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У складу са законом о заштити животне средине Службени гласник РС бр. 36/09, организације које
производе више од 100 тона неопасног отпада или 200 кг опасног отпада имају законску обавезу да
припреме писани план управљања медицинским отпадом у сладу са чланом 26. Закона о заштити
животне средине .
Овај документ односи се на здравствену установу Здравствени центар Ваљево Општа болница.
План управљања отпадом приказује начин управљања отпадом у Здравственом
центру Ваљево Општа болница.

ПРОЦЕДУРА РЕВИЗИЈЕ
Овај план мора редовно да се ажурира, како би пратио промене у закону и доброј пракси.
За формалну годишњу ревизију овог плана биће задужен менаџер за медицински отпад,
који ће унети све евентуално неопходне промене и ратификовати документ.

ПРЕГЛЕД ПОЛИТИКА
Датум

Име

10.11.2010.г
Бр:ЗЦ-01- 6509

Правилник о превенцији,
контроли и сузбијању
болничких инфекција

10.11.2010.г
Бр:ЗЦ-01- 6508

10.11.2010.г
Бр:ЗЦ-01- 6510
07.10.2010.г
Бр:ЗЦ-01- 20
02.02.2011.г
Бр:ЗЦ-02-224

Потпис

Пословник о начину рада и
одлучивању на седницама
Комисије за превенцију,
контролу и сузбијање
интрахоспиталних
инфекција
Стручно методолошко
упутство у поступку
спречавања и сузбијања
болничких инфекција
Обавештење о начину
сакупњаља и складиштеља
медицинског отпада у
Болница Ваљево
Стандарди за припрему
цитостатске терапије у
Болници Ваљево

05.09.2008.г
Бр:ЗЦ-01-5177

Правилник о сакупљању и
третману отпадних
материја из Здравственог
центра Ваљево

03.04.2009.г
Бр:ЗЦ-01-1954

Акт о процени ризика
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Организациона шема

Директор

Менаџер за
медицински
отпад/лице одговорно
за послове рукођења
медицинским отпадом

Надлежни за
контролу болничких
инфекција

Руководилац службе
за фармацеутску
здравствену
делатност

Запослени задужени за
медицински отпад
(оператери погона за
третман/возачи/чистачи
итд)

Руководиоци
одељења/тимова

Сви запослени

Легенда
Специфичне дужности и обавезе у погледу управљања мед.
отпадом
Опште дужности и обавезе у погледу управљања мед. отпадом
Стручни савети за управљање медицинским отпадом
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ПОГЛАВЉЕ А
ИЗЈАВА О УПРАВЉАЊУ МЕДИЦИНСКИМ ОТПАДОМ
Здравствени центар Ваљево Општа болница има одговорност да ограничи количину
отпада коју производи кроз своје активности, у оној мери у којој је то неопходно и економски
изводљиво. Овај циљ ће се постићи пажљивим разматрањем утицаја који ће свака набавка
или донација имати на одлагање отпада.
У случајевима у којима је производња отпада неизбежна, наша политика је да обезбедимо
безбедно разврставање, руковање и одлагање отпада и да сва лица која таквим отпадом
рукују то чине пажљиво, како би избегла ризик од повреда или штетних последица, како по
њих саме, тако и по друге људе, укључујући општу јавност.
У нашим напорима руководимо се нашим Планом за управљање отпадом и уверењем да је
управљање отпадом одговорност сваке појединачне особе односно запосленог у нашој
установи. Посвећени смо заштити здравља људи и очувању животне средине.

Ценимо

Наши циљеви

Закон и управу

Да обезбедимо испуњавање свих законских обавеза и обавеза
које пристичу из других важећих прописа који су на снази у
области управљања отпадом.

Стално унапређење

Да укључимо управљање отпадом у општу процену нашег рада,
што ће нам омогућити стално унапређење.

Стручност

Одговорност и
учешће
запослених

Да обезбедимо обуку, помоћ и надзор за запослене како би се
осигурало да сви поседују потребна знања и вештине
неопходне за безбедно управљање отпадом у оквиру ове
установе. Промовисаћемо и охрабривати укључивање и
одговорност запослених.
Тражићемо учешће сваког запосленог у
активностима
управљања отпадом, истовремено обезбеђујући да коначна
одговорност за примену мера за управљање отпадом буде у
рукама управе.

Потпис ........................................................................

Датум

15.03.2012.година

прим др Илија Трипковић – директор
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ПОГЛАВЉЕ Б
ДУЖНОСТИ И ОБАВЕЗЕ

I. Дужности директора
Обезбеђује промовисање управљања отпадом, уз сталну посвећеност унапређењу начина
рада. Обезбеђује повремену ревизују и континуирано унапређење у пракси управљању
отпадом у оквиру установе, како би се осигурала примена високих стандарда рада и
идентификовале области у којима су потребна побољшања.
Директор сноси општу одговорност за управљање отпадом и за испуњавање свих
дужности које намећу закони и прописи на снази.
Испуњавајући своје законске обавезе, директор ће:






Оформити тим за управљање отпадом, уз праћење имплементације и побољшања овог
плана за управљање отпадом.
Именовати лице одговорно за управљање отпадом, које ће координирати и надгледати
имплементацију плана за управљање отпадом.
Преусмерити довољну количину финансијских средстава и људства како би
обезбедио/ла ефикасно функционисање плана за управљање отпадом.
Обезбедити да се периодично спроводи надзор над планом (како би систем за
управљање отпадом могао да се побољша, уколико је то потребно).
Обезбедити одговарајућу обуку за запослене у управљању отпадом, како би се
омогућило да се овај план имплементира на свим нивоима.

II. Дужности лица одговорног за контролу болничких инфекција
Пружа директору све неопходне савете у вези са његовим/њеним одговорностима
или било којим питањима која се тичу контроле инфекција и превенције болничких
инфекција.
Лице одговорно за контролу болничких инфекција ће:
 Спроводити инспекцијске прегледе у установи, односно контролу праксе и примењивати
важеће контролне процедуре, обезбеђујући савете и помоћ у свим питањима контроле
инфекција.
 Помоћи у хемијској и микробиолошкој процени ефикасности опреме за стерилизацију
медицинског отпада унутар установе.
 Ступити у контакт са координатором за медицински отпад у свим питањима која се
односе на контролу инфекција и пружити савете и помоћ када је то потребно
 Истражити и пријавити потенцијалне и стварне инфекције које су последица
неправилног управљања отпадом, те о томе известити Комисију за контролу инфекције.
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III. Дужности менаџера за управљање отпадом
Менаџер за управљање отпадом биће изабран из редова запослених, који су стекли
квалификацију било као менаџери, руководиоци или техничари за медицински отпад, а
биће одговоран за свакодневно функционисање плана за управљање отпадом.
Менаџер за управљање отпадом подноси извештаје директору, извештавајући га о свим
питањима која се тичу управљања отпадом. Уз то, он ће ступити у контакт са лицем
одговорним за контролу болничких инфекција и/или руководиоцем службе за
фармацеутску здравствену делатност, према потреби.
Дужности менаџера за управљање отпадом обухватају:
A. Опште управљање отпадом:
1. Припрема годишњих ревизија за третман и одлагање отпада.
2. Иденфитикација, праћење и надзор над одпадом кроз целу установу.
Идентификација токова отпада који настају унутар установе; постизање оптималних
резултата у спречавању настанка отпада, смањењу производње отпада и
економичности, прегледом сваког појединачног тока отпада у односу на план
управљања отпадом целе установе.
3. Идентификација опасности које представља сваки ток отпада и навођење контролних
механизама који су потребни за контролисање ризика по здравље и/или околину.
4. Развој, имплементација и управљање свеобухватним системом за сакупљање и
привремено складиштење општег и опасног отпада, који је у стању да испуни потребе
установе, у сарадњи са другим релевантним организацијама, инстутуцијама или
предузећима.
5. Идентификација могућности за смањење производње отпада и координација
активности усмерених у том циљу. Идентификација, попис, праћење и надзор над
материјалима које је могуће рециклирати у оквиру установе.
Б. Надзор и праћење
1. Уз консултације са директором, годишња ревизија плана за управљање отпадом
2. Сакупљање информација о потенцијалним и стварним инфекцијама изазваним
неправилним управљањем отпадом, те обавештавање одговорног лица/комисије за
контролу инфекција.
3. Пријављивање нежељених догађаја са опасним медицинским отпадом директору.
4. Праћење употребе опреме за управљање отпадом, личне заштитне опреме (ЛЗО),
стандардних оперативних процедура (СОП) и спровођење редовних инспекцијских
прегледа како би се пратила пракса у управљању отпадом.
Ц. Обука и изградња капацитета
1. Обезбедити доступност довољног броја програма за обуку запослених, који се
односе на разврставање отпада, проблеме заштите животне средине, транспорт
опасних материја и опасни отпад.
2. Праћење документације о законом прописаним обукама.
3. Преношење информација особљу и становништву у погледу мера за контролу
инфекција и управљање медицинским отпадом.
Здравствени центар Ваљево Општа болница
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4. Понудити новим запосленим и осталом особљу да се специјализују за управљање
отпадом, како план за управљање отпадом не би био у опасности услед недостатка
информација/знања.

