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Веће Департмана  последипломских студија                                                                                

 

На 14.седници Већа Департмана последипломскх студија Факултета за 

примењену екологију Футура, одржаној 23.07.2020.године формирана је  

Комисија за оцену, писање Извештаја и одбрану израђеног мастер рада 

кандидата Rabaa Omer Aborwais, под насловом „Савремени трендови 

управљања фармацеутским отпадом у циљу заштите животне 

средине“ 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 Rabaa Omer Aborwais садржи 65 страна куцаног 

текста, организованог у стандардна поглавља, има 2 табеле и литературу 

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

истраживања, у резултатима истраживања третира следећа поглавља: 

Анализу постојећег стања у систему управљања фармацеутским отпадом, 

Основне принципе и предности овог система управљања, Аспекте 

здравствене заштите и стања угрожености популације, Законску 

регулативу и усвојене домаће и међународне прописе, Закључак и 

Литературу.  

 

АНАЛИЗА МАСТЕР РАДА 

Кандидат са правом истиче да систем управљања фармацеутским 

отпадом у функцији здравствене безбедности треба заснивати на 

принципима очувања квалитета екосистема, са посебним акцентом на 

одржавање параметара медијума животне средине у законом прописаним 

граничним вредностима, а све у функцији очувања здравља и безбедности 

становништва. 
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Савремени начин живота доводи до тога да све што нас окружује и 

што користимо постаје након неког времена неупотребљиво и постаје отпад. 

У природним токовима материја и енергија се готово увек поново користе у 

ланцима исхране, тако да ти циклуси кружења не стварају никакав отпад. 

Развојем модерне технологије човек је створио низ синтетских материјала 

који се никада нису појавили у природи и за које она сама нема решења, што 

је довело до тога да су данас у многим деловима света испуњени еколошки 

капацитети највећих екосистема, па природа више није у стању да апсорбује 

све оно што се свакодневно одбацује. 

Највећи произвођачи фармацеутског отпада свакако су болнице које 

се још увек нису прилагодиле постојећој правној регулативи Светске 

здравствене организације и упутствима о поступању са фармацеутским 

отпадом. Као и за већину других врста отпада, у Либији постоји врло 

ограничен број поузданих података о настајању фармацеутског отпада, било 

да се ради само о подацима о опасном фармацеутском отпаду или о укупном 

отпаду из здравствених установа. Треба истаћи да углавном нема 

раздвајања отпада на извору, као и да се фармацеутски отпад депонује уз 

остали комунални отпад на депоније. Нема посебних мера предострожности 

или процедура за руковање, транспорт или одлагање отпада из 

фармацеутскихили 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. 

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 свих земаља, укључујући и Либију. Истовремено са 

својим мултидисциплинарним карактером у примени представља 

показатељ добре сарадње међу различитим системима (мултисекторска 

сарадња) и различитим индустријским секторима, при чему је 

функционисање медицинске здравствене заштите индиректно дефинисано 

и применом активности и мера безбедног поступања фармацеутским 

отпадом. Циљ овог мастер рада је да издвоји кључне чиниоце управљања 

медицинским отпадом у здравственој заштити на различитим нивоима 

здравствене заштите (примарни, секундарни, терцијарни ниво) и у 

различитим здравственим установама појединачно (дом здравља, општа 

болница, клинички центар, клиничко-болнички центар, институт или завод 

за јавно здравље). 
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Циљ мастер рада је  двојак: Научно-стручни циљ истраживања 

представља дескрипцију и анализу одрживог развоја, еколошке безбедности 

и управљање отпадом. Друштвени, практични циљ се односи на 

препознавање и укључивање заинтересованих страна за успостављање 

механизама и принципа одрживог развоја у функцији здравствене 

безбедности и очувања животног окружења. 

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 у функцији здравствене 

безбедности. 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 за примену модела циркуларности. 

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).  

Очекивани резултати мастер рада огледају се у систематизацији и 

анализи постојећих начина управљања фармацеутским отпадом и 

квалитетом животне средине. Применом системског приступа и искустава 

добре праксе у заштити животне средине дефинисан је нови модел 

управљања фармацеутским отпадом, који је практично примењив и 

представља квалитетну основу за развој и даља истраживања. 

Кандидат је на крају рада изнео да је интегрисано управљање 

фармацеутским отпадом сложен процес који захтева интердисциплинаран 

приступ и тимски рад стручних људи разних профила, као и ангажовање 

релевантних институција. Дефинисање поступака у управљању 

фармацеутским отпадом треба да се фокусира на отпад којим је неадекватно 

управљано и који у највећој мери представља опасност по животну околину 

и људско здравље. Неопходно је усвојити препоруке Светске здравствене 

организације за прикупљање, селекцију, паковање, транспорт, третман и 

одлагање за све појединаĉне категорије медицинског отпада, уз поштовање 

универзалних принципа управљања отпадом. 
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Закључна разматрања кандидат изводи из анализираних 

теоретских и практичних литературних извора, препорука за унапређење и 

трендова у свету и компаративном региону. Сагледавши предности и 

ограничења за имплементацију принципа одрживог развоја, Кандидат је 

успео да идентификује кључне проблеме, потребне ресурсе и еколошко-

економске инструменте за успостављање овог модела. 

 

З    А    К    Љ    У    Ч    А    К 

 

На основу презентованог садржаја мастер рада може се 

констатовати да је кандидат Rabaa Omer Aborwais остварила циљеве 

истраживања, да је аргументовано представила оптималан модел 

управљања фармацеутским отпадом у функцији одрживог развоја и 

здравствене безбедности, као и расположиве алате за примену основних 

принципа. На основу изнетих оцена Комисија предлаже Већу департмана 

последипломских студије Факултета за примењену екологију Футура да се 

мастер рад кандидата Rabaa Omer Aborwais, под насловом „Савремени 

трендови управљања фармацеутским отпадом у циљу заштите 

животне средине“ УСВОЈИ  и кандидату ОДОБРИ ЈАВНА ОДБРАНА.  

У Београду, 08.10.2020. 

      

К   О   М   И   С   И   Ј   А :  

 

1. др Иван Ловре, Председник Комисије,  

доцент 

Универзитета Метрополитан,                                      

Факултет за примењену екологију Футура 

 

_______________________________________________________ 

2. др Сунчица Вјештица, Ментор,  

доцент 

                               Универзитета Метрополитан,                                      

Факултет за примењену екологију Футура 

 

_______________________________________________________ 


