spec. med. biokemije i lab. medicine rade na izradi Prijedloga Pravilnika 

o načinu oglašavanja i isticanja naziva privatne prakse te moli Aleksandru Maravić, spec. 

med. biokemije i lab. medicine da u par riječ upozna nazočne s trenutno učinjenim. 

Aleksandra Maravić, spec. med. biokemije i lab. medicine iznosi kako se s izradom 

Prijedloga Pravilnika čekalo na donošenje Zakona o zdravstvenoj zaštiti te iznosi 

kronologiju izrade Prijedloga pravilnika, kao i pitanja s kojima su se suočavali priliko 

izrade istog uz napomenu da se očekuje da će tijekom idućeg tjedna Prijedlog Pravilnika 

biti iznesen na e-sastanku Povjerenstva za PZZ i privatnu praksu. 

 

Ad 7. Poslijeanalitička faza laboratorijskog rada: Nacionalne preporuke 

Radne grupe za poslijeanalitiku Hrvatskog društva za medicinsku 

biokemiju i laboratorijsku medicinu 

Predsjednica HKMB, dr. sc. Ljiljana Mayer, spec. med. biokemije prelazi na točku 7. 

dnevnog reda i napominje da je Komori dostavljeno na davanje mišljenja – 

Poslijeanalitička faza laboratorijskog rada: Nacionalne preporuke Radne grupe za 

poslijeanalitiku Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu. 

Prof. Rogić iznosi svoje mišljenje da su Nacionalne preporuke jako dobro napisane i da su 

u skladu sa svim suvremenim trendovima u struci. 

Dr. sc. Jasna Leniček Krleža, spec. med. biokemije nadovezuje da će završno uređivanje 

Nacionalnih preporuka biti na kraju kada se završi javna rasprava i kada se u ugrade 
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pristigli prijedlozi i nadopune, tada će Nacionalne preporuke biti lektorirane (verzija na 

Hrvatskom i Engleskom jeziku).  

 

Ad 8. Zahtjevi za ispisom iz Registra HKMB – Ljiljana Elijaš, spec. med. 

biokemije, Mirjana Sikirica, dipl. ing. med. biokemije, prof. dr. sc. Zlata 

Flegar-Meštrić, spec. med. biokemije, Jasminka Hauselmaier, spec. med. 

biokemije, Mirna Šimurina, mag. med. biochem.  i mr. sc. Irena Batišta, 

spec. med. biokemije 

Predsjednik Povjerenstva za staleška pitanja Predrag Grabusin, spec. med. biokemije i lab. 

medicine, upućuje prijedlog Povjerenstva Izvršnom odboru da se Ljiljani Elijaš, spec. med. 

biokemije, Mirjani Sikirica, dipl. ing. med. biokemije, prof. dr. sc. Zlati Flegar-Meštrić, 

spec. med. biokemije, Jasminki Hauselmaier, spec. med. biokemije, Mirni Šimurina, mag. 

med. biochem.  i mr. sc. Ireni Batišta, spec. med. biokemije, odobri ispis iz registra HKMB, 

a uzimajući u obzir da su podmirile sve obveze prema Komori.  

Članovi Izvršnog odbora jednoglasno su donijeli odluku o ispisu navedenih članice iz 

Registra HKMB. 

Na prijedlog predsjednice HKMB, dr. sc. Ljiljana Mayer, spec. med. biokemije Izvršni 

odbor donosi jednoglasnu odluku da se Ivica Župan imenuje za voditelja Tima za sustav 

kvalitete. 

Na prijedlog predsjednice HKMB, dr. sc. Ljiljana Mayer, spec. med. biokemije Izvršni 

odbor donosi jednoglasnu odluku da se anketa zadovoljstva članova HKMB provode 

sredinom godine. 

 

Sjednica je završila u 16,35 sati. 

 

 

    

 

 

                                                        

          

Zapisnik vodio: 
Tajnik HKMB 
Ivica Župan, dipl. pravnik 

Predsjednica HKMB:  
Dr. sc. Ljiljana Mayer,  
spec. med. biokemije 


