На основу чланова 15, 16, 26 . Закона о управљању отпадом, („Сл.гласник РС“бр 36/09) и
члана 24 Статута клиничког центра Ниш, доносим
ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У КЛИНИЧКОМ ЦЕНТРУ НИШ

Клинички центар Ниш, је установа са капацитетима терцијалне здравствене заштите
(високоспецијализовану специјалистичко-консултативну и стационарну здравствену
делатност,образовну и научно истраживачку делатност, у складу са законом o
здравственoj делатности); у свом саставу има 37 ОЈ и служби, са укупно 3.069
запослених и 1.469 болничких кревета и 319 кревета који се налазе у дневној болници по
ОЈ.
Клинички центар Ниш производи више од 100 тона неопасног отпада годишње и
више од 200 килограма опасног отпада годишње (према важећем Закону о управљању
отпадом „Сл.гласник РС бр.“ 36/2009 и Правилника о управљању медицинским отпаду
„Сл.гласник РС бр.“ 78/2010), доноси План управљања отпадом.
План управљања Клиничког центра Ниш отпадом односи се на управљање
различитим токовима отпада, укључујући посебно управљање медицинским отпадом
генерисаним током пружања здравствене заштите.
План управљања отпадом показује технике и процедуре управљања и поступања
са отпадом генерисаним укључујући учешће свих служби и ОЈ у његову
имплементацију.
План управљања отпадом је инструмент спровођења прописаних мера и
поступака са отпадом и ближе дефинише сакупљање, транспорт, складиштење, третман
стерилизацијом у аутоклавима, за инфективни медицински отпад као и процедуре
планирања поновног искоришћења одговарајућих категорија отпада. План укључује и
надзор над наведеним активностима, као и бригу о месту третмана отпада, радном
погону – постројењу, после евентуалног затварања истог.
Управљање отпадом у Клиничком центру Ниш врши се плански и на начин којим
се обезбеђује најмањи ризик по угрожавање здравља и живота запослених као и
корисника здравствене заштите, очувања животне средине, контролом и мерама
смањења: загађења воде, ваздуха и земљишта; превенције нарушавања биљног и
животињског света у окружењу; смањење опасности и ризика од настајања задеса,
пожара или експлозија; негативних утицаја на предела и природна добра посебних
вредности и нивоа буке, као и ширење непријатних мириса.
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ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА НИШ
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Организациона шема

Директор

Одговорно лице за
управљање отпадом

Тим за контролу
болничких инфекција

Руководилац центра за
медицинско
снабдевање-болничка
апотека

Радник на
аутоклаву/возач/хигијен
ичар

-Главна сестра ОЈ
-медицинска сестра
техничар за медицински
отпад ОЈ

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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ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ
ИЗЈАВА О УПРАВЉАЊУ
МЕДИЦИНСКИМ ОТПАДОМ

ОДЕЉАК A

Клинички центар Ниш 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.
Овим потврђујем да се у Клиничком центру Ниш управљање медицинским и другим
токовима отпада одвија према донетом Плану управљањем отпадом, а у складу са
важећом законском регулативом.
План управљања отпадом Клиничког центра Ниш је основни документ који
дефинише управљање отпадом у установи, укључујући најважније процедуре и
одговорности запослених за управљање медицинским отпадом. План садржи опис и
стратегије као и ближе дефинисане процедуре посебно за третман категорије
инфективног медицнског отпада генерисаног у ОЈ Клиничког центра Ниш, као и
преузетог од установа са територије Нишавског Округа, у склопу функционисања
Одсека за третман инфективног медицинског отпада (централно место третмана, ЦМТ)
успостављене 2008. године. План је у складу са основним поставкама закона о раду
(„Сл.гласник РС бр.“36/2009) као и Правилника за управљање медицинским отпадом
(„Сл.гласник РС бр.“ 78/2010).
Важан циљ доношења Плана и његове примене је смањење количине опасног
отпада који настаје приликом пружања здравствене заштите у нашој установи, као и
унапређење безбедности у раду свих запослених, као и корисника здравствене заштите
Клиничког центра Ниш. Крајњи циљ доношења и примене Плана је унапређења
здравствене заштите која се пружа од стране запослених Клиничког центра Ниш.
Посвећени смо заштити здравља људи и очувању животне средине.
Ценимо ............................

Наши циљеви

Закон и управу:

Да обезбедимо да испуњавамо или превазилазимо све
применљиве законе и прописе 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.
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Стручност:

Обезбедити 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. Промовисати и охрабривати укључивање и
одговорност запослених.

Одговорност и учешће
запослених:

Тражити учешће сваког запосленог у свим активностима
управљања отпадом, истовремено обезбеђујући да
коначна одговорност за примену мера за управљање
отпадом лежи у рукама управе.

У Нишу,
30.09.2013.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ
Д И Р Е К Т О Р
_____________________________
Проф.др Зоран Радовановић
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ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ
.

