Завод за јавно здравље Лесковац
16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11
Е-mail: info@zzjzle.org.rs
Тел.: 016/245-219; 241-042; Факс: 016/244-910

„ОБУКА У СИСТЕМУ УПРАВЉАЊА
МЕДИЦИНСКИМ ОТПАДОМ“
03.децембар 2011.године, од 9 до 1830h
САЛА ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ
Руководилац: др Зорана Кулић, спец. епидемиолог, Завода за јавно здравље Лесковац
Предавачи: др Зорана Кулић спец. епидемиолог, Мр. сци. мед. др Бранислава Матић, спец.
хигијене Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, Прим. др Ивана
Митић, спец. хигијене, Александра Церовић, виши сан.техничар.

О курсу: Пројектом Министарства здравља „Техничка подршка за управљање медицинским
отпадом“, ЕУ, уведен је систем управљања медицинским отпадом у Србији, при чему је
најмање једна особа именована и обучена као одговорно лице за управљање медицинским
отпадом у оквиру сваке здравствене установе.
Обучени (техничари, руководиоци, менаџери) су регистровани у списку обучених/регистру
ИЈЗС–Батут, а под покровитељством Министарства здравља и добили су званичан
сертификат који им је омогућио да раде у управљању медицинским отпадом у својим
установама. Сертификат је валидан за две године.
Почетна обука, спроведена пре две године, била је заснована на најбољој међународној
пракси за област управљања медицинским отпадом и у складу са новодонетом домаћом
законском регулативом, а показала се неопходном и веома успешном. Зато је у наставку
пројекта била примењена у акредитованим програмима контунуиране едукације
здравствених радника, а овим програмом који потиче из новог пројекта Министарства
здравља „Техничка подршка за третман медицинског отпада у Србији” омогућава се стално
усавршавање у овој области.
Користи од унапређења управљања медицинским отпадом су значајне. јер неправилно
руковање овим отпадом може проузроковати значајне штете по здравље и животну средину.
Овај програм омогућава и проширење постојећих знања у области управљања медицинским
отпадом и безбедности на раду .
Циљ курса је: Стицање знања и вештина у свим аспектима управљања медицинским
отпадом, као и рекапитулација већ стечених знања и вештина у овој области. Обнова знања и
унапређење информисаности у домену законске регулативе - прописи ЕУ и Србије. Праћење
иновација у области управљања мдициснким отпадом (одвајање, одлагање и чување опасног отпада,
хемикалија и фармацеутског отпада). Праћење иновација о безбедности на раду.

Методе рада: предавања, дискусија, практичне вежбе
Профил слушалаца: Лекари, стоматолози, фармацеути, медицинске сестре, здравствени
техничари, као и сви који су завршили било који ниво обуке о управљању медицинским
отпадом.
Број полазника: максимално 35
Котизација: 3540 динара (са ПДВ-ом)

Страна: 1 од 3

Завод за јавно здравље Лесковац
16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11
Е-mail: info@zzjzle.org.rs
Тел.: 016/245-219; 241-042; Факс: 016/244-910

ОСТАЛА ОБАВЕШТЕЊА
 ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗА КУРС врши се у Центру за контролу и превенцију
болести Завода за јавно здравље Лесковац на телефон или факсом: 016/241-724;
или e-meil-ом epi@zzjzle.org.rs. Контакт особа Александра Церовић, виши
санитарни техничар.

 КОТИЗАЦИЈА ЗА КУРС уплаћује се на текући рачун Завода за јавно здравље
Лесковац 840-40-6667-96. СВРХА УПЛАТЕ: Едукација МО

 СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ, ТЕХНИЧКЕ И ДР.
ПОСЛОВЕ (РАЧУНОВОДСТВО): издавање рачуна за курс, информације о
пристиглим уплатама за курс, контакт телефон факс: 016/235-652.

 ПИБ Завода за јавно здравље Лесковац 100545358

 ПОТВРДА О ИЗВРШЕНОЈ
РЕГИСТРАЦИЈЕ

УПЛАТИ

СЕ

ПРЕДАЈЕ

ПРИЛИКОМ

 ПРОГРАМ ЈЕ АКРЕДИТОВАН ОД СТРАНЕ ЗДРАВСТВЕНОГ САВЕТА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПОД РЕДНИМ БРОЈЕМ А-1-1306/11 СА 5 ПОЕНА ЗА
ПОЛАЗНИКЕ КУРСА
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ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ
(сатница, теме и предавачи)

ОБУКА У СИСТЕМУ УПРАВЉАЊА МЕДИЦИНСКИМ ОТПАДОМ
03.децембар 2011.године, од 9 до 1830h
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Сатница

Тема

09:00-09:15h.

Отварање курса.
Уводна реч директора ЗЗЈЗ Лесковац
Регистација и подела материјала

09:15-09:30h

1. Увод – осврт на стечено знање о
управљању медицинским отпадом

09:30-11:00h

11:00-12:30h
12:30-13:00h

2. Ажурирање обавеза и одговорности
дефинисаних новоусвојеним правним
оквиром за област управљања
медицинским отпоадом у Републици Србији
3. Новине у вези класификације и
сегрегације медицинског отпада

Метод обуке

Предавач

Прим. др Ивана
Митић

Дијалог

Др Зорана
Кулић

Предавање и вежба

Прим. др Ивана
Митић

Предавање и вежба

Др Зорана
Кулић

Пауза за ручак

13:00-14:30h

4. Иновације у управљању хемикалијама

Предавање и вежба

Мр. сци. мед. др
Бранислава
Матић

14:30-16:00h

5. Управљање фармацеутским отпадо

Предавање и вежба

Др Зорана
Кулић

Предавање и вежба

Виши
сан.техничар
Александра
Церовић

16:00-16:15h
16:15-17:15h

17:15-17:45h
17:45-18:30h

Пауза за освежење
6. Безбедност на раду

7. Излазни тест знања
8. Евалуација семинара
Подела сертификата

Тест
Упитник
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