IV. Дужности руководиоца службе за фармацеутску здравствену делатност
Саветује директора о питањима из своје надлежности, као и о свим питањима која се
односе на фармацеутски отпад:
А. Руководилац службе за фармацеустку здравствену делатност ће:
1. Обезбедити развој и имплементацију система за смањење количина фармацеутског
отпада на најмању могућу меру (ротирање залиха, замена залиха итд).
2. Обезбедити да се цитотоксични и цитостатски препарати користе правилно те
обезбедти правилно руковање, чување и одлагање било каквог отпада који при њиховој
употреби настане.
3. Ступити у контакт са менаџером за управљање отпадом, када је реч о питањима
фармацеутског отпада, пружити савете и помоћ по потреби.
4. Координисати сакупљање, разврставање, складиштење и одлагање фармацеутског
отпада.
5. Пружати помоћ у обуци запослених који су укључени у руковање фармацеутским
отпадом.

V. Дужности руководиоца одељења/тимова
Руководиоци одељења/тимова одговорни су за управљање отпадом у оквиру својих
надлежности. У том циљу, они ће:
1. Планирати и надгледати све радне активности, како би осигурали да оне испуњавају
услове задате овим планом.
2. Обезбедити да сви запослени који су им подређени разумеју овај план и њихове
сопствене одговорности.
3. Обезбедити да сви запослени који су им подређени сарађују са менаџером за
медицински отпад .
4. Помоћи у обуци својих запослених, у свим аспектима управљања отпадом.
5. Пријавити нежељене догађаје у вези са опасним медицинским отпадом менаџеру за
управљање медицинским отпадом .
6. Пратити имплементацију/коришћење опреме за управљање отпадом, ЛЗО, СОП и
праксе за управљање отпадом.
7. Сарађивати са свим одговарајућим особљем како би обезбедили ефикасну примену
овог плана и ефикасан рад система за управљање отпадом.
8. Именовати и овластити стручно лице да их замени када су одсутни.
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VI. Дужности запослених
Сви запослени имају одређену одговорност да попут правих професионалаца не
дозволе да отпад угрози здравље људи и/или животну средину.
Сви запослени:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Придржаваће се свих захтева наведених у овом плану.
Обезбедити да се отпад правилно разврстава и одлаже у одговарајуће контејнере.
Стално сарађивати са координатором за управљање отпадом.
Помагати у промовисању позитивне културе управљања отпадом, у целој установи.
Упознати се са свим безбедним начинима рада и процедурама за хитне случајеве.
Извршавати само оне послове за које су обучени и стручни.
Користити и одржавати сву опрему у радном стању, у складу са обуком коју су
похађали.
8. Обезбедити да сви нежељени догађаји на одељењу буду пријављени њиховом
непосредном руководиоцу, како би била спроведене одговарајуће мере.
9. Пријавити било каква оштећења опреме/инфраструктуре за управљање отпадом
координатору за управљање отпадом и/или одговарајућем руководиоцу одељења.
10. Обавестити координатора за управљање отпадом и/или одговарајућег руководиоца
одељења на све релеватне проблеме, који се односе на управљање отпадом или
безбедност, чим се такви проблеми појаве.
11. Сву личну заштитну опрему (ЛЗО) употребљавати и одржавати, у складу са
упутствима и обуком.

VII. Подношење извештаја
За све неправилности у вези са управљањем отпадом које не могу да реше, запослени
морају обавестити менаџера за медицински отпад/лице одговорно за послове
руковођења медицинским отпадом у најкраћем могућем року; која/који је дужан да
обавести Комисију за унапређење квалитета рада болнице.
Менаџер за медицински отпад шаље шестомесечне извештаје Тиму за управњаље
медицинским отпадом, Комисији за превенцију, контролу и сузбијање
интрахоспиталних инфекција, директору установе, Управном одбору установе и
републичким установама министарства у складу са законом.
Тим за управљање медицинским отпадом шаље шестомесечне извештаје о свом раду
Комисији за превенцију, контролу и сузбијање интрахоспиталних инфекција,
директору установе, Управном одбору установе и стручном савету установе.
Директор једном годишње доставља извештаје Агенцији за заштиту животне средине
и Министарству животне средине, рударства и просторног планирања.

Здравствени центар Ваљево Општа болница
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ПОГЛАВЉЕ Ц
I. АКТИВНОСТИ У УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ

I. A.Тим за управљање отпадом
Тим за управљање отпадом састављен је од следећих запослених:
Радно место

Име

Место

Контакт

Др.Зоран
Живковић

Ваљево

064 83211279
014/295 227
zoran.zivkovic@zcvaljevo.com

Вмс Зорица
Јовановић

Ваљево

0648321229
014/295 216
zorica.jovanovic@zcvaljevo.com

Мр.пх Ивана
Плећић

Ваљево

Оператер погона за
третман

Радојла
Стефановић

Ваљево

Оператер погона за
третман

Златија
Марковић

Ваљево

Оператер погона за
третман

Гордана Мићић

Ваљево

Возач медицинског
отпада

Радивоје Лазић /
Југослав
Пауновић

Ваљево

Тим за управљање
медицинским отпадом

Др.Радмила
Поповић

Ваљево

Вст Марија
Петрић

Ваљево

064 8321171
014/295 350
marija.petric@zcvaljevo.com

Мр.пх.Јасминка
Бојанић

Ваљево

014 295 210
jasminka.bojanic@zcvaljevo.com

инг.Милан
Јовановић

Ваљево

064 8321161
014/295 340
milan.jovanovic@zcvaljevo.com

Дипл.ецц.Смиљ
ка Станковић

Ваљево

014 295-577
smiljka.stankovic@zcvaljevo.com

Менаџер за медицински
отпад
Лице одговорно за
контролу болничких
инфекција/Члан Тима за
управљање
медицинским отпадом
Руководилац службе за
фармацеутску
здравствену делатност