ДУЖНОСТИ И ОБАВЕЗЕ

ОДЕЉАК Б

Дефинисани радни задаци, функције и одговорности за управљање медицинским
отпадом у Клиничком центру Ниш, праћени су именима задужених стручних лица и
њиховим одговорностима. Овакав приступ омогућава једноставно утврђивање
одговорности и степен реализације предвиђених активности, у области упраљању
отпадом и месту његовог настанка.
Праћењем имплементације оваквог система биће обезбеђено унутрашњим
надзором и евалуацијом спроведених активности најмање једном годишње унутар КЦ,
као и континуираним радом Комисије за превенцију интрахоспиталних инфекција, која
ће имати увид у систем управљања медицинским отпадом.

Дужности Дректора Клиничког центра Ниш
Обезбеђује да се промовише управљање отпадом, на позитиван начин, уз сталну
посвећеност унапређењу начина рада. Обезбеђује повремену ревизују и континуирано
унапређење пракси у управљању отпадом у оквиру Клиничког центра Ниш, како би се
осигурала примена високих стандарда рада, како би се идентификовале области у
којима су потребна побољшања.
Директор Клиничког центра Ниш носи општу одговорност за управљање отпадом и за
испуњавање свих дужности које намећу закони и прописи на снази.
Испуњавајући своје законске обавезе, директор Клиничког центра Ниш ће:






Оформити тим за управљање отпадом, уз праћење имплементације и побољшања
овог плана за управљање отпадом.
Именовати лице одговорно за управљање отпадом, које ће координисати и
надгледати имплементацију плана за управљање отпадом.
Преусмерити довољну количину финансијских средстава и људства како би се
обезбедило 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.
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Дужности лица тима за контролу болничких инфекција
Пружају директору Клиничког центра Ниш све неопходне савете у вези са његовим
одговорностима или било којим питањима која се тичу контроле инфекција и превенције
болничких инфекција.
Лице (тим) 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 Клиничког центра Ниш.
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 Комисија за заштиту од
болничких инфекција.

Одговорно лице за управљање отпадом
Одговорно лице за управљање отпадом биће изабран из редова запослених, који су
стекли квалификацију било као менаџери, руководиоци или техничари за медицински
отпад, а биће одоговоран за свакодневно функционисање плана за управљање отпадом.
Одговорно лице за управљање отпадом подноси извештаје директору, извештавајући га
о свим питањима која се тичу управљања отпадом. Уз то, он/а ће ступити у контакт са
лицем одговорним за контролу болничких инфекција и/или руководиоцем апотеке,
према потреби.
Дужности одговорног лица за управљање отпадом обухватају:
Опште управљање отпадом:



Припрему годишњих ревизија за третман и одлагање отпада.
Иденфитикацију, праћење и надзор над оптадом кроз Клинички центар Ниш.
Идентификацију токова отпада који настају унутар Клиничког центра Ниш;
постизање оптималних резултата у спречавању настанка отпаду, смањење
производње отпада и економичности, преглед сваког појединачног тока отпада у
односу на План управљања отпадом Клиничког центра Ниш.
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Идентификацију опасности које представља сваки ток отпада и навођење
контролних механизама који су потребни за контролисање ризика по здравље и/или
околину.
Развој, имплементацију и управљање свеобухватним системом за сакупљање и
привремено складиштење општег и опасног отпада, који је у стању да испуни
потребе Клиничког центра Ниш, у сарадњи са другим релевантним организацијама,
као што су ЦМТ или приватни продавци.
Идентификацију могућности за смањење производње отпада и координацију
активности усмерених у том смеру. Идентификацију, попис, праћење и надзор над
материјалима које је могуће рециклирати у оквиру Клиничког центра Ниш.

Надзор и праћење








Уз консултације са директором врши, годишњу ревизију Плана за управљање
отпадом
Сакупља информације о потенцијалним и стварним инфекцијама изазваним
неправилним управљањем отпадом, те обавештавање одговорног лица/ Комисија за
заштиту од болничких инфекција.
Пријављивање инцидената и несрећних случајева са опасним медицинским отпадом
директору.
Праћење имплементације/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.

Обука и изградња капацитета







Обезбеђивање доступности довољног броја програма за обуку запослених, који се
односе на разврставање отпада, проблеме заштите животне средине, транспорт
опасних материја и опасног отпада.
Праћење документације о законом прописаним обукама.
Преношење информација запосленима и становништву у погледу мера за контролу
инфекција и управљање медицинским отпадом.
Предузимање мера да се новозапосленим и осталим запосленима да се обезбеди
едукација за управљање отпадом, како План за управљање отпадом не би био у
опасности услед недостатка информација/знања.

Дужности руководиоца за медицинско снабдевање- болничка апотека
Саветује директора Клиничког центра Ниш о питањима из своје надлежности, као и о
свим питањима која се односе на фармацеутски отпад:
Руководилац за медицинско снабдевање ће:


Обезбедити развој и имплементацију система за смањење количина фармацеутског
отпада на најмању могућу меру (смањење залиха, замена залиха, чување залиха са
истеклим роком трјања – одлагања, итд).
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Обезбедити да се цитотоксични и цистостатички препарати користе правилно те
обезбедти правилно руковање, чување и одлагање било каквог отпада који при
њиховој употреби настане.
Ступити у контакт са одговорним лицем за управљање отпадом, када је реч о
питањима фармацеутског отпада, пружити савете и помоћ по потреби.
Координисати сакупљање, разврставање, складиштење и одлагање фармацеутског
отпада.
Пружати помоћ у обуци запослених који су укључени у руковање фармацеутским
отпадом.

