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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ 

ИОРС = Институт за онкологију и радиологију Србије 

МО = Медицински отпад 

ММО = Менаџер за медицински отпад 

БИ = Болничка инфекција 

 

2. ПРЕДМЕТ 

Стручно-методолошко упутство одређује активности, носиоце активности и 

документацију за правилно спровођење упутства за  управљање МО. 

 

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Подручје примене су све Клинике/Службе/Одељења/Одсеци у ИОРС на којима се 

врши здравствена нега пацијената и генерише одређена количина опасног медицинског 

отпада. 

 

4. ОПИС АКТИВНОСТИ 

Један од важних елемената унапређења квалитета здравствених услуга представља и 

адекватно збрињавање медицинског отпада, које је у складу са домаћом законском 

регулативом као и са основним принципима професионалне праксе управљања 

медицинским отпадом, превенције заразних болести и промоције здравља. 

Здравствена установа у којој се обавља здравствена делатност у складу са законом, 

дужна је да спроводи одговарајуће стручне, организационе и друге прописане мере 

ради спречавања појаве, раног откривања и сузбијања болничких инфекција. 

Због великог значаја правилног управљања медицинским отпадом на смањење 

болничких инфекција, директор ИОРС именује Тим за управљање медицинским 

отпадом чији су задаци и циљеви да омогуће: 

1. Изналажење униформног приступа у управљању опасним медицинским 

отпадом  
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2. Успостављање безбедног система управљања опасним медицинским отпадом 

3. Повећање безбедности у раду запослених 

4. Смањење ризика од ширења заразних болести 

5. Смањење количине опасног медицинског отпада који се ствара 

6. Унапређење стања животне средине 

 

Директор ИОРС такође именује и ММО који је по својој функцији члан Тима за 

управљање медицинским отпадом и члан Комисије за контролу БИ. Ово лице је 

задужено за израду процедура и протокола за безбедно управљање медицинским 

отпадом. Процедуре се доносе у складу са законским решењима о управљању отпадом 

и Националним  водичем. 

Процедуре се доносе у складу са законским решењима о управљању отпадом и 

Националним  водичем. 

Процедурама се дефинишу сви аспекти управљања медицинским отпадом: 

 Раздвајање отпада на месту његовог стварања према Каталогу отпада и 

Националном водичу 

 Паковање отпада у прописану амбалажу 

 Обележавање отпада 

 Транспорт 

 Привремено складиштење 

 Коначно преузимање од стране овлашћеног оператера 

Усвојени протоколи и процедуре за управљање медицинским отпадом се након овере 

од стране директора Института уводе у праксу достављањем одељењима/службама. 

Основни принципи управљања опасним медицинским отпадом у ИОРС су: 

 Успостављање процеса разврставања/раздвајања отпада, у коме се отпад 

раздваја према различитим начинима прераде и одлагања и усмерава у правцу 

различитих „токова”  

 Смањивање производње и количине опасног медицинског отпада 

 Управљање отпадом на начин којим се не угрожава здравље људи и животна 

средина 

 Организовање прераде и одлагања отпада на најпогоднији начин у оквиру 

различитих токова отпада 

 Уређење привременог складишта отпада 

 Вођење евиденције и документације о активностима у вези са управљањем 

медицинским отпадом 

 Праћење показатеља у вези са разврставањем и одлагањем отпада 
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 Планирање активности у вези са управљањем медицинским отпадом (израда и 

ревизија Плана управљања опасним медицинским отпадом) 

 Предузимање корективних мера у планирању активности на годишњем нивоу 

 Обука запослених за послове разврставања, обележавања, паковања и одлагања 

медицинског отпада 

 Мотивисање запослених за ефикасно управљање медицинским отпадом 

 Развој свести о управљању медицинским отпадом 

Сви запослени у ИОРС су дужни да у делокругу својих послова спроводе мере за 

правилно управљање опасним медицинским отпадом. 

 

6. ДОКУМЕНТA 

 Безбедно управљање медицинским отпадом – Национални водич добре праксе 

(Министарство здравља РС, 2009) 

 План управљања опасним медицинским отпадом (ИОРС, 2015) 

 Правилник за контролу болничких инфекција (ИОРС, 2015) 

 


