Председнику:
Здравственог савета републике Србије,Београд
Директору:
Коморе Медицинских сестара и здравствених техничара Србије, Београд
Председнику:
Савеза удружења здравствених радника Србије,Београд
ПРЕДМЕТ
Поништење акредитације предавача за Стручни скуп (под евиденционим бројем Д-1-883/18 који је акредитован
у јулском року број 153-02-3942/2017-01 и одржава се 06.10.2018. године у Вршцу.
Поштовани
,
молим Вас да поништите (тј. изузмете мене из учешћа ) акредитива ,као предавача „Националног семинара прве
категорије“ под евидентационим бројем Д-1-883/18 који је акредитован у јулском року број 153-02-3942/2017-01 и
који се одржава 06.10.2018. године у Вршцу , где сам акредитовани предавач са предавањем.
Разлози су следећи:
1.Нисам била упозната са чињеницом да је организатор наведеног Семинара неко мени непознато Удружење
здравствених радника и сарадника Републике Србије „Ескулап“.
2.Акредитатор, тј Председница горе наведеног удружења није ме контактирала нити је тражила моју сагласност,
пре слања материјала на акредитацију.
3. Представљено ми је од стране колеге са мог Института да ћу бити предавач на Семинару а да је организатор
наведеног семинара ИКВБ „Дедиње“ у коме сам запослена већ 10 година,где ми је част да учествујем у едукацији .
4.Како се на овај начин злоупотребило моје стручно саопштење,сматрам да се ради благо речено о крађи
интелектуалне имовине и злоупотреби од стране горе наведеног Удружења,без моје сагласности.
5.Молим да се на јавном оглашавању у Табели
акредитацији.

ЗС ,моје име избрише ,јер

не желим да стоји на оваквој

6.Молим да Здравствени савет и Комора медицинских сестара и техничара Србије, санкционише ово удружење као
и друга која се понашају на овакав непрофесионалан начин,јер су исти и чланови Коморе(етички Кодекс).
С обзиром да сам председник Удружења лабораторијских техничара и технолога „Микрос“ које је у склопу Савеза
удружења здравствених радника Србије нисам у могућности и не желим да одржим предавање за другу
организацију која се понаша на овакав непрофесионалан начин,злоупотребљавајући људе и њихово стручно
искуство а уз то крши све норме Етичког кодекса.
Унапред захвална,
У Београду
23.08.2018.

Председник удружења лабораторијских техничара
и технолога „Микрос“
Гајић Мирјана