Дужности главних сестара ОЈ/ медицинске сестре техничара за
медицински отпад
Главна сестра ОЈ/техничара за медицнски отпад одговорни су за управљање отпадом у
оквиру својих надлежности. У том циљу, они ће:









Планирати и надгледати све радне активности, како би осигурали да оне испуњавају
услове задате овим Планом.
Обезбедити да сви запослени који су им подређени разумеју овај План и да су
упознати са сопственом одговорношћу у спровођењу Плана.
Обезбедити да сви запослени који су им подређени сарађују са одговорним лицем за
управљање отпадом.
Помоћи у обуци својих запослених, у свим аспектима управљања отпадом.
Пријавити инциденте и удесе у вези са опасним медицинским отпадом одговорном
лицу за управљање отпадом.
Пратити имплементацију/коришћење опреме за управљање отпадом, ЛЗО, СОП и
праксе за управљање отпадом.
Сарађивати са свим одговарајућим особљем како би обезбедили ефикасну примену
овог Плана и ефикасан рад система за управљање отпадом.
Именовати и одредити стручно лице да их замени када су одсутни.

Дужности запослених
Сви запослени имају дужност да са високом пажњом усмеравају пажњу како би се
обезбедило да отпад не угрози здравље људи и/или животну средину.
Сви запослени ће:




Се придржавати свих захтева наведених у овом Плану.
Обезбедити да се отпад правилно разврстава и одлаже у одговарајуће контејнере.
Стално сарађивати са одговорно лице за управљање отпадом.
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Помагати у промовисању позитивне културе управљања отпадом, у целој
установи.
Се упознати 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.
Обезбедити да сви удеси и повреде, чак и инциденти који замало нису довели до
повреде, буду пријављени њиховом непосредном руководиоцу, како би била
спроведена одговарајућа истрага.
Пријавити било каква оштећења опреме/инфраструктуре за управљање отпадом
координатору за управљање отпадом и/или одговарајућем надзорнику/шефу
одељења.
Скренути пажњу координатора за управљање отпадом и/или одговарајућег
непосредном руководиоцу одељења на све релеватне проблеме, који се односе на
управљање отпадом или безбедност, чим се такви проблеми појаве.
Употребљавати и одржавати, у складу са упутствима и обуком, сву личну
заштитну опрему (ЛЗО).

Ажурирање Плана
План за управљање отпадом Клиничког центра Ниш ажурираће се редовно, а најмање
једном годишње.
У случају битних измена у раду Клиничког центра ниш исти ће у року од месец дана по
увођењу измена у раду или организацји, бити коригован.
Применом Плана за управљање отпадом усклађује се пракса запослени у клиничком
центру Ниш у овој области, са одговарајућим препорукама Директива Европске Уније за
ову област, чији је циљ ефикасно управљање отпадом на начин који не угрожава
здравље људи, квалитет пружених здравствених услуга и животну средину.

Подношење извештаја
Када год запослени, директор ОЈ или главна сестра ОЈ примете неправилности у вези са
управљањем отпадом који не могу да реше, морају да обавесте одговорно лице за
управљање отпадом чим то буде практично могуће.
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ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ
ОДЕЉАК Ц

АКТИВНОСТИ У УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ
Тим за управљање отпадом
Тим за управљање отпадом састављен је од следећих запослених:
Радно место
Одговорно лице за
управљање отпадом

Лице-тим одговорно за
контролу болничких
инфекција

Руководиоц апотеке
Оператер погона за
третман
Оператер погона за
третман
Возач медицинског
отпада-унутрашњи
транспорт
Возач опасног
медицинског отпада

Име и презиме

Место

Милош Спасић

КЦ НИш

Директор КЦ
Проф.дрЗоран Радовановић,
Помоћник
директора
за
хирушке гране Проф. др Горан
Станојевић,
Помоћник
директора за интернистичке
гране Проф. др саша Живић,
Помоћник директора Славица
Пражић, дипл. соц., Главни
техничар Саша Цветић, Виши
сан. Тех Јсна Стојановић,
Директори ОЈ и ИЗЈЗ Ниш
Проф.др
Бранислав
Тиодоровић-епидемиолог;
Др
Снежана
Савићспец.хигијене;
Проф.
др
Бранислава
Коцић,
микробиолог

КЦ Ниш

Весна Војиновић,мр.пх.

