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Веће Департмана  последипломских студија                                                                                

 

На 6. седници Већа Департмана последипломскх студија Факултета за примењену 

екологију Футура, одржаној 14. Јануара 2019. године формирана је  Комисија за оцену, 

писање Извештаја и одбрану израђеног мастер рада кандидата Salem Omran, под 

насловом „Еколошки аспекти нових приступа управљања здравственим системом 

у Либији““ у саставу: др Сунчица Вјештица, ментор, доцент Универзитета 

Метроплолитан, Факултет за примењену екологију Футура и др Светозар Крстић, 

доцент Универзитета Метрополитан, Факултет за примењену екологију Футура. 

 

Комисија, након анализе израђеног мастер рада, подноси Већу следећи     

 

 

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј 

  

 

САДРЖАЈ  МАСТЕР  РАДА 

 

Мастер рад кандидата Salem Omran садржи 57 страна куцаног текста, организованог 

у стандардна поглавља, има 12 слика и литературу са 31 извора. Мастер рад, поред 

уводних методолошких напомена и циљева истраживања, у резултатима истраживања 

третира следећа поглавља: Постојећу енергетску ситуацију Либије; Значај соларне 

енергије; Потенцијал Либије у коришћењу овог извора обновљиве енергије; Економску 

оправданост овог концепта; Студију случаја инсталације ПВ система за генерисање 

електричне енергије у руралним областима Либије; Анализу резултата; Закључак и 

препоруке и Литературу.  

 

АНАЛИЗА МАСТЕР РАДА 

Кандидат са правом истиче да је тренутно стање здравствене заштите у Либији 

далеко од задовољавајућег. Пре Арапског пролећа 2011. Године, Либија је имала 

функционалан здравствени систем који је могао да пружа здравствене услуге грађанима. 

После 2011., здравствени систем је остао без довољно средстава. Здравствену заштиту у 

Либији пре Арапског пролећа су углавном омогућавали страни радници који су напустили 

земљу након избијања рата.  
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Данас је готово цео систем здравствене заштите десеткован, а главни пружаоци 

здравствених услуга су страни радници из невладиних организација, као што су ЛЕКАРИ 

БЕЗ ГРАНИЦА. Само у последњих шест месеци 2016. Године, 60% болница је постало 

недоступно или је потпуно затворено. 

Болнице и клинике су затворене због недостатка средстава, укључујући: 

недостатак особља са искуством, недостатак основних лекова као што је инсулин и 

основне опреме (пример опреме за дијализу). 

Значај овог истраживачког рада се посебно огледа у анализи увођења и примене 

нових, модерних метода управљања у примарним или превентивним здравственим 

активностима које су идентификоване као носилац промена у реформи здравственог 

система Либије са фокусом на све њене сегменте и елементе који директно утичу на 

пружање здравствених услуга (планирање, идентификацију мисије, циљеве и стратегију 

медицинских установа, имплементацију и евалуацију), користећи примере из праксе са 

нагласком на имплементацију модела ПОРОДИЧНЕ МЕДИЦИНЕ кроз њену повећану 

улогу у реформи здравственог система Либије. 

Рад третира и истражује еколошке аспекте здравствене заштите као интегрални и 

свеобухватни део формалног система здравствене заштите и основне циљеве новог 

система здравствене заштите који треба да се успостави кроз оптимизацију и 

уравнотежење дистрибуције здравствених услуга кроз квалитетно управљање 

здравственим системом и медицинским отпадом после трагичних догађаја из 2011.године. 

Кандидат скреће пажњу на веома важан аспекат обнове здравствених установа 

које су оштећене у ратним сукобима и нису ревитализоване до данас. 

Хипотезе од којих је Кандидат започео истраживачки рад су: 

H0 – ОПШТА ХИПОТЕЗА: Поштовање принципа модерног управљања и његова 

примена у институцијама здравствене заштите у Либији смањило би незадовољство 

корисника здравствене заштите. Добром организацијом могао би се компензовати 

недостатак активне опреме и застареле технологије за дијагностику. Коришћењем нове 

технологије и модерног система управљања омогућио би се бржи и једноставнији процес 

рада и комуникације између свих учесника у систему здравствене заштите, а применом 

модерне информационе технологије донеле би се значајне финансијске уштеде и 

смањење општих трошкова. Адекватно збрињавање медицинског и других врста отпада у 

установама здравствене заштите опринели би смањењу ризика по запослене и пацијенте.   

H1 – ПРВА ПОМОЋНА ХИПОТЕЗА: На квалитет здравствених услуга 

значајно утиче примена модерног система управљања, стандардизација рада са 

пацијентима, добра комуникација и љубазност здравствених радника, који су основа добре 

организације рада у здравственим установама у Либији.  

H2 – ДРУГА ПОМОЋНА ХИПОТЕЗА: Менаџери у здравству имају 

позитиван став према побољшању квалитета здравствених услуга уколико постоји 

континуирано медицинско образовање (надоградња знања) који подижу квалитет и 

стручност у раду здравствених радника. 

H3 – ТРЕЋА ПОМОЋНА ХИПОТЕЗА: Адекватним збрињавањем медицинског 

отпада смањују се ризици од зараза, повређивања медицинског особља и пацијената. 



