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Веће Департмана  последипломских студија                                                                                

 

На 12.седници Већа Департмана последипломскх студија Факултета за 

примењену екологију Футура, одржаној 16.06.2020.године формирана је  

Комисија за оцену, писање Извештаја и одбрану израђеног мастер рада 

кандидата Муне Рајаб, под насловом „Утицај медицинског отпада на 

животну средину“ у саставу: др Сунчица Вјештица, ментор, доцент 

Универзитета Метрополитан, Факултет за примењену екологију Футура и 

др Иван Ловре, 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 Муне Рајаб садржи 81 страну куцаног текста, 

организованог у стандардна поглавља, има 3 слике, 8 табела и литературу 

са 30 извора. Мастер рад, поред уводних методолошких напомена и циљева 

истраживања, у резултатима истраживања третира следећа поглавља: 

Принципи управљања медицинским отпадом; Аспекти животне средине од 

значаја за управљање овом врстом отпада; Анализа стања у области 

управљања медицинским отпадом у Либији; Законску регулативу; Анализу и 

предлог мера; Закључак и Литературу.  

 

АНАЛИЗА МАСТЕР РАДА 

Кандидат са правом истиче да концепт управљања медицинским 

отпадом треба заснивати на принципима очувања екосистема и здравља 

корисника медицинских услуга. Здравствене установе у свом раду 

производе различите врсте отпада, које ако се не збрину на квалитетан 

начин, могу тешко загадити животну средину. Опасан медицински отпад 

захтева посебне методе обраде и коначног одлагања. Највећи произвођачи 

опасног медицинског отпада свакако су болнице које се још увек нису 

прилагодиле постојећој легислативи и упутствима Светске здравствене 

организације и упутствима о поступању са медицинским отпадом.  
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Као и за већину других врста отпада, у Либији постоји врло ограничен 

број поузданих података о настајању медицинског отпада, било да се ради 

само о подацима о опасном медицинском отпаду, или о укупном отпаду из 

здравствених установа. Треба истаћи да углавном нема раздвајања отпада 

на извору, као и да се медицински отпад депонује уз остали комунални 

отпад на депоније. Нема посебних мера предострожности или процедура за 

руковање, транспорт или одлагање отпада из медицинских или сличних 

објеката. 

Количина отпада којим се рукује и који се одлаже на овај начин по 

правилу се процењује на бази броја контејнера који се уклањају из објекта, а 

не на бази типова, извора или масе отпада који се у контејнерима налази. 

Управљање медицинским представља скуп активности, мера и процедура 

које се односе на раздвајање отпада на месту настајања, паковање, 

обележавање различитих врста отпада, унутрашњи транспорт, привремено 

складиштење, третман (односно предаја овлашћеном оператеру опасног 

отпада) и безбедно одлагање. Императив у раду сваке здравствене установе 

у циљу унапређења квалитета рада установе је достизање безбедног 

управљања медицинским отпадом, које подразумева одговорно поступање 

са опасним токовима медицинског отпада пре свега, у складу са законом. 

Управљање отпадом у целини је од посебног значаја за заштиту животне 

средине и очување и унапређење здравља становништва у заједници. 

Концепт безбедног управљања отпадом је од великог јавно 

здравственог значаја за сваку државу, па тако и за Либију. Овај концепт је 

један од основних циљева за унапређење и очување здравља становништва 

и животне средине. Истовремено са својим мултидисциплинарним 

карактером у примени представља показатељ добре мултисекторске 

сарадња у различитим индустријским секторима, при чему је 

функционисање медицинске здравствене заштите индиректно дефинисано 

и применом активности и мера безбедног поступања медицинским отпадом. 

Циљ мастер рада је  двојак: Научно-стручни циљ истраживања 

представља дескрипцију и анализу одрживог развоја, еколошке безбедности 

и управљање медицинским отпадом, те проширивање сазнања о поменутим 

феноменима у савременимусловима. Друштвени, практични циљ који се 

намерава постићи састоји се у могућностима унапређења мера спремности 

заинтресеованих страна за управљање медицинским отпадом. Друштвени 

циљ истраживања јесте да се оформи јасна, општа слика о предмету 

истраживања,  у оквиру друштвеног окружења како глобално, тако и 

локално (држава Либија), као и утицаја поменутих фономена на друштвене 

токове. 
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У склопу циља истраживања дефинисане су и одређене хипотезе 

истраживања. Генерална хипотеза истраживања - Постоји ефикасност у 

третирању здравственог отпада у либијским здравственим установама. 