Лице одговорно за
послове руковођења
медицинским отпадом
Члан Тима за
управљање
медицинским отпадом
Члан Тима за
управљање
медицинским отпадом
Члан Тима за
управљање
медицинским отпадом

Здравствени центар Ваљево Општа болница

064 8321231
014/295 210
ivana.plecic@zcvaljevo.com
064 8321033
014/295
operater.otpad@zcvaljevo.com
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014/295 350
operater.otpad@zcvaljevo.com
064 8321207
014/295 350
vozac.otpad@zcvaljevo.com
064 8321452
014/295 215
radmila.popovic@zcvaljevo.com
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Радно место
Члан Тима за
управљање
медицинским отпадом
Члан Тима за
управљање
медицинским отпадом

Име

Место

Др.Светлана
Матић

Ваљево

Лаб.техн.
Мирјана
Расулић

Ваљево

Контакт
014 295- 216
svetlana.matic@zcvaljevo.com
014 295 – 216
mirjana.rasulic@zcvaljevo.com

I.Б. Увод
Овај план за управљање отпадом дефинише политику за управљање медицинским
отпадом и процедуре у Здравственом центру Ваљево Општа болница.
План поставља циљеве и дефинише активности које треба да побољшају све аспекте
управљања отпадом, укључујући производњу, разврставање, паковање, обележавање,
транспорт, чување, третман и коначно одлагање, у складу са републичким смерницама и
међународно прихваћеном добром праксом.
Сви запослени обавезни су да примењују и одржавају одредбе овог плана.
Главни циљ овог плана је да се омогући безбедан начин управљања отпадом, који не
угрожава животну средину, како би се заштитили пацијенти који користе здравствене
услуге, запослени који раде у здравственим установама, запослени у јавним комуналним
предузећима и животна средина.
Овај план за управљање отпадом заснован је на следећим кључним корацима:
 КОРАК 1 – смањење производње отпада на најмању могућу меру
 КОРАК 2 – производња и класификација отпада
 КОРАК 3 – раздвајање и паковање отпада
 КОРАК 4 – обележавање, транспорт унутар установе и чување отпада
 КОРАК 5 – транспорт ван установе (ако је потребан)
 КОРАК 6 – третман и/или коначно одлагање
 КОРАК 7 - документација и чување записа

1. Смањење производње отпада, поновно коришћење и рециклирање
Смањење отпада на најмању могућу меру је кључни део делотворног система за
управљање отпадом, који штеди новац те доприноси чистијој и безбеднијој животној
средини.
Сви шефови одељења/тимова одговорни су за отпад који производе њихове јединице и
требало би да обезбеде да се производња отпада стално смањује и одржава на најмањој
могућој мери.
1.1. Општи поступци за смањење производње отпада обухватају:
a. Ограничење залиха (наручивање мањих количина хемикалија или лекова чешће,
уместо већих количина које се наручују ређе).
б. Набавка производа који имају мање амбалаже или набавка производа на велико (у
већим паковањима) како би се смањила количина амбалаже.
Здравствени центар Ваљево Општа болница
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в. Договарање политике повраћаја амбалаже са добављачима, тамо где је то могуће и
практично изводљиво.
г. Замена лекова који се примењују интраперитонеално лековима који се дају орално,
где год је то могуће.
д. Набавка производа који садрже неопасне супстанце тамо где је то могуће и
практично изводљиво (термометри без живе итд).
ђ. Спречавање мешања опасног и неопасног отпада.
е. Обезбеђење правилне ротације залиха (оно што је стигло прво, прво се и користи) за
производе са ограниченим роком трајања (лекови итд).
ж. Поновна употреба производа тамо где је могуће и практично изводљиво (користити
производе за вишекратну употребу уместо оних за једнократну употребу итд).

1.2. Уз претходно наведено, следећи материјали ће се рециклирати унутар
Здравственог центра Ваљево Општа болница:

Место сакупљања
унети детаље
места
сакупљања/контејн
ера
Привремено место
одлагања

Контакт/
унети контакт лица
одговорног за рециклажу

Отпадни
материјал

Шифра из
ЕКО

Картон
Папир

20:01:01
15:01:01

Отпадни метал

20:01:40

Привремено место
одлагања

инг Миленко Вучетић

Пластика

17:02:02

Привремено место
одлагања

Марија Петрић

Алуминијумска
амбалажа

17:04:01

Привремено место
одлагања

Марија Петрић

Фотохемикалије

09:01:09

Привремено место
одлагања

Дивна Грујичић

Фармацеутски
отпад

18:01:09

Привремено место
одлагања

мр пх Јасминка Бојанић

Електронски отпад

16:02:01

Привремено место
одлагања

инг Миленко Вучетић

Стакло

17:02:01

Привремено место
одлагања

Марија Петрић

Грађевински отпад

17:00:01

Привремено место
одлагања

инг Миленко Вучетић

Цитотоксични отпад

18:01:08

Привремено место
одлагања

Марија Петрић

Здравствени центар Ваљево Општа болница

Марија Петрић
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2. Производња и класификација отпада
Сав отпад који произведе у Здравственом центру Ваљево Општа болница биће
класификован; класификацију спроводи особа која одлаже отпад, у складу са Европским
каталогом отпада (ЕКО) и саветима наведеним у овом плану.

Да ли је
неопасан?

Може ли да се
рециклира?

Да

Да

Не
Комунални отпад
ЕКО 20:03:01
Спаковати у црну кесу и ставити у
одговарајући
контејнер

Не

Да ли је реч о
оштром
предмету?

Да ли је
контаминиран
цитотоксичним
супстанцама?

Да

Не
Да ли је реч о
опасној
хемикалији?

Обавестити лице
задужено за рециклажу
или ставити отпад у
контејнер предвиђен за

Да

Цитотоксични отпад
ЕКО 18:01:08*
Ставити у љубичасти
контејнер за оштре

Ne
Да

Отпад од оштрих предмета
ЕКО 18:01:03*
Ставити у жути контејнер за оштре
предмете

Не
Да ли је
контаминиран
опасном
хемикалијом?

Да

Хемијски отпад
ЕКО 18:01:06*
Погледајте конкретна упутства за ту врсту
отпада и/или ставите у одговарајући
црвени контејнер

Не
Да ли је реч о суду
под притиском или
отпаду од тешких
метала?

Да

Опасни отпад
Погледајте конкретна упутства за ту врсту
отпада и/или ставите у одговарајући црвени
контејнер или на место за чување

Не
Да ли је реч о
фармацеутском
производу или о
производу
контаминираном таквим
производом?

Да

Не
Да
Да ли је
инфективан или
потенцијално
инфективан?

Да
Не

Не

Да ли је реч о
препознатљивим
ткивима или
деловима тела?

Фармацеутски отпад
ЕКО 18:01:07
Погледајте конкретна упутства за ту врсту
отпада и/или ставите у одговарајући црвени
контејнер
Инфективни отпад
ЕКО 18:01:03*
Ставити у одговарајућу жуту кесу или
контејнер
Патоанатомски отпад
ЕКО 18:01:02
Ставите у одговарајућу смеђу кесу или
контејнер и чувајте у фрижидеру до
одлагања

У складу са општим смерницама

Здравствени центар Ваљево Општа болница
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Следеће врсте и количине отпада се тренутно производе у Здравственом центру Ваљево
Општа болница:

Општа болница

Приближн
а дневна
количина
(Кг)
30 кг

Приближна
годишња
количина
(Кг)
10.700 кг

18:01:01*

Општа болница

19 кг

6.900 кг

18:01:03*

Општа болница

93 кг

30.800 кг.