КЦ Ниш
КЦ Ниш

Митровић Света;
Петровић Зоран;
Марковић Небојша

Контакт

КЦ Ниш

Китановић Предраг
Петровић Дејан

КЦ Ниш

Зоран Пауновић

КЦ Ниш

Увод
Овај план за управљање отпадом дефинишу се циљеви и активности за управљање
медицинским отпадом и процедуре у Клиничком центру.
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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 у Клиничком центру Ниш обавезни су дужни да примењују и
придржавају у складу са одредбама овог Плана.
Главни циљ овог Плана је да се обезбеди безбедан начин управљања отпадом, који не
угрожава животну средину, како би се заштитили пацијенти који користе здравствене
услуге, запослени који раде у Клиничком центру Ниш, 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 Клиничког центра Ниш и чување
отпада
КОРАК 5 – транспорт ван Клиничког центра Ниш (ако је потребан)
КОРАК 6 – третман и/или коначно одлагање
КОРАК 7 - документација и чување записа

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.
Руководећи тимови ОЈ (директор ОЈ, главна сестра, начелници одељења и шефови
одсека) одговорни су за отпад који производе њихове јединице и требало би да обезбеде
да се производња отпада стално смањује и одржава на најмање могућој мери.
Општи поступци за смањење производње отпада обухватају:
Елиминација непотребних набавки.


Ограничење залиха (наручивање мањих количина хемикалија или лекова чешће,
уместо већих количина које се наручују ређе).



Набавка производа који имају мање амбалаже или набавка производа на велико (у
већим паковањима) како би се смањила количина амбалаже.



Договарање политике повраћаја амбалаже са добављачима, тамо где је то могуће
и практично изводљиво.



Замена лекова који се примењују интраперитонеално лековима који се дају
орално, где год је то могуће.



Набавка производа који садрже неопасне супстанце тамо где је то могуће и
практично изводљиво (термометри без живе итд).



Спречавање мешања опасног и неопасног отпада.
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Обезбеђење правилне ротације залиха (оно што је стигло прво, прво се и користи)
за производе са ограниченим роком трајања (лекови итд).



Поновна употреба производа тамо где је могуће и практично изводљиво
(користити производе за вишекратну употребу уместо оних за једнократну
употребу итд).

Уз претходно наведено, следећи материјали ће се предавати другом лицу на рециклажу
(прецизирано уговором):

Отпадни
материјал

Шифра из
ЕКО

Место сакупљања

Картон

20:01:01 или
15:01:01

Круг КЦ

Отпадни метал

20:01:40

Круг КЦ

Пластика

20:01:01 или
15:01:39

Круг КЦ

Папир

20:01:01 или
15:01:01

Круг КЦ

20:01:25

Круг КЦ

Отпад из кухиње
јестиво уље

Контакт

Остало…………….

Остало…………….

Остало…………….

Производња и класификација отпада
Сав отпад који се произведе у Клиничком центру биће класификован. Класификацију
спроводи особа која одлаже отпад, у складу са Европским каталогом отпада (ЕКО) и
саветима наведеним у овом Плану.
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Да ли је
неопсасн?

Да

Може ли да се
рециклира?

Да

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

Ne
Комунални отпад
EKO 20:03:01
Спаковати у црну кесу и ставити у
одговарајући контејнер

Не

Да ли је реч о
оштром
предмету?

Да

Не
Да ли је реч о
опасној
хемикалији?

Да ли је
контаминиран
цитотоксичним
супстанцама?

Да

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

Ne
Да

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

Не
Да ли је
контаминиран
опасном
хемикалијом?

Да

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

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

Опасни отпад
Да

Погледајте конкретна упутства за ту врсту отпада
и/или ставите у одговарајући црвени контајнер

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

Фармацеутски отпад
EKO 18:01:07
Погледајте конкретна упутства за ту врсту отпада
и/или ставите у одговарајући црвени контајнер

Инфективни отпад
EKO 18:01:03*
Ставити у одговарајућу жуту кесу или
контејнер
Patoanatomski otpad
EKO 18:01:02
Stavite u odgovarajuću smeđu kesu ili
kontejner i čuvajte u frižideru do odlaganja

Да ли је реч о
препознатљивим
ткивима или
деловима тела?

Не

Следеће врсте и количине отпада се тренутно производе у Клиничком центру.
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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).

Врста отпада
(унети места
производње)

Комунални отпад
Отпад од оштрих
предмета
Инфективни отпад
Цитотоксични отпад

Шифра
из ЕКО

20:03:01
18:01:03*

Сва места по ОЈ
Сва места по ОЈ

18:01:03*
18:01:08*

Сва места по ОЈ
Апотека,
онкологија,хематологија,Га
К,ДИК, Неурологија
Апотека
и
приручне
апотеке по ОЈ
Патологија,
хируршке
клинике,ГАК,Дечја
хирургија,ОРЛ,Очна
клиника
Патологија,
Централна
лабораторије и прирурчне
лабораторије по ОЈ

Фармацеутски отпад

18:01:07

Патоанатомски отпад

18:01:02

Хемијски отпад

Производи се у
(унети места производње)

18:01:06

Приближна
дневна
количина (Кг)

Приближна
годишња
количина (т)

2
17
150
3,7
10

12

Остало………………
Остало………………

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 зрдавље запослених и здравље
пацијената, повећава безбедност руковања отпадом, смањује трошкове и промовише
рециклажу.
При разврставању медицинског отпада поштоваће се следећа основна правила:





Разврставање је одговорност произвођача отпада- ОЈ(главна сестра, директора,
начелника одељења, шефа одсека) (принцип дужности пажње).
Разврставање би требало да се спроводи што је ближе месту настанка (принцип
близине).
Уколико приликом класификације постоје било какве сумње, отпад би требало
сврстати у следећу категорију са вишим нивоом ризика (принцип опреза).
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
Клиничком центру Ниш биће опремљена довољним количинама одговарајућих
паковања, како би се обезбедило успешно разврставање у складу са планом и безбедност
свих који у њему учествују.
При паковању медицинског отпада поштоваће се следећа основна правила:


Користите само ону амбалажу која је за то предвиђена и која одговара намени.
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Кесе и контејнери за оштри отпад треба да се пуне само до 3/4 запремине како би
се омогућило правилно затварање амбалаже.
Једном затворени контејнери се никада не отварају поново (чак ни да би се
исправиле грешке у разврставању).
Инфективни отпад се пакује само у кесе које су одобрене за употребу са
одговарајућим погоном за третман (аутоклав итд).
Лекови са истеклим роком трајања, у оригиналном неотвореном паковању,
враћају се центру з7а медицинско снабдевање- апотеци, која га предаје на
складиштење.
Различите хемикалије се никада не мешају у истом контејнеру.

Медицински отпад треба разврстати према следећим упутствима:

Врста отпада

Примери

Комунални отпад

Општи отпад, храна и
неконтаминирана
амбалажа итд

Пут
за
третман/одлагање

Контејнер

Депонија
Клиничког
центра Ниш
Црна кеса

Инфективни
потенцијално
инфективни
отпад

Отпад од оштрих
предмета

Цитотоксични
отпад

Фармацеутски
отпад

Газе,

завоји

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

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

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

Жута кеса одобрена од стране УН

Жути контејнер одобрен од стране
УН

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

Безбедно
дуготрајно
складиштење и коначно
одлагање спаљивањем
Љубичасти контејнер или кеса
одобрени од стране УН

Црвени контејнер или
одобрени од стране УН
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кеса

Безбедно
дуготрајно
складиштење и коначно
одлагање спаљивањем
или физичко-хемијским
третманом

Хемијски отпад

Патоанатомски
отпад

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

Црвени контејнер или
одобрени од стране УН

кеса

Препознатљива
ткива,
органи, делови тела, кесе
са крвљу за трансфузију
итд.

Безбедно
дуготрајно
складиштење и коначно
одлагање спаљивањем
или физичко-хемијским
третманом

Чување у фрижидеру
након
чега
следи
предаја на сахрањивање
Смеђи контејнер или кеса

Отпад
садржи
метале

који Батерије или отпад који
садржи живу, као што су
тешке термометри, манометри и

Безбедно складиштење
и
рециклажа
и/или
физичко-хемијски
третман

амалгам за пломбе
Црвени контејнер или
одобрени од стране УН

кеса

Обележавање отпада, транспорт унутар установе и складиштење
Сав спаковани медицински отпад (који не обухвата комунални отпад) мора да буде јасно
обележен, правилно одабраном ознаком на којој је приказан:


Опис отпада у складу са његовом шестоцифреном шифром из ЕКО



Датум када је отпад сакупљен



Произвођач (ОЈ) отпада (име и место)

Одговорност је произвођача (медицинско особље) да се постара да су контејнери
правилно обележени пре сакупљања. НК радници хигијеничари одговорни су за
сакупљање и транспорт разврстаног и обележеног отпада кроз установу-ОЈ до места
чувања (сакупљања),преузимање и унутрашњи транспорт (ауто-колицима) до просторија
за третман. Пуни контејнери и кесе ће без одлагања бити замењени, један по један.
Додатни контејнери могу да се наруче преко Одељења за безбедност.
Распоред сакупљања отпада је:
Инфективни отпад и оштри предмети
Место сакупљања

Учесталост
сакупљања

Хируршке клинике

07:30 &13:30 и по
потреби
Интернистичке клинике 07:00 & 13:00 и по
потреби
Гинекологија
07:15&12:30 и по
потреби
Централналабораторија 07:15&12:30 и по
потреби
Специјалистичке
07:15&12:30 и по
хируршке
потреби
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Одредиште

Одговорно лице

Одељење за
стерилизацију
Одељење за
стерилизацију
Одељење за
стерилизацију
Одељење за
стерилизацију
Одељење за
стерилизацију

Транспортни
радник,хигијеничар
Транспортни
радник,хигијеничар
Транспортни
радник,хигијеничар
Транспортни
радник,хигијеничар
Транспортни
радник,хигијеничар

Специјалистичке
интерне
Дечје интерне клинике
Рехабилитација,
Неурологија и
спец.очна
Очна клиника
Клин.за нефрологију
Клин.за онкологијуспецијалистичка и
дневна болница
Центар за радиологију
Клиника за ментално
здравље
ОРЛ клиника
Центар за патологију
Центар за нуклеарну
медицину
Завод за трансфузију
крви
ЗЗЗЗ студената
Клиника за
стоматологију

07:15&12:30 и по
потреби
07:45&14:00 и по
потреби
08:00&14:15 и по
потреби

Одељење за
стерилизацију
Одељење за
стерилизацију
Одељење за
стерилизацију

Транспортни
радник,хигијеничар
Транспортни
радник,хигијеничар
Транспортни
радник,хигијеничар

