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цедури добијања дозвола 
за управљање медицин-
ским отпадом.  

У последњих годину да-
на мали број ЦМТ-ЛМТ ус-
танова је успео да добије 
дозволе за управљање ме-
дицинским отпадом, обзи-
ром на прописану процеду-
ру. На радионици су дати 
одговори на многа постав-
љена питања и подељен 
материјал који треба да 
омогући здравственим 
установама лакше аплици-
рање и добијање дозвола, 
као и модел сачињавања 
Плана управљања меди-
цинским отпадом. 

●●●●● 

Филијала Фонда за 
здравствено осигурање у 
Нишу крајем јануара 2011.г 
обратила се здравственим 
установама дописом у коме 
је коментарисана појава на-
плате трошкова превоза ин-
фективног медицинског от-
пада од стране неких ЦМТ 
установа у Србији. 

Мишљење Фонда је да 
здравствена установа која 
врши транспорт отпада то 
не може фактурисати дру-
гим установама, обзиром 
да Фонд уплаћује средства 
за енергенте. 

●●●●● 

У току марта 2011.г Про-
јекат Техничка подршка  за 
третман медицинског отпа-
да у Србији је Дому здра-
вља Ниш доставио упитник 
који треба да да преглед 
реалних трошкова Дома 
здравља Ниш као установе 
која врши превоз и третман 
инфективног отпада. 

Са задовољством кон-

статујемо да је упитник де-
таљан и увиђа да постоје 
разноврсни трошкови реал-
ног, свакодневног одржава-
ња система управљања ин-
фективним медицинским 
отпадом, а не само трошко-
ви енергената. 

Прикупљени подаци по-
служиће развоју адекватног 
модела финансирања ове 
делатности. 

●●●●● 

17.3.2011.г у Хотелу 'М' 
у Београду, у организацији 
Пројекта Техничка подршка  
за третман медицинског от-
пада у Србији  одржана је 
радионица посвећена про-

Анкета о задовољству корисника услуга  
У току марта 2011.г на 

адресе седам здравствених 
установа, корисника услуга 
Дома здравља Ниш у прево-
зу и третману инфективног 
медицинског отпада до-
стављена је анкета о задо-
вољству корисника услуга. 

Анкета је садржала пет 
једноставних питања инте-
ресантних за кориснике ус-
луга: о степену размене ин-
формација са ДЗ Ниш, о по-

нашању радника ДЗ Ниш са 
којима су долазили у кон-
такт, о редовности превоза 
отпада, о чистоћи контејне-
ра за превоз отпада и оце-
ни оправданости примедби 
око поступања са отпадом 
на које је указивао ДЗ Ниш 
уколико их је било. 

Понуђено је оцењива-
ње оценом од 1-5 и могућ-
ност за давање коментара и 
сугестија. 

Циљ анкете је био са-
купљање повратних инфор-
мација које би водиле по-
бољшању квалитета услуга. 

Са задовољством кон-
статујемо да је просечна да-
та оцена по сваком питању 
износи: 4,8.  

 

Дом здравља 
Ниш захваљује на 
сарадњи и исказа-
ном мишљењу. 
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управљање медицинским отпадом у нишавском округу 

Занимљиво: 

Неки акценти који су се 
могли чути на радионици 
одржаној 17.3.2011.: 

- здравствене установе 
треба ускоро да доставе на 
сагласност Министарству 
здравља своје Планове уп-
рављања медицинским от-
падом, израђене према у-
словима Правилника о уп-
рављању медицинским от-
падом. 

- Пројекат ће радити на 
развијању концепта логис-
тичких центара за хемијски 
и фармацеутски отпад. 

- Фармацеутска комора 
ће радити на издавању свог 
Водича за поступак са 
фармацеутским отпадом. 

- Инспекција за животну 
средину ће инсистирати на 
примени Плана управљања 
медицинским отпадом који 
усвоје здравствене устано-
ве. 

- ИЗЈЗ Србије акредито-
вао три програма континуи-
ране медицинске едукаци-
је у области управљања ме-
дицинским отпадом. 
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