ДОМ ЗДРАВЉА НИШ
управљање медицинским отпадом у нишавском округу

ИНФОРМАТОР
Филијала Фонда за
здравствено осигурање у
Нишу крајем јануара 2011.г
обратила се здравственим
установама дописом у коме
је коментарисана појава наплате трошкова превоза инфективног медицинског отпада од стране неких ЦМТ
установа у Србији.
Мишљење Фонда је да
здравствена установа која
врши транспорт отпада то
не може фактурисати другим установама, обзиром
да Фонд уплаћује средства
за енергенте.
●●●●●

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

статујемо да је упитник детаљан и увиђа да постоје
разноврсни трошкови реалног, свакодневног одржавања система управљања инфективним медицинским
отпадом, а не само трошкови енергената.
Прикупљени подаци послужиће развоју адекватног
модела финансирања ове
делатности.
●●●●●

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

бр 2 / март 2011.г
цедури добијања дозвола
за управљање медицинским отпадом.
У последњих годину дана мали број ЦМТ-ЛМТ установа је успео да добије
дозволе за управљање медицинским отпадом, обзиром на прописану процедуру. На радионици су дати
одговори на многа постављена питања и подељен
материјал који треба да
омогући
здравственим
установама лакше аплицирање и добијање дозвола,
као и модел сачињавања
Плана управљања медицинским отпадом.

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 управљања медицинским отпадом, израђене према условима Правилника о управљању медицинским отпадом.
- Пројекат ће радити на
развијању концепта логистичких 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 установе.

Са задовољством кон-

Анкета о задовољству корисника услуга
У току марта 2011.г на
адресе седам здравствених
установа, корисника услуга
Дома здравља Ниш у превозу и третману инфективног
медицинског отпада достављена је анкета о задовољству корисника услуга.
Анкета је садржала пет
једноставних питања интересантних за кориснике услуга: о степену размене информација са ДЗ Ниш, о по-

Занимљиво:

нашању радника ДЗ Ниш са
којима су долазили у контакт, о редовности превоза
отпада, о чистоћи контејнера за превоз отпада и оцени оправданости примедби
око поступања са отпадом
на које је указивао ДЗ Ниш
уколико их је било.
Понуђено је оцењивање оценом од 1-5 и могућност за давање коментара и
сугестија.

www.domzdravljanis.co.rs

- ИЗЈЗ Србије акредитовао три програма континуиране медицинске едукације у области управљања медицинским отпадом.

Циљ анкете је био сакупљање повратних информација које би водиле побољшању квалитета услуга.
Са задовољством констатујемо да је просечна дата оцена по сваком питању
износи: 4,8.
Дом
здравља
Ниш захваљује на
сарадњи и исказаном мишљењу.

DOM ZDRAVLJA
NIŠ
V. Tankosića br 15
tel:

018 503 503

fax:

018 4 241 047

info@domzdravljanis.co.rs