08:15&14:30 и по
потреби
07:00&13:00&15:00
&18:30 и на захтев
08:30&15:00 и по
потреби

Одељење за
стерилизацију
Одељење за
стерилизацију
Одељење за
стерилизацију

Транспортни
радник,хигијеничар
Транспортни
радник,хигијеничар
Транспортни
радник,хигијеничар

08:45 и по потреби

Одељење за
стерилизацију
Одељење за
стерилизацију
Одељење за
стерилизацију
Одељење за
стерилизацију
Одељење за
стерилизацију
Одељење за
стерилизацију
Одељење за
стерилизацију
Одељење за
стерилизацију

Транспортни
радник,хигијеничар
Транспортни
радник,хигијеничар
Транспортни
радник,хигијеничар
Транспортни
радник,хигијеничар
Транспортни
радник,хигијеничар
Транспортни
радник,хигијеничар
Транспортни
радник,хигијеничар
Транспортни
радник,хигијеничар

09:00&15:15 и по
потреби
09:15&15:30 и по
потреби
09:30&14:00 и по
потреби
07:15&12:30 и по
потреби
два пута дневно
једном дневно
два пута недељно

Хемијски отпад
Место
сакупљања

Лабораторија

Учесталост
сакупљања

Одредиште

Одговорно лице

На захтев

апотека

Техничар за
мед.отпад
Техничар за
мед.отпад
Роководиоц

Приручне лаб.ОЈ

апотека

Централна
апотека
итд……….

апотека
апотека
Фармацеутски отпад-цитостатици

Место
сакупљања

Учесталост
сакупљања

Онкологија

на захтев

Хематологија

на захтев
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Одредиште

Одговорно лице

апотекаскладиште
апотекаскладиште

Техничар за
мед.отпад
Техничар за
мед.отпад

ГАК

на захтев

ДИК

на захтев

апотекаскладиште
апотекаскладиште

Техничар за
мед.отпад
Техничар за
мед.отпад

Комунални отпад ће се сакупљати свакодневно, са свих места, на крају радног дана
неколико пута дневно и превозити на депонију унутар Клиничког центра Ниш.
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
Одговорном лицу за управљање отпадом.
Већи број привремених складишта означен је за безбедно, сигурно чување инфективног
отпада пре транспорта до централног места третмана. Ова привремена складишта налазе
се у:
Бр.

01

Врста/место
240л канта на точковима у
соби за блатекс по ОЈ

Место сакупљања

Кључ је код

Организационе јединице

хигијеничара ОЈ

Врста отпада
фармацеутски отпад са
истеклим роком трајања
Цитотоксични и
фармацеутски отпад

Кључ је код

Хемијски отпад

чувара

Патоанатомски отпад

оператера на
аутоклаву

02
03
04
05
итд.
Централна складишта налазе се у:
Бр.

01
02
03
04

Место

Централни магацин 1
(К.Село)
Централни магацин 2
(К.Село)
Централни магацин 2
(К.Село)
Замрзивач у објекту
крематорију иза котларнице

чувара
чувара

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

Транспорт ван установе
Следеће организације овлашћене су за сакупљање и транспорт отпада из Клиничког
центра Ниш.
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Организација

Дозвола за
транспорт бр.

Одредиште

Општинска
комунална услуга
сакупљања отпада
– ЈКП „Медијана“

бр.

ЦМТ ,депонија КЦ
Ниш

Инфективни отпад
и оштри предмети

ЦМТ КЦ Нишдепонија КЦ -

бр.

ЦМТ ,депонија КЦ
Ниш

Инфективни отпад
и оштри предмети

Специјална болница
за психијатријске
болести –
Г.Топоница

ЦМТ ,депонија КЦ
Ниш

Инфективни отпад
и оштри предмети

Клиника за
онкоилогију и ТБЦК.Село

ЦМТ ,депонија КЦ
Ниш

Инфективни отпад
и оштри предмети

Институт за лечење
и рехаб.-Н.Бања

ЦМТ ,депонија КЦ
Ниш

Инфективни отпад
и оштри предмети

Завод за судску
медицину

ЦМТ ,депонија КЦ
Ниш

Врста отпада

Комунални отпад

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

Третман/коначно одлагање
Сав отпад који се произведе у Клиничком центру Ниш 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
Клиничког центра.

Организација

Дозвола за
третман/одлагање
бр.

Одредиште

Комунални отпад

ЈКП „Медијана“

бр.

Комунална депонија
града Ниша

Инфективни отпад
и оштри предмети

ЈКП „Медијана“

бр.

Комунална депонија
града Ниша

ЈКП „Горица“ Ниш

бр.