 

 3 

 

 

Током истраживања, Кандидат је прикупио и одабрао релевантне изворе података, 

проучио теоријску и истраживачку литературу и извео стратешке закључке представљене 

у поглављу 10. Полазне основе за истраживање су биле постављене хипотезе до којих се 

дошло увидом у податке здравственог система Либије, потенцијала Државе за 

имплементирање нових система управљања, као и анализом економске моћи за изградњу 

модерног здравственог система Либије. 

Истраживачке методе које су коришћене током израде мастер рада: Метода 

дијалектике која посматра здравствени систем Либије пре и после 2011. Године; 

Индуктивна метода која омогућава да се на основу анализе појединачних чињеница или 

сазнања дође до уопштавања и формирања нових чињеница и нових законитости које 

постоје у оквирима здравственог система Либије; Дедуктивна метода која омогућава да се 

на темељу општих судова, односно логичких обележја између истраживаних појмова, 

изводе појединачни судови, закључци или тврдње. Она служи и да се открију нове 

спознаје, докажу нове чињенице или нове законитости у односу на здравствени систем у 

Либији; У оквиру дедуктивне методе коришћени су и њени елементи које чине поступци 

анализе, синтезе, апстракције, генерализације и специјализације; Методе анализе 

садржаја, која подразумева анализу доступних података, књига, научних радова, 

оперативних докумената и других публикација које се односе на предмет истраживања. 

Истраживање је рађено током 2018/2019 на бази корисника услуга здравствене 

заштите, као и истраживања еколошких аспеката који се односе на збрињавање 

медицинског отпада у Либији. Ограничења током истраживања: тренутна политичка 

ситуација и несигурност у земљи. 

Кандидат је истакао значај функционисања екологије јавног здравља у 

обезбеђивању чисте воде и ваздуха који су од суштинског значаја за одржавање живота. 

Крајњи циљ је да екологија јавног здравља послужи као метод за разумевање штетних 

утицаја на људско здравље и да се као таква примени. Како екологија јавног здравља 

представља однос људи и окружења, јасно је да квалитет овог односа зависи од 

правилног функционисања екосистема. 

Данас је лако доказати позитивну корелацију загађења и разних оболења 

становништва. Загађивачи животне средине имају негативан утицај на здравље људи. 

Најучесталије болести су пре свега поремећаји дисајних функција, физиолошке и 

хистопатолошке промене на органима, као и бронхијална астма као све учесталија 

последица прекомерног загађења ваздуха. 

Еколошке штете од загађења животне средине настају услед смањења вредности 

ресурса или њиховог раубовања. Сви облици заштите чији је циљ заустављање еколошке 

штете захтевају одређена финансијска улагања која мора да обезбеди корисник чиме би 

се успоставио систем континуираног истраживања, контроле, планирања и дефинисања 

техничких мера заштите. Да би се зауставила еколошка штета, Кандидат истиче да је 

нужно да се примене елементи економско – еколошког модела РАЧУН – ТРОШКОВИ, што 

значи да су потребна улагања у заштиту животне средине. 
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Закључна разматрања кандидат изводи из анализираних теоретских и практичних 

литературних извора, препорука за унапређење и трендова у афричком региону. 

Сагледавши историјске чињенице, све улазне параметре, стратешке иницијативе Либије и 

утицаје глобалног светског поретка на здравствену ситуацију у земљи, Кандидат је успео 

да идентификује кључне проблеме, потребне ресурсе и еколошко-економске инструменте 

за унапређење и даљи развој система еколошке заштите. Дефинисана матрица ризика и 

очекиване последице у случају неиспуњења приоритетних актвности, недвосмислено 

указују на који начин треба усмерити здравствену заштиту животне средине у Либији.  

 

З    А    К    Љ    У    Ч    А    К 

 

На основу презентованог садржаја мастер рада може се констатовати да је кандидат 

Salem Omran остварио циљеве истраживања, да је аргументовано представио Систем 

здравственог менаџмента у Либији, са посебним освртом на аспекат здравствене заштите 

животне средине и алатима за њено спровођење. Примењујући принципе одрживог 

развоја, Кандидат је дефинисао матрицу ризика као базу за израду акционог плана за 

унапређење система здравствене заштите, функционисања екологије јавног здравља и 

управљање медицинским и осталим генерисаним количинама отпада у овом друштвеном 

сектору. Мастер рад представља реалан сценарио унапређеног система здравствене 

заштите животне средине са минималним негативним утицајима на здравље људи. 

 

На основу изнетих оцена Комисија предлаже Већу департмана последипломских студије 

Факултета за примењену екологију Футура да се мастер рад кандидата Salem Omran 

под насловом „Еколошки аспекти нових приступа управљања здравственим 

системом у Либији“ УСВОЈИ  и кандидату ОДОБРИ ЈАВНА ОДБРАНА.  

 

У Београду, 04.априла 2019. 

                

 

К   О   М   И   С   И   Ј   А :  

 

1. др Сунчица Вјештица, ментор, доцент                                

Универзитета Метрополитан,                                      

Факултет за примењену екологију Футура 

 

______________________________ 

 

2.  др Светозар Крстић, доцент                                

Универзитета Метрополитан,                                      

Факултет за примењену екологију Футура 

___________________________ 