Цитотоксични
отпад

18:01:08*

9 кг

3.200 кг.

Фармацеутски
отпад
Патоанатомски
отпад
Хемијски отпад

18:01:09

онкологија са
палијативном негом и
хематологија
Апотека и сва
одељења
Патологија, ОП блок *

0,5 кг

10 кг.

10 кг

400 кг

70 кг

25.500 кг

3 кг

900 кг

3-5 кг
270 м3

1000 кг
98.476 м3

Врста отпада

Шифра
из ЕКО

Производи се у
(унети места
производње)

Комунални отпад

20:03:01

Отпад од оштрих
предмета
Инфективни отпад

18:01:02
18:01:06

Електронски отпад 16:02:04

Патологија,
лабораторије**,
рентген, сервис за
хигијену, техничка
служба, сервис за
дистрибуцију и прање
веша
Општа болница

Стакло
Отпадне воде

Општа болница
Општа болница

17:02:01

легенда:




ОП блок* – Оперативни блок
Лабораторије** - клиничко-биохемијска, микробиолошка, патологија, трансгузиологија, инвазивна дијагностика

3.0. Разврставање и паковање отпада
Разврставање отпада је раздвајање различитих врста отпада у дефинисане групе са
сличним особинама и/или опасностима (које се називају токови отпада). Различити токови
отпада захтевају различите врсте паковања, руковања, транспорта и чувања. Различити
токови отпада такође захтевају различите поступке за третман/одлагање; правилно
разврставање медицинског отпада обезбеђује да сваки отпад буде обрађен/одложен у
складу са опасностима које су за њега карактеристичне.
Ефикасно раздвајање отпада веома је важно, јер штити и здравље запослених и
здравље пацијената, повећава безбедност руковања отпадом, смањује трошкове и
промовише рециклажу.

Здравствени центар Ваљево Општа болница
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3.1. При разврставању медицинског отпада поштоваће се следећа основна правила:
a. Разврставање је одговорност произвођача отпада (принцип дужности пажње).
б. Разврставање би требало да се спроводи што је ближе месту настанка (принцип
близине).
в.Уколико приликом класификације постоје било какве сумње, отпад би требало
сврстати у следећу категорију са вишим нивоом ризика (принцип опреза).
г. Мешање опасног и неопасног отпада је забрањено.
Различите врсте отпада захтевају различите врсте паковања, како би се осигурала
безбедност свих који долазе у додир са отпадом. Места за разврставање отпада у целој
установи биће опремљена довољним количинама одговарајућих паковања, како би се
обезбедило успешно разврставање у складу са планом и безбедност свих који у њему
учествују.
3.2. При паковању медицинског отпада поштоваће се следећа основна правила:
a. Користите само ону амбалажу која је за то предвиђена и која одговара намени.
б. Кесе и контејнери за оштри отпад треба да се пуне само до 3/4 запремине како би се
омогућило правилно затварање амбалаже.
в.Једном затворени контејнери се никада не отварају поново (чак ни да би се исправиле
грешке у разврставању).
г.Инфективни отпад пакује се само у наменске кесе за третирање у одговарајућем
систерму за третман (аутоклав итд).
д.Лекови са истеклим роком трајања, у оригиналном неотвореном паковању, враћају се
апотеци.
ђ.Различите хемикалије се никада не мешају у истом контејнеру.

3.3. Медицински отпад би требало да се разврста према следећим упутствима:

Врста отпада

Примери

Контејнер

Комунални
отпад

Општи отпад, храна и
неконтаминирана
амбалажа итд

Инфективни и
потенцијално
инфективни
отпад

Газе, завоји
контаминирани крвљу
и телесним
течностима, шприцеви
(без игала), крв за
лабораторијске
тестове итд

Пут за
третман/одлагање

Комунална депонија
Црна кеса

Отпад од
оштрих
предмета

Предмети или
материјали који могу
да убоду или посеку,
као што су игле,
скалпели итд.

Здравствени центар Ваљево Општа болница

Жута кеса одобрена од стране
УН

Стерилизација
воденом паром
(аутоклав итд),
механичко
уситњавање и
одлагање на
комуналну депонију

Жути контејнер одобрен од
стране УН

Стерилизација
воденом паром
(аутоклав итд),
механичко
уситњавање и
одлагање на
комуналну депонију
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Врста отпада

Цитотоксични
отпад

Фармацеутски
отпад

Хемијски отпад

Патоанатомски
отпад

Примери

Контејнер

Цитотоксични и
цитостатски лекови и
контаминирани
материјали
(унутрашња амбалажа
и уређаји који се
користе за њихову
примену итд.)
Фармацеутски
производи/лекови и
контаминирани
материјали
(унутрашња амбалажа
и уређаји који се
користе за њихову
примену итд.)

Опасне хемикалије као
што су киселине, базе,
растварачи,
фотохемикалије,
реагенси итд.

Љубичасти контејнер или кеса
одобрени од стране УН

Пут за
третман/одлагање

Безбедно дуготрајно
складиштење и
коначно одлагање
спаљивањем

Безбедно дуготрајно
складиштење и
коначно одлагање
спаљивањем или
физичко-хемијским
третманом
Црвени контејнер или кеса
одобрени од стране УН

Црвени контејнер или кеса
одобрени од стране УН

Безбедно дуготрајно
складиштење и
коначно одлагање
спаљивањем или
физичко-хемијским
третманом
Чување у фрижидеру
након чега следи
кремација или
сахрањивање

Препознатљива ткива,
органи, делови тела,
кесе са крвљу за
трансфузију итд.
Смеђи контејнер или кеса

Отпад који
садржи тешке
метале

Батерије или отпад
који садржи живу, као
што су термометри,
манометри и амалгам
за пломбе

Црвени контејнер или кеса
одобрени од стране УН

Безбедно
складиштење и
рециклажа и/или
физичко-хемијски
третман

4.0. Обележавање отпада, транспорт унутар установе и складиштење
4.1.0. Сав спаковани медицински отпад (који не обухвата комунални отпад) мора да буде
јасно обележен, правилно одабраном ознаком на којој је приказан:
4.1.1. Опис отпада у складу са његовом шестоцифреном шифром из ЕКО
4.1.2. Датум када је отпад сакупљен
4.1.3. Произвођач (одељење/тим) отпада (име и место)
Одговорност је произвођача (обично је то медицинско особље) да се постара да су
контејнери правилно обележени пре сакупљања. Чистачи/помоћно особоље одговорни су
за сакупљање и транспорт разврстаног и обележеног отпада кроз установу до места
чувања или погона за обраду. Пуни контејнери и кесе ће без одлагања бити замењени,
један по један. Додатни контејнери могу да се наруче преко овлашћених дистрибутера
изабраних током процеса јавних набавки.
Здравствени центар Ваљево Општа болница
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4.1.4. Распоред сакупљања отпада је:
Инфективни отпад и оштри предмети

Место
сакупљања
Онкологија са
палијативном
негом
Продужена нега
и лечење
Гинекологија
Педијатрија
Лабораторија
Микробиологија
Хемодијализа

Учесталост
сакупљања

Одредиште

Одговорно лице

09:00 & 16:00

ЦМТ*

Зорица Бошњаковић

09:00 & 16:00

ЦМТ*

Снежана Плавшић

09:30 & 16:00
09:00
10:00 & 16:00
12:00
09:00 & 13:00

ЦМТ*
ЦМТ*
ЦМТ*
ЦМТ*
ЦМТ*

Инфективно

12:00

ЦМТ*

Интерно
Неурологија
ОП блок
Анестезија и
реанимација и
јединица
интензивне неге
Општа хирургија
Ортопедија
Очно
ОРЛ
Урологија
Грудно
Психијатрија
Патологија
Трансфузија
Радиологија
Поликлинички
део