Посебне хипотезе истраживања: Прва посебна хипотеза - Начини и методе 

на које се здравстевне установе ослањају у решавању проблема отпада. 

Друга посебна хипотеза - Либијске здравствене установе се не суочавају са 

потешкоћама које умањују њихове способности за ефикасно управљање 

здравственим отпадом. 

Током израде мастер рада коришћене су следеће истраживачке 

методе: Индуктивна метода помоћу које се на основу анализе појединачних 

чињеница и сазнања, долази до уопштавања и формирања нових чињеница 

и законитости у вези са одрживим развојем и управљањем медицинским 

отпадом у Либији. Дедуктивна метода помоћу које се на темељу општих 

судова, односно општих логичких обележја између истраживаних појмова, 

изводе појединачни судови и закључци.  

Теоријски део истраживања базиран је на примени и других 

доступних аналитичких и синтетичких метода сазнања која кандидат 

сматра релевантним за предмет истраживања. Од општенаучних и метода за 

прикупљање података коришћене су компаративна метода и метода анализе 

садржаја докумената. Компаративна метода са циљем утврђивања 

сличности и разлике теоријских и практичних решења управљања 

медицинским отпадом у свету и у Либији. Метода анализе садржаја за 

квалитативно и квантитативно проучавање стране и домаће научне 

литературе која се односи на предмет истраживања (књиге, монографије, 

монографске студије, разне базе података и др).  

Кандидат је на крају рада дао следеће препоруке: Спровођење 

детаљне обуке медицинског особља о опасностима медицинског отпада, 

његовом  разврставању на основу штетности и освешћивање услужног 

особља на потребу да се придржавају правила заштите на раду; Управљање 

системом медицинског отпада мора бити под надзором посебних еколошких 

јединица унутар болнице, на чијем челу ће бити како лекари тако и стручно 

особље за заштиту животне средине; Треба да постоје амбалажне јединице 

које се користе за одлагање медицинског и патолошког отпада, а које су 

дебљином и издржљивошћу отпорне на перфорације и цурења густих 

течности; Уништавање патолошког отпада коришћењем Аутоклава и 

Пажљиво руковање остацима лекова за хемотерапију који се користе за 

лечење пацијената оболелих од рака.  Одлагање овог отпада се врши или на 

санитарну депонију или се врши хемијска анализа пре спаљивања. 
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Закључна разматрања кандидат изводи из анализираних теоретских и 

практичних литературних извора, препорука за унапређење и трендова у 

Либији и компаративном региону. Сагледавши историјске чињенице, све 

улазне параметре, стратешке иницијативе Либије и утицаје у Региону, 

Кандидат је успео да идентификује кључне проблеме, потребне ресурсе и 

еколошко-економске инструменте за успостављање и унапређење модела 

управљања. 

 

 

 

З    А    К    Љ    У    Ч    А    К 

 

На основу презентованог садржаја мастер рада може се 

констатовати да је кандидат Муна Рајаб остварила циљеве 

истраживања, да је аргументовано представила модел управљања 

медицинским отпадом у Либији, као и расположиве алате за примену. 

Примењујући принципе одрживог развоја, Кандидат је дефинисала матрицу 

ризика, као базу за израду акционог плана. 

На основу изнетих оцена Комисија предлаже Већу департмана 

последипломских студије Факултета за примењену екологију Футура да се 

мастер рад кандидата Муна Рејаб под насловом „Утицај медицинског 

отпада на животну средину“ УСВОЈИ  и кандидату ОДОБРИ ЈАВНА 

ОДБРАНА.  

У Београду, 16.06.2020. 

                

 

К   О   М   И   С   И   Ј   А :  

 

1. др Сунчица Вјештица, ментор, доцент                                

Универзитета Метрополитан,                                      

Факултет за примењену екологију Футура 

 

______________________________ 

 

2.  др Иван Ловре, Председник Комисије, доцент                                

Универзитета Метрополитан,                                      

Факултет за примењену екологију Футура 

___________________________ 


