Свим члановима Савеза удружења здравствених радника Србије, директорима
и главним сестрама здравствених институција Србије

Саопштење за јавност
Управног Одбора Савеза удружења здравствених
радника Србије
Савез као невладина, нестраначка професиналана организација од свог оснивања
1952. године до данас носила је највећи терет континуиране медицинске едукације, развоја
науке и публицистике и професионалног окупљања чланства за све своје профиле са
средњим, вишим и високим образовањем.
Савез је чланица:
1. ICN (међународног већа медицинских сестара света од 2005,год и Национална
асоцијација ,која преставља српске сестре у свету и у држави.
2. EFN(Европске федерације сестринских асоцијација,од 2010 године).
3. SENS (федерације сестринских асоцијација Балкана(од 2011 године).
4.
Управни Одбор Савеза је на својој седници одржаној 26. априла 2013. године, у име више
од 38.000 својих чланова донео једногласно следеће одлуке:
• Искључују се из чланстава Савеза:
1. Немања Предојевић из Крагујевца, досадашњи председник Пнеумофтизиолошке
секције Савеза, председник Удружења здравствених радника Крагујевац, због грубог
кршења Статута, цепања чланства и неодговорности спровођења одлука УО и Одлука
Кординационог одбора ДМСТБ Србије.
2. Слађана Петровић, досадашњи,члан Управног Одбора Савеза, због грубог кршења
Статута, и неодговорности спровођења одлука УО, нарочито у припреми Поверене
организације Централне прославе Међународног дана медицинских сестара и бабица,
који је одлуком Органа Савеза био поверен истој као као претставнику из
Крагујевца.
3. Наташа Јевтовић, досадашњи Председник Неуролошке секције, због повреде
Статута.
4. ОДУЗИМА СЕ УДРУЖЕЊУ ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА КРАГУЈЕВАЦ
ПРАВО ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦЕНТРАЛНЕ ПРОСЛАВЕ МЕЂУНАРОДНОГ
ДАНА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И БАБИЦА , заказане за 10 мај 2013 године
у Крагујевцу. Овом одлуком проглашавају се ништавни сви Уговори и
донације закључени за потребе ове прославе, са обавезом враћања срестава
донаторима и дародавцима.
Горе наведени су у својству руководства Удружења Крагујевац, упркос
поверене
и прихваћене организације Централне Академије, заказали
Скупштину за сецесију (30.04.2013 год) и излазак из Савеза и тиме доказали

непрофесинални, осиони и неетички однос према Међународном дану сестара
као највећем сестринском празнику, који се празнује широм света .
5. Истима се одузимају сва одличја Савеза, а посебно Друштва сестара, као и право
да користе знак ICN и EFN-а.
6. Централна прослава Дана сестара поверава се Свезу удружења здравствених
радника Београд,као домаћину Академије и заказује за 11. мај,2013 год. У 12 часова у
сали Дома здравља Врачар , Београд.

7. Стручно предавање под називом“Затварање јаза: Миленијумски развојни циљеви
8,7,6,5,4,3,2,1"(препоручена тема ICN ) Акредитациони број :D-1-760/13. (за пасивне
учеснике 2 бода, БЕСПЛАТНО , одржаће се по плану 10.05.2013 год .за Крагујевац
у 12.00 часова у сали Застава-Завод за заштиту радника у реструктуирању,
Крагујевац.
8. Једногласном одлуком у чланство Савеза примљено је: Удружење здравствених
радника и сарадника Нишавског округа „Едука“.
9. Једногласном одлуком искључени су из Савеза због покушаја сецесије чланства
следећи чланови УО: Небојша Вацић, Ниш и Славица Ђорђевић, Пожаревац;
Миомир Хофман, досадашњи председник Психијатријске секције, Мирослав
Стевовић, Бојана Миладиновић, против које је покренут поступак у Здравственом
савету и КМСЗТС због кршења етичких правила акредитованог предавача.
Истим здравственим радницима поништавају се сва добијена обележја
и
одликовања Савеза и Друштава (златни и сребрени знаци, Повеље и сл и бришу
са листе одликованих у овој професионалној асоцијацији).
10.За члана УО Савеза са региона Ниш (у складу са чланом 26.Статута Савеза)именује се
Весна Јоцић,Ниш
11.Упозоравају се Руководства отцепљених удружења да на својим сајтовима и у
јавности немогу користити обележја медђународних организација, јер престанком
чланства у Савезу престаје им и чланство у међународним организацијама, чија је
чланица Савез (за кршење чланова Статута ICN I EFN постоји одговорност у
Међународном суду).
12.Због незаконитог задржавања финансијских обавеза према Савезу а наплаћених од
стране чланова Савеза , Савез овлашћује Адвокатску канцеларију и адвоката Савеза
да поведе кривичне пријаве и процедуре против свих лица и Удружења која су
прекршила Закон.
Председник Савеза
Мр сци мед Радмила Нешић
Београд, 26.04.2013.год