12.00
09:00
12:00 & 16:00

ЦМТ*
ЦМТ*
ЦМТ*

Радмила Јовановић
Анка Весић
Славка Илић
Милка Панић
Марија Ђокић
Јелена КовачевићСтарчевић
Радмила Николић
Јелена Дринчевић
Владан Илић

12:00 & 16:00

ЦМТ*

Ненад Пејић/Зорица
Брајовић

12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
по позиву
12:00
12:00
12:00

ЦМТ*
ЦМТ*
ЦМТ*
ЦМТ*
ЦМТ*
ЦМТ*
ЦМТ*
ЦМТ*
ЦМТ*
ЦМТ*

Љиљана Дивнић
Наташа Радовановић
Верослава Живковић
Зора Тодоровић
Радмила Јездић
Мирјана Лазић
Славица Савић
Зоран Милуновић
Слободан Ћосић
Зоран Симић

12:00 & 16:00

ЦМТ*

Јелица Ристовски

легенда:



ЦМТ* - централно место третмана

Хемијски отпад
Место сакупљања

Лабораторија
Рендген
Патологија
Лабораторија за
инвазивну
дијагностику
Сервис за
хигијену
Техничка служба

Учесталост
сакупљања

Одредиште

Одговорно лице

на захтев
на захтев
на захтев

складиште 2
складиште 2
складиште 2

на захтев

складиште 2

на захтев

складиште 2

Марија Петрић

на захтев

складиште 2

инг Миленко Вучетић

Здравствени центар Ваљево Општа болница

Славка Илић
Зоран Симић
Зоран Милуновић
Наташа Петровић
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Хемијски отпад
Место сакупљања

Сервис за прање
и дистрибуцију
веша
Сервис за
припрему и
дистрибуцију
хране

Учесталост
сакупљања

Одредиште

Одговорно лице

на захтев

складиште 2

Милован Весић

на захтев

складиште 2

Весна Миловановић

Фармацеутски отпад
Место
сакупљања

Учесталост
сакупљања

Онкологија

дневно

Хематологија

дневно

Служба за
медицинско
снабдевање
остала одељења

по позиву
дневно

Одредиште

Одговорно лице

привремено место
одлагања
привремено место
одлагања
привремено место
одлагања

руководилац/мр пх
Јасминка Бојанић
руководилац/ мр пх
Јасминка Бојанић
руководилац/ мр пх
Јасминка Бојанић

привремено место
одлагања

руководиоци одељења

Цитостатски отпад
Место
сакупљања

Учесталост
сакупљања

Одредиште

Одговорно лице

Хематологија

дневно

Онкологија са
палијативном
негом

дневно

привремено место
одлагања
привремено место
одлагања

руководилац/ мр пх
Јасминка Бојанић
руководилац/мр пх
Јасминка Бојанић

Комунални отпад ће се сакупљати свакодневно, са свих места, на крају радног дана и
носити на централно привремено место складиштења.
Особље које се бави сакупљањем има наредбу да не сакупља медицински отпад који није
правилно обележен и који није безбедан за транспорт, те да такве ситуације пријави
менаџеру за медицински отпад.
Већи број привремених складишта означен је за безбедно, сигурно чување инфективног
отпада пре транспорта до централног места складиштења.

Здравствени центар Ваљево Општа болница
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4.1.5. Ова привремена складишта налазе се у:
Бр.
01

02
03

Врста/место
240л /привремено место
сакупљања/ 2 контејнера

120л /привремено место/
12 контејнера
90л / привремено место
сакупљања/10 контејнера

Место сакупљања
Пнеумофтизиологија и
дијализа

по службама
ОП блок и ЦМТ

Кључ се налази
Огласна табла
одељења
Огласна табла
одељења
Огласна табла
одељења

4.1.6. Централна складишта налазе се у:
Бр.

01

Место

Врста отпада

ЦМТ

Инфективни отпад и оштри
предмети

Кључ је код

Гордана
Мићић/вст
Марија Петрић
Др Зоран
Живковић/мр пх
Јасминка
Бојанић

02

Привремено место
одлагања

Фармацеутски отпад

03

Привремено место
одлагања

Хемијски отпад

ВСТ Марија
Петрић/Др
Зоран Живковић

04

Патологија-расхладни
уређаји

Патоанатомски отпад

Главни техничар
службе/вст
Марија Петрић

Сва складишта ће испуњавати захтеве важећих националних смерница и бити закључана и
обезбеђена у сваком тренутку.

5.0. Транспорт ван установе
Следеће организације овлашћене су за сакупљање и транспорт отпада из Здравственог
центра Ваљево:

Врста отпада

Организација

Дозвола за
транспорт бр.

Одредиште

Комунални отпад

ЈКП „Видрак“
Ваљево

01-356/1-12 од
19.01.2012.године

Инфективни отпад
и оштри предмети

ЦМТ-Болница
Ваљево

10-00-00499/2011-02,
од 19.08.2011.године

ЦМТ-Општа
болница Ваљево

Патоанатомски
отпад

ЈКП „Видрак“
Ваљево

01-356/1-12 од
19.01.2012.године

ЈКП „Видрак“
Градско гробље

Фармацеутски
отпад*

Привремено
место одлагања*

Здравствени центар Ваљево Општа болница

Комунална депонија
у Горићу
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Врста отпада
Хемијски отпад**

Електронски отпад

Организација

Дозвола за
транспорт бр.

Привремено
место одлагања**
„МЕТАЛПРОМ“
д.о.о Ваљево

Складиште 2**
19-00-00205/2011-02 „МЕТАЛПРОМ“
од 08.02.2012.године д.о.о Ваљево-

локација предузећа

Градска
канализација

Отпадне воде
Стакло

Одредиште

ЈКП “Видрак”
Ваљево

01-356/1-12 од
19.01.2012.године

Комунална депонија
у Горићу

легенда:


*Фармацеутски отпад – очекује се одвожење у оквиру пројекта „Техничка подршка у управљању медицинским отпадом“



**хемијски отпад – у току је процес уговорања са овлашћеним оператером

Транспорт опасног отпада спроводиће се у складу са свим националним смерницама, као и
са међународним споразумима (АДР и сл.) тамо где је то применљиво.

6.0. Третман/коначно одлагање
Сав отпад који се произведе у Здравственом центру Ваљево Општа болница биће
третиран и одложен правилно и у складу са свим важећим смерницама и законским
прописима.
Следеће организације овлашћене су за третман и/или одлагање отпада који потиче од
Здравственог центра Ваљево Општа болница.