Новог Гробља града
Ниша

Врста отпада

Патоанатомски
отпад
Остало…………
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Трошкови имплементације система за управљање отпадом подразумевају:
Капитална инвестиција

Количина

Јединична
цена

Укупна цена

Инфраструктурни радови: (складиште,
погон за третман итд)
Контејнери за транспорт одобрени од
стране УН
Колица и средства за транспорт унутар
установе
Остало…………………

Трошкови за рад система управљања отпадом подразумевају:
Текући трошак

Количина

Јединична
цена

Укупна цена

Трошкови потрошног материјала (кесе
за отпад, контејнери за оштре предмете
итд)
Трошкови одржавања опреме
Комунални трошкови (струја, вода итд)
Трошкови транспорта отпада
Трошкови депоније
Трошкови третмана инфективног отпада
Трошкови одлагања патоанатомског
отпада
Трошкови за личну заштитну опрему
Трошкови обуке
Остало…………………

Документација и чување записа
Записи о свом отпаду који је произведен, транспортован, третиран, рециклиран и
одложен у оквиру Клиничког центра ће се чувати и слати надлежном министарству и
организацијама (Министарство за заштиту животне средине и просторно планирање,
Институт за јавно здравље Србије Батут итд) према потреби. Одговорност да обезбеди
да ови записи буду доступни и да се чувају 5 година је обавеза Клиничког центра Ниш.

21

Обука
Сви запослени ће проћи обуку за имплементацију овог Плана, у складу са својим радним
местом и одговорностима.
Ова обука обухватаће, најмање:
 Садржај овог Плана
 Класификацију и разврставање отпада
 Безбедносне процедуре за руковање појединачним врстама отпада
 Захтеве за личну заштитну опрему (ЛЗО)
 Процедуре за подношење извештаја.
Уз ову обуку, следећи запослени проћи ће кроз посебне одобрене обуке које се односе на
управљање медицинским отпадом:




Одговорно лице за управљање отпадом
Возачи медицинског отпада
Оператери погона за третман (оператери аутоклава).

Ова обука ће се одржавати редовно, а запослени ће обнављати квалификације сваке 2
године. О свим одржаним обукама чуваће се записи.

Мере за заштиту и превенцију пожара
Директор Клиничког центра Ниш ће обезбедити да се примене све одговарајуће мере за
спречавање пожара, као и да се успставе процедуре за хитне случајеве.
Запослени у Клиничком центру Ниш ће се упознати са мерама у случају пожара и
другим хитним случајевима унутар Клиничког центра Ниш, на почетку свог радног
односа, и обновом знања на сваке три године.

Заштита животне средине
Трудићемо се да своје активности спроводимо на такав начин да ће се избећи, или на
најмању могућу меру смањити, нежељена дејства на живтну 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.
Дужна пажња биће посвећена заштити животне средине од изливања и отпада који
настаје на нашим радним местима.
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Повреде и опасни догађаји
Све повреде и опасни догађаји, као и догађаји који замало нису довели до повреда биће
пријављени одговорном лицу и начелнику Одељењу безбедности како би могла да се
спроведе истрага, уколико је потребно.

Процедуре за хитне случајеве
У хитним случајевима примењиваће се следеће процедуре.
Изливање крви и телесних течности:
У случају изливања крви и/или телесних течности, примењиваће се следећа процедура:
1) Покрити изливени садржај папирним убрусима и одвојити околину места
изливања знацима упозорења.
2) Узети комплет за санирање изливања, а ако он није доступан, прикупити следећу
опрему:
 кесу за одлагање инфективног отпада
 нестерилне рукавице од латекса, маску и заштитне наочаре
 детерџент са хипохлоритом (10000 ппм или 1% натријум хипохлорита)
 довољан број папирних убруса.
3) Ставите ЛЗО и пажљиво обришите изливени садржај, пазећи при том да течност
не прсне по вама.
4) Покријте место изливања са још папирних убруса.
5) Сипајте раствор хипохлорита/натријум хипохлорита на убрусе и оставите их да
стоје 10 минута.
6) Обришите место изливања и одложите папирне убрусе и рукавице у кесу са
инфективним отпадом и даље поступајте са овим отпадом као са инфективним
отпадом.
7) Обавестите одговорно лице за управљање отпадом.

Повреде иглом или оштрим предметима:
Повреде иглом или оштрим предметима требало би да се пријаве главној сестри ОЈ
и/или медицинску сестру техничара за мед.отпад ОЈ , а он/а ће о томе направити
извештај за архиву. Уколико дође до повреде иглом или оштрим предметима, требало би
да се прати следећа процедура:
1. Оставите повреду да слободно крвари, не притискајте, не истискујте крв и
немојте да сисате повреду.
2. Исперите рану сапуном и водом.
3. Обавестите главну сестру ОЈ и јавите се лекару ради даљег третмана.
4. Попуните извештај о несрећном случају.
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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:
а.ХИВ
б.ХБВ / ХЦВ
6. Обавезно укључите овај извештај о несрећном случају у годишње извештаје који
се подносе одговарајућим установама за сакупљање података (РИЈЗ Батут)
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:
1)

Евакуишите место изливања и изолујте га, ако је могуће, отворите прозоре због
бољег проветравања.

2)

Ставите ЛЗО: рукавице, заштитне наочаре и респиратор.

