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Назив предмета Медицински отпад
Студијски програм/и (модул) Здравствена нега 
Година студија  3 Семестар  6 ЕСПБ  5 
Статус 
предмета 

Изборни Услов  

Подаци о наставницима и сарадницима на предмету 

Име и презиме, 
академско звање, 
термин консултација, 
електронска адреса 

Др специјалиста неурологије Жељко Каргановић 
Предавач 
Уторак у 12 сати 
zkarganovic@gmail.com

Име и презиме, 
академско звање, 
термин консултација, 
електронска адреса 

Др специјалиста неурологије Жељко Каргановић 
Предавач 
Уторак у 12 сати 
zkarganovic@gmail.com

Циљеви предмета 

Основни циљ предмета је постизање компетенција и вештина из области управљања медицинским 
отпадом и да студенте у току  предавања и вежби упозна са техникама управљања, процесима 
разврставања,  модификације и третмана медицинског отпада и  поступцима заштите здравља 
здравствених радника и корисника здравствених услуга од опасних материја из 
медицинског отпада. 

Садржај и структура предмета 

Теоријска настава:  
Дефинисање медицинског отпада, Категорије медицинског отпада, Опасан медицински 
отпад, Фармацеутски отпад, Радиоактивни отпад из здравственог сектора, Цитостатички 
отпад, Патоанатомски отпад, Неопасан медицински отпад, Процена количине отпада који 
се ствара, Хијерархија управљања медицинским отпадом, Руковање медицинским 



отпадом, Разврставање медицинског отпада, Прикупљање, обележавање, транспорт и 
привремено складиштење  медицинског отпада,  Транспорт медицинског отпада, Коначно 
складиштење медицинског отпада, Обрада и одлагање медицинског отпада, Одлагање 
отпада на депоније, Обрада отпада стерилизацијом у аутоклавима, Спаљивање, Систем 
управљања медицинским отпадом, Несрећни случајеви, изливање, дезинфекција и мере 
које се спроводе у случајевима изливања инфективног медицинског отпада, Медицински 
отпад и ризик који носе крв и друге телесне течности, Процена ризика у контексту 
медицинског отпада. 

Практична настава: 
Интернационално и национално законодавство у области диспозиције опасног 
медицинского тпада, Прописи који уређују управљање медицинским отпадом, Актуелна 
ситуација у земљи у погледу управљања медицинским отпадом, Генератори медицинског 
отпада, Мере за успостављање система управљања инфективним медицинским отпадом, 
Спречавање настанка и ширења интрахоспиталних инфекцоја (правилна тријажа одлагање 
и транспорт инфективног отпада). Руковање медицинским отпадом и илустрација 
основних елемената безбедности, Демонстрација практичног рада у здравственој установи. 
Презентација семинарских радова. 

План и распоред извођења наставе 
Наставна 
недеља

НАЗИВ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Предавања
1 Дефинисање медицинског отпада, Категорије медицинског отпада, 
2 Опасан медицински отпад, Фармацеутски отпад,  
3 Радиоактивни отпад из здравственог сектора, 
4 Цитостатички отпад, Патоанатомски отпад,
5 Неопасан медицински отпад, 
6 Хигијена у болници, контрола инфекција
7 Процена количине отпада који се ствара, 
8 Хијерархија управљања медицинским отпадом, Руковање медицинским отпадом, 

9
Разврставање медицинског отпада, Прикупљање, обележавање, транспорт и привремено 
складиштење  медицинског отпада,  

10 Транспорт медицинског отпада, Коначно складиштење медицинског отпада, 
11 Обрада и одлагање медицинског отпада,     Одлагање отпада на депоније,
12 Обрада отпада стерилизацијом у аутоклавима, Спаљивање, 

13
Систем управљања медицинским отпадом, Несрећни случајеви, изливање,     
дезинфекција и мере које се спроводе у случајевима изливања инфективног медицинског 
отпада,

14 Медицински отпад и ризик који носе крв и друге телесне течности, 
15 Процена ризика у контексту медицинског отпада.

Вежбе

1
Интернационално и национално законодавство у области диспозиције опасног 
медицинского тпада, 

2 Прописи који уређују управљање медицинским отпадом, 
3 Актуелна ситуација у земљи у погледу управљања медицинским отпадом 



4 Генератори медицинског отпада, 
5 Мере за успостављање система управљања инфективним медицинским отпадом 

6
Спречавање настанка и ширења интрахоспиталних инфекцоја (правилна тријажа 
одлагање и транспорт инфективног отпада). 

7 Руковање медицинским отпадом и илустрација основних елемената безбедности 
8 Демонстрација практичног рада у здравственој установи. 
9 Управљање медицинским отпадом у условима пандемије 

10 Поступак сакупљања медицинског отпада 
11 Технологије прераде медицинског отпада
12 Спалионица отпадног матерјала
13 Посета здравственој установи
14 Презентација семинарских радова.
15 Презентација семинарских радова.

Начин оцењивања – структура и број поена на 
предиспитним обавезама и испиту 

Оценазнања (максималнибројпоена 100) 
Предиспитнеобавезе Поена Завршнии 

спит 
Поена 

Активности у току предавања 5 Усмении 
спит 

50

Практична настава 5   
Семинарски рад 10   
Колоквијуми 30   
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