Врста отпада
Комунални
отпад
Инфективни
отпад и оштри
предмети
Патоанатомски
отпад
Хемијски**
Фармацеутски*

Организација

ЈКП „Видрак“ Ваљево
Општа болница
Ваљево
ЈКП „Видрак“ Ваљево

Дозвола за
третман/одлагање
бр.
01-356/1-12 од
19.01.2012.године
10-00-00499/2011-02
од 19.08.2011.године
01-356/1-12 од
19.01.2012.године

Одредиште
Комунална депонија
Горић
ЦМТ-Болница
Ваљево
ЈКП „Видрак“ Ваљево
Градско гробље

Привремено
складиштење**
Привремено
складиштење*

19-00-00205/2011- „МЕТАЛПРОМ“
МЕТАЛПРОМ“ д.о.о
д.о.о ВаљевоЕлектронски
02 од
Ваљево
локација предузећа
08.02.2012.године
Здравствени центар Ваљево Општа болница
План управљања отпадом
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Врста отпада
Стакло

Организација
ЈКП „Видрак“-Ваљево

Дозвола за
третман/одлагање
бр.
01-356/1-12 од
19.01.2012.године

Отпадне воде

Одредиште
Комунална депонија
Горић
градска канализација

легенда:


*Фармацеутски отпад – очекује се одвожење у оквиру пројекта „Техничка подршка у управљању медицинским отпадом“



**хемијски отпад – у току је процес уговорања са овлашћеним оператером

Трошкови имплементације система за управљање отпадом подразумевају:
Капитална инвестиција

Количина

Инфраструктурни радови: (складиште,
погон за третман итд)
Контејнери за транспорт одобрени од
стране УН (120 литара)
Контејнери за транспорт одобрени од
стране УН ( 240 литара)
Парни стерилизатор

Јединична
цена

Укупна цена

332 m²

362 €

90.910 €

24

43 €

1.027 €

2

31 €

62 €

2

16.900 €

33.800 €

Уређај за прање под притиском

1

100 €

100 €

Колица за транспорт контејнера

2

300 €

600 €

Компресор ваздуха

1

2.300 €

2.300 €

Техничка вага

1

950 €

950 €

Гермицидна лампа

1

120 €

120 €

Бојлер за топлу воду

1

100 €

100 €

Дробилица

1

3000 €

3.000 €

ПВЦ контејнери за транспорт
комуналног отпада (120 литара)
Прохромски контејнери

2

46 €

92 €

39

100 €

3.900 €

Укупно

Здравствени центар Ваљево Општа болница
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Годишњи трошкови за рад система управљања отпадом подразумевају:

Текући трошак

Количина

Јединична
цена

46.080
Трошкови потрошног материјала (кесе
за отпад, контејнери за оштре предмете
итд)

0,09 €

4.147,20 €

1,7 €

13.906,00 €

ком/ кеса
8.180
контејнера

18.053,20 €

Укупно

635 €

Трошкови одржавања опреме

Комунални трошкови (струја, вода итд)

Струја
(140.600,16
Kw)

0,058 €

8.154,81 €

Вода
(2.057,76 м3 )

0,419 €

862,20€

Укупно
Трошкови грејања
Трошкови транспорта отпада
Трошкови депоније

Укупна цена

9.017,01 €

332 м ²

16,38€

5.441,00€

1.314 литара

1,23 €

1.616,22 €

3.242,74 м3

7,42 €

24.061,14 €
933 €

Трошкови третмана инфективног отпада
Трошкови одлагања патоанатомског
отпада

79 €

Трошкови за личну заштитну опрему

382€

Трошкови обуке

Амортизација возила за транспорт
отпада

Регистрација возила за транспорт
отпада

6

50 €

Стопа
1 отписа
15,50%;
Набавна
1 вредност
6.871,25 €
1

6

496,37 €

30.406,00 €
2.636,36 €

Трошкови за средства за хигијену

Здравствени центар Ваљево Општа болница
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Текући трошак

Количина

Јединична
цена

Укупна цена

Oстали трошкови:
 трошкови канцеларијског
материјала
 испитивање микроклиме
 периодични прегледи запослених
 дозвола за АДР (за два возача и
возило)
 таблетирана со
 трошкови осигурања од позара
 трошкови дезинфекције и
дератизације
 трошкови коришћења телефона
 трошкови чишћења простора
 трошкови грађевинског
земљишта
 трошкови амортизације
контејнера
 трошкови набавке 2 контејнера
за отпад

2200€
200€
30€
485,96€
452,76€
103,41€
30€
134€
3800€
86,92€
351,67€
1.400€

Укупно остали трошкови
Укупни годишњи трошкови за рад система

9.274,72 €
105.602,20 €

7.0. Документација и чување записа
Записи о свом отпаду који је произведен, транспортован, третиран, рециклиран и одложен у
оквиру Здравственог центра Ваљево Општа болница чуваће се и слати надлежном
министарству и другим надлежним органима према потреби. Правна служба – архива је
одговорна и у обавези да обезбеди доступност и чување током 5 година ових записа.

8.0. Обука
Сви запослени ће проћи обуку за имплементацију овог плана, у складу са својим радним
местом и одговорностима.
8.1. Ова обука обухватаће, најмање:
8.1.1. Садржај овог плана
8.1.2. Класификацију и разврставање отпада
8.1.3. Безбедносне процедуре за руковање појединачним врстама отпада
8.1.4. Захтеве за личну заштитну опрему (ЛЗО)
8.1.5. Процедуре за подношење извештаја.
8.2. Уз ову обуку, следећи запослени проћи ће кроз посебне одобрене обуке које се
односе на управљање медицинским отпадом:
8.2.1. Менаџер за медицински отпад ( Др.Зоран Живковић )
Здравствени центар Ваљево Општа болница
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8.2.2. Возачи медицинског отпада ( Радивој Лазић, Југослав Пауновић )
8.2.3. Оператери погона за третман ( Гордана Мићић, Радојла Стефановић,
Златија Марковић ).
8.2.4. Лице одговорно за послове руковођења медицинским отпадом ( вст Mарија
Петрић )
Ова обука ће се одржавати редовно, а запослени ће обнављати квалификације сваке
2 године. О свим одржаним обукама чуваће се записи.

9.0. Мере за заштиту и превенцију пожара
9.1. Директор ће обезбедити да се примене све одговарајуће мере за спречавање
пожара, као и да се успоставе процедуре за хитне случајеве.
9.2. Запослени ће се упознати са мерама у случају пожара и другим хитним случајевима
унутар Здравственог центра Ваљево Општа болница на почетку свог радног односа.

10.0. Заштита животне средине
Трудићемо се да своје активности спроводимо на такав начин да се избегну, или на
најмању могућу меру смање, нежељена дејства на животну средину, онолико колико је то
разумно могуће спровести у пракси.
Запослени ће бити обавештени о свим аспектима и проблемима заштите животне средине
који могу да утичу на наш рад, док ће се стандардне оперативне процедуре (СОП)
применити у циљу контроле могућег загађења радне и опште околине буком, прашином и
опасним супстанцама.
Сви запослени су дужни на својим радним местима да штите животну средину од изливања
опасних материја и отпада који ту настаје.

11.0.Повреде и опасни догађаји
Све повреде и опасни догађаји, као и догађаји који замало нису довели до повреда биће
пријављени лице за безбедност здравља на раду ( БЗНР ) како би могла да се спроведе
истрага, уколико је потребно.