3)

Узмите комплет за санирање изливања, а ако он није доступан, прикупите следећу
опрему:
 четку
 пластичну лопату
 стаклену боцу
 колектор за сакупљање изливене живе који се састоји од сунђера и цинка у
праху
 велики шприц или ручну вакуум пумпу.
Покупите сломљено стакло помоћу комада картона.
Баците стакло у контејнер за оштре предмете.
Покупите живу шприцем и пренесите је у стаклену боцу.
Напрскајте место изливања цинком у праху, како би се створио амалгам живе (који
ће је неутралисати).
Убаците материјале које сте користили у боцу и добро је затворите.
Означите стаклену боцу одговарајућим подацима и одложите кроз ток опасног
отпада.
Обавестите главну сестру ОЈ, одговорно лице за управљање отпадом.

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

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:
1) Евакуишите место изливања и изолујте га, ако је могуће, отворите прозоре због
бољег проветравања.
2) Ставите ЛЗО: рукавице, заштитне наочаре и респиратор.
3) Узмите комплет за санирање изливања, а ако он није доступан, прикупите
следећу опрему:
a. Суви креч или соду у праху (натријум карбонат)
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b. довољну количину папирних убруса
c. црвену кесу за опасни отпад.
4) Покријте место изливања сувим кречом или содом.
5) Очистите место изливања папирним убрусима.
6) Радите што је брже и безбедније могуће.
7) Покупите сломљено стакло комадом картона.
8) Баците стакло у контејнер за оштре предмете.
9) Баците папирне убрусе и остатак отпада у црвену кесу и обележите је као опасни
отпад, те је одложите кроз ток опасног отпада.
10) Исперите место изливања водом а потом га очистите на уобичајен начин.
11) Обавестите главну сестру ОЈ и Координатора.

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 Координатора. У случају изливања цитотоксичних материја, требало би
пратити следећу процедуру:
1. Евакуишите место изливања и изолујте га, ако је могуће, отворите прозоре због
бољег проветравања.
2. Ставите ЛЗО:
а.Два пара заштитних рукавица,
б.Водоотпорни заштитни мантил
ц.Заштитне наочаре
д.Респоратор
е.Заштитну обућу преко Ваше обуће.
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)
ц.Малу пластичну лопату и хватаљке за скупљање стакла
д.Контејнере за одлагање (љубичасте)
е.Целулозу и сапун.
4. Сакупите фрагменте стакла пажљиво и ставите их у љубичасти контејнер за
оштре предмете.
5. Обришите течности сувом целулозом (пазите да се не испрскате), а за просуте
препарате у праху користите навлажену целулозу
6. Очистите одговарајућим средством (које наведе руководиоц центра за
медицинско снабдевање- болничке апотеке), потом целулозом натопљеном у
раствор сапуна. Ако није доступно одговарајуће средство, очистите целулозом
натопљеном у 70% алкохол, а потом целулозом натопљеном у раствор сапуна.
7. Исперите место изливања водом а потом га очистите на уобичајени начин.
8. Отпад одложите кроз ток цитотоксичног отпада.
9. Обавестите главну сестру ОЈ и одговорно лице за медицински отпад.

Изливање инфективног отпада
1. Изолујте место изливања и ограничите га знацима упозорења.
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2. Ставите ЛЗО: рукавице, заштитни мантил и заштитне наочаре.
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)
ц.Малу пластичну лопату и хватаљке за скупљање стакла
д.Кесе и контејнере за оштре предмете за одлагање инфективног отпада
4.
5.
6.
7.

е.Целулозу и сапун.
Уколико је просут чврст инфективни отпад, отпад треба без одлагања пребацити
лопатом у нову кесу за инфективни отпад.
Уколико је изливен течни инфективни отпад или су просути оштри предмети,
требало би их одложити у контејнер за оштре предмете, уколико је могуће.
Одложите отпад кроз ток инфективног отпада.
Обавестите главну сестру ОЈ и одговорног лица за управљање отпадом.

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
и/или обуком коју су похађали.

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:


Увек носите рукавице и другу заштитну одећу уколико постоји могућност
излагања инфективним материјалима.



Контејнери за оштре предмете треба да се чувају привремено затворени између
употреба.



Никада не враћајте поклопце на игле.



Никада не гурајте руке у контејнере са оштрим предметима.



Никада не покушавајте да ухватите инструменте који падају.



Оштри предмети треба да се одлажу искључиво у одобрене контејнере за оштре
предмете (не у кесе).



Увек оперите руке након што сте руковали потенцијално инфективним
материјалима.



Контејнери за инфективни отпад треба да буду херметички запечаћени пре
транспорта.
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Контејнери за вишекратну употребу треба да се дезинфикују после сваке
употребе.



Просторија/место за чување опасног отпада треба да се чисти и дезинфикује
сваког дана.

Савети о контроли инфекција могу да се добију од Комисија за заштиту од болничких
инфекција и сви евентуални проблеми требало би да буду пријављени одговорно лице за
управљање отпадом како би могла да се спроведе истрага, уколико је потребно.

Процедура ревизије плана
План управљања отпадом редовно се усклађује са захтевима и новим прописима који
регулишу управљање медицинским отпадом, као и пружање здравствене заштите.

ПЛАН ИЗРАДИО
Одговорно лице за
Управљање отпадом
_______________________
Спасић Милош, дипл маш инж

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ
Д И Р Е К Т О Р
_______________________________
Проф.др Зоран Радовановић
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