12.0. Процедуре за хитне случајеве
У хитним случајевима примењиваће се следеће процедуре:
12.1.0. Изливање крви и телесних течности:
У случају изливања крви и/или телесних течности, примењиваће се следећа процедура:
12.1.1.Покрити изливени садржај папирним убрусима и одвојити околину места изливања
знацима упозорења.
12.1.2.Узети комплет за санирање изливања, а ако он није доступан, прикупити следећу
опрему:
а. кесу за одлагање инфективног отпада
Здравствени центар Ваљево Општа болница
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б. нестерилне рукавице од латекса, маску и заштитне наочаре
в. детерџент са хипохлоритом (10000 ппм или 1% натријум хипохлорита)
г. довољан број папирних убруса.
12.1.3.Ставити ЛЗО и пажљиво обришите изливени садржај, пазећи при том да течност
не прсне по вама.
12.1.4.Покрити место изливања са још папирних убруса.
12.1.5.Сипати раствор хипохлорита/натријум хипохлорита на убрусе и оставите их да
стоје 10 минута.
12.1.6.Обрисати место изливања и одложите папирне убрусе и рукавице у кесу са
инфективним отпадом и даље поступајте са овим отпадом као са инфективним
отпадом.
12.1.7.Обавестити лице за безбедност здравља на раду ( БЗНР )
12.2.0. Повреде иглом или оштрим предметима:
Повреде иглом или оштрим предметима требало би да се пријаве непосредном
руководиоцу одељења и лицу за безбедност здравља на раду ( БЗНР ), који ће о томе
направити извештај за архиву. Уколико дође до повреде иглом или оштрим предметима,
требало би да се прати следећа процедура:
12.2.1.Оставите повреду да слободно крвари, не притискајте, не истискујте крв и немојте
да сисате повреду.
12.2.2.Исперите рану сапуном и водом.
12.2.3.Обавестите непосредног руководиоца и јавите се лекару ради даљег третмана.
12.2.4.Попуните извештај о нежељеном догађају.
12.2.5.Уколико је могуће, идентификујте од ког пацијента је потекао оштри предмет.
Обезбедите да се крв пацијента (уз сагласност) и крв повређеног лица тестирају на:
a. ХИВ
б . ХБВ / ХЦВ
12.2.6.Обавезно укључите овај извештај о несрећном случају у годишње извештаје који
се подносе одговарајућим установама за сакупљање података Институт за јавно
здравље „Др Милан Јовановић Батут“.
12.3.0. Изливање живе:
Жива се налази у многим медицинским инструментима и опреми, а у тело може да уђе у
облику паре и/или кроз кожу. У случају изливања живе, требало би да се прати следећа
процедура:
12.3.1.Евакуишите место изливања и изолујте га, ако је могуће, отворите прозоре због
бољег проветравања.
12.3.2.Ставите ЛЗО: рукавице, заштитне наочаре и респиратор.
12.3.3.Узмите комплет за санирање изливања, а ако он није доступан, прикупите следећу
опрему:
а.четку
б.пластичну лопату
в. стаклену боцу
г. колектор за сакупљање изливене живе који се састоји од сунђера и цинка у
праху
д. велики шприц или ручну вакуум пумпу.
Здравствени центар Ваљево Општа болница
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12.3.4.Покупите сломљено стакло помоћу комада картона.
12.3.5.Баците стакло у контејнер за оштре предмете.
12.3.6.Покупите живу шприцем и пренесите је у стаклену боцу.
12.3.7.Напрскајте место изливања цинком у праху, како би се створио амалгам живе
(који ће је неутралисати).
12.3.8.Убаците материјале које сте користили у боцу и добро је затворите.
12.3.9.Означите стаклену боцу одговарајућим подацима и одложите кроз ток опасног
отпада.
12.3.10.Обавестите лице за безбедност здравља на раду ( БЗНР )
12.4.0.Изливање формалдехида
Формалдехид може да изазове иреверзибилно везивање протеина за ДНК и
класификован је као вероватни карциноген код људи. Информације о овој супстанци
могу да се пронађу у одговарајућој табели са подацима о безбедности супстанци (тпбс). У
случају изливања формалдехида, потребно је пратити следећу процедуру:
12.4.1.Евакуишите место изливања и изолујте га, ако је могуће, отворите прозоре због
бољег проветравања.
12.4.2.Ставите ЛЗО: рукавице, заштитне наочаре и респиратор.
12.4.3.Узмите комплет за санирање изливања, а ако он није доступан, прикупите
следећу опрему:
a. суви креч или соду у праху (натријум карбонат)
б.довољну количину папирних убруса
в.црвену кесу за опасни отпад.
12.4.4.Покријте место изливања сувим кречом или содом.
12.4.5.Очистите место изливања папирним убрусима.
12.4.6.Радите што је брже и безбедније могуће.
12.4.7.Покупите сломљено стакло комадом картона.
12.4.8.Баците стакло у контејнер за оштре предмете.
12.4.9.Баците папирне убрусе и остатак отпада у црвену кесу и обележите је као опасни
отпад, те је одложите кроз ток опасног отпада.
12.4.10.Исперите место изливања водом а потом га очистите на уобичајен начин.
12.4.11.Обавестите лице за безбедност здравља на раду ( БЗНР )
12.5.0. Изливање цитотоксичног отпада
Цитотоксични лекови су веома токсични, а у организам могу да продру инхалацијом,
гутањем или апсорпцијом преко коже. Савети о цитотоксичним супстанцама могу се добити
од службе за медицинско снабдевање. У случају изливања цитотоксичних материја,
требало би пратити следећу процедуру:
12.5.1.Евакуишите место изливања и изолујте га, ако је могуће, отворите прозоре због
бољег проветравања.
12.5.2.Ставите ЛЗО:
a. Два пара заштитних рукавица,
б. Водоотпорни заштитни мантил
в. Заштитне наочаре
г. Респоратор
д. Заштитну обућу преко Ваше обуће.
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12.5.3.Узмите комплет за санирање изливања, а ако он није доступан, прикупите
следећу опрему:
a. Довољну количину апсорбената
б. Специфично средство за чишћење (70% алкохол)
в. Малу пластичну лопату и хватаљке за скупљање стакла
г. Контејнере за одлагање (љубичасте)
д. Целулозу и сапун.
12.5.4.Сакупите фрагменте стакла пажљиво и ставите их у љубичасти контејнер за
оштре предмете.
12.5.5.Обришите течности сувом целулозом (пазите да се не испрскате), а за просуте
препарате у праху користите навлажену целулозу
12.5.6.Очистите одговарајућим средством предвиђеним процедурама, потом целулозом
натопљеном у раствор сапуна. Ако није доступно одговарајуће средство, очистите
целулозом натопљеном у 70% алкохол, а потом целулозом натопљеном у раствор
сапуна.
12.5.7.Исперите место изливања водом а потом га очистите на уобичајени начин.
12.5.8.Отпад одложите кроз ток цитотоксичног отпада.
12.5.9. Обавестите лице за безбедност здравља на раду ( БЗНР )
12.6.0. Изливање инфективног отпада
12.6.1.Изолујте место изливања и ограничите га знацима упозорења.
12.6.2.Ставите ЛЗО: рукавице, заштитни мантил и заштитне наочаре.
12.6.3.Узмите комплет за санирање изливања, а ако он није доступан, прикупите
следећу опрему:
а. Довољну количину апсорбената
б. Специфично средство за чишћење (70% алкохол)
в. Малу пластичну лопату и хватаљке за скупљање стакла
г. Кесе и контејнере за оштре предмете за одлагање инфективног отпада
д. Целулозу и сапун.
12.6.4.Уколико је просут чврст инфективни отпад, отпад треба без одлагања пребацити
лопатом у нову кесу за инфективни отпад.
12.6.5.Уколико је изливен течни инфективни отпад или су просути оштри предмети,
требало би их одложити у контејнер за оштре предмете, уколико је могуће.
12.6.6.Одложите отпад кроз ток инфективног отпада.
12.6.7.Обавестите сестру за надзор над болничким инфекцијама.

13.0.Лична заштитна опрема
Сви запослени који учествују у руковању отпадом користиће одговарајућу личну
заштитну опрему (ЛЗО) у сваком тренутку, у складу са свим одговарајућим
процедурама.
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14.0.Контрола инфекција
Стандардне, универзалне мере опреза биће примењиване у сваком тренутку, када се ради
са потенцијално инфективним материјалима, укључујући отпад. Оне обухватају (али нису
ограничене на) следеће мере опреза:
12.8.1.Увек носите рукавице и другу заштитну одећу уколико постоји могућност излагања
инфективним материјалима.
12.8.2.Контејнери за оштре предмете треба да се чувају привремено затворени између
употреба.
12.8.3.Никада не враћајте поклопце на игле.
12.8.4.Никада не гурајте руке у контејнере са оштрим предметима.
12.8.5.Никада не покушавајте да ухватите инструменте који падају.
12.8.6.Оштри предмети треба да се одлажу искључиво у одобрене контејнере за оштре
предмете (не у кесе).
12.8.7.Увек оперите
материјалима.

руке

након

што

сте

руковали

потенцијално

инфективним

12.8.8.Контејнери за инфективни отпад требало би да буду херметички запечаћени пре
транспорта.
12.8.9.Контејнери за вишекратну употребу требало би да се дезинфикују после сваке
употребе.
12.8.10.Просторија/место за чување опасног отпада треба да се чисти и дезинфикује
сваког дана.
Савети о контроли инфекција могу да се добију од сестре за надзор над болничким
инфекцијама и сви евентуални проблеми требало би да буду пријављени Комисији за
превенцију, контролу и спречавање интрахоспиталних инфекција како би могла да
се спроведе истрага, уколико је потребно.

Здравствени центар Ваљево Општа болница

План управљања отпадом

maрт 2012.

30

I.Ц. Додатне информације
Даље информације које би требало да се прочитају, у складу са овом политиком:
Политике и процедуре из ове и сродних области
Реф. бр.

Документ

Датум

1.

Правилник о превенвији, контроли и сузбијању
болничких инфекција

2.

Пословник о начину рада и одлучивању на
седницама Комисије за превенцију, контролу и
сузбијање интрахоспиталних инфекција

3.

Стручно методолошко упуство у поступку
спречавања и сузбијања болничких инфекција

4.

Обавештење о начину сакупњаља и
складиштеља медицинског отпада у Болница
Ваљево

5.

Стандарди за припрему цитостатске терапије у
Болници Ваљево

6.

Правилник о сакупљању и третману отпадних
материја из Здравственог центра Ваљево

10.11.2010.г
Бр:ЗЦ-016509
10.11.2010.г
Бр:ЗЦ-016508
10.11.2010.г
Бр:ЗЦ-016510
07.10.2010.г
Бр:ЗЦ-0120
02.02.2011.г
Бр:ЗЦ-02224
05.09.2008.г
Бр:ЗЦ-015177

7.

Акт о процени ризика
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03.04.2009.
г
Бр:ЗЦ-011954
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Прилози:

1. Врсте отпада у Здравственом центру Ваљево Општа болница
2. Персонална организациона шема у Здравственом центру Ваљево Општа болница
3. Товарни лист
4. Дневни евиденциони лист о пријему отпада
5. Листа третмена медицинског отпада у радном погону
6. Образац за одбијање отпада
7. Месечни извештај о третману медицинског отпада
8. Декларације о врстама отпада пре третмана које су у употреби
9. Декларација о обрађеном отпаду
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Прилог број 1

ОТПАД ЗА РЕЦИКЛАЖУ:
ПЛАСТИКА, ПАПИР, КАРТОН,
СТАКЛО

р

КОМУНАЛНИ ОТПАД:

ИНФЕКТИВНИ ОТПАД:

УОБИЧАЈЕНО СМЕЋЕ,
ОТПАД ИЗ КУХИЊЕ, ИТД.

ЗАВОЈИ, ТУПФЕРИ, ОШТРИ
ПРЕДМЕТИ, ИНФИЦИРАНА
КРВ

ПАТОАНАТОМСКИ ОТПАД:

ЦИТОТОКСИЧНИ /
ЦИТОСТАТИЧКИ
ОТПАД

ПРЕПОЗНАТЉИВИ ДЕЛОВИ
ТЕЛА, ПЛАЦЕНТЕ ИТД.

ОПАСНИ ОТПАД:
ФАРМАЦЕУСТКА СРЕДСТВА,
ХЕМИКАЛИЈЕ, ИТД.
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Прилог број 2
директор

Прим др Илија
Трипковић

Менаџер за медицински отпад
(Др Зоран Живковић)
Лице одговорно за послове
руковођења медицинским
отпадом

Надлежни за контролу
болничких инфекција
вмс Зорица Јовановић

Руководилац службе за
фармацеутску здравствену
делатност

Мр пх Ивана Плећић/ мр
пх Јасминка Бојанић

(вст Марија Петрић)

оператери погона за
третман ( З.Марковић,
Р.Стефановић, Г.Мићић);
возачи(Р.Лазић,
Ј.Пауновић)

Руководиоци
одељења/тимова

Сви запослени

Легенда
Специфичне дужности и обавезе у погледу управљања мед.
отпадом
Опште дужности и обавезе у погледу управљања мед. отпадом
Стручни савети за управљање медицинским отпадом
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Прилог број 3
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Прилог број 4
Здравствени центар Ваљево Општа болница

ДНЕВНИ ЕВИДЕНЦИОНИ ЛИСТ
Ред.
број
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Врста отпада;
Шифра ЕКО

Организациона
јединица
(Центар/Дом
здравља)

Извор отпада
(одељење)

Време и датум
преузимања
отпада

Име и
Презиме
оператера

Маса отпада пре
третмана

Датум и време
третмана

Редни број потврде и
Маса третираног
контрола
отпада
стерилности

Примедбе

Прилог број 5
Здравствени центар Ваљево Општа болница

Дневник обраде отпада
Датум:

Бр.
циклуса

Подаци о
циклису

Подаци о
процесу
обраде
Темп
(ºЦ)

Време
(Мин)

Количина
обрађеног
отпада
Маса
(Кг)

Запремина
(л)

Потврда
обраде

37
Прилог број 6
Здравствени центар Ваљево Општа болница

Обавештење о одбијању отпада
Информације о произвођачу отпада
Име
Порекло отпада
Информације о превознику отпада (уколико је потребно)
Име
Адреса
Регистарски број возила
Информације о отпаду који не испуњава услове
Врста контејнера
Идентификација
контејнера
Датум пријема
Разлози за одбијање (означити све који су применљиви)
Контејнер је оштећен и/или небезбедан
Контејнер није обележен
Контејнер је погрешно обележен
Отпремница за отпад је нетачна и/или није потписана
Присутна је врста отпада која не може да се прими на обраду
(навести врсту отпада: .........................................)
Отпад би потенцијално могао да оштети аутоклав
Отпад би могао да буде опасан по оператере погона за обраду
Остало (Молимо навести):
Остало (Молимо навести):
Примедбе

Име

Потпис

Датум

Оператер погона за
обраду
Надзорни орган
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Прилог број 7

Здравствени центар Ваљево Општа болница

Месечни биланс отпада

Датум

Примљени отпад
Маса
(Кг)

Запремина
(л)

Обрађени отпад
Маса
(Кг)

Запремина
(л)

Послати отпад
Маса
(Кг)

Запремина
(л)

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Име(на) оператера:______________________
датум:

Лице одговорно за
послове руковођења медицинским отпадом
м.п.
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Прилог број 8
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Прилог број 8
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Прилог број 9
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*Забрањено је штампање, копирање и преузимање садржаја овог Плана, који
је власништво Здравственог центра Ваљево!

