Εταιρικό σχήμα
1.

Ανάπτυξη πρότυπης

2.

SINERGIE Societa Consortile a responsabilita limitata (SINERGIE)

3.

Institute of Environmental Protection – National Research Institute (IEP-NRI)

4.

SIGMA Consultants Limited (SIGMA)

5.

ET Log Health Envirotech & Logistics GmbH
(ET Log)

6.

Regional Environment Centre for Central &
Eastern Europe –
(REC COM)

7.

Associacio d’organitzacions registrades
EMAS a Catalunya (Club EMAS)

8.

Regional Environment Centre for Central &
Eastern Europe— Country office Albania
(REC AL)

9.

Regional Environment Centre for Central &
Eastern Europe –
(REC SLO)

10.

The NHS Confederation (NHS - Conf)

11.

European Union of Private Hospitals (UEHP)

12.

International Solid Waste Association (ISWA)
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Πλαίσιο προσόντων Διαχειριστή
νοσοκομειακών αποβλήτων
Ένα από τα βασικά ορόσημα του έργου ήταν η ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών ενοτήτων πιστοποίησης των
προσόντων του Διαχειριστή αποβλήτων υγειονομικών
μονάδων. Στην αρχή του έργου συντάχθηκε ένας αρχικός
κατάλογος προτεινόμενων εκπαιδευτικών ενοτήτων επιμόρφωσης ο οποίος και στη συνέχεια τέθηκε σε διαβούλευση με τους βασικούς εμπλεκόμενους φορείς σε όλα
τα κράτη - μέλη, εταίρους του έργου.
Η διαδικασία διαβούλευσης διήρκεσε τρεις μήνες και αφορούσε τη διανομή 1000 ερωτηματολογίων εσωτερικής
αξιολόγησης μέσα από τα επαγγελματικά δίκτυα των εταίρων, το δικτυακό τόπο του έργου και τις ενημερωτικές
ημερίδες. Η εξισορρόπηση των διαφορετικών προτεραιοτήτων και απόψεων αποτέλεσε ένα δύσκολο έργο και
ελπίζουμε ότι έχουμε καταφέρει να επιτύχουμε τη σωστή
ισορροπία.
Έχουμε καταλήξει στα ακόλουθα τρία διακριτά πεδία πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων εργαζόμενων
στο τομέα διαχείρισης αποβλήτων μονάδων υγειονομικής περίθαλψης τα οποία και αντικατοπτρίζουν τους βασικούς ρόλους στον τομέα αυτό:
1.

Διαχείριση Νοσοκομειακών Αποβλήτων σε εγκαταστάσεις Μονάδων Υγειονομικής Περίθαλψης

2.

Διαχείριση διεργασιών επεξεργασίας αποβλήτων –
Μολυσματικά Απόβλητα

3.

Διαχείριση διεργασιών μεταφοράς

info@hcwm.eu

Ιστοσελίδα : www.hcwm.eu
LinkedIn :

EU-HCWM

www.linkedin.com/groups/euhcwm-7472255

Οι εκπαιδευτικές ενότητες μπλε χρώματος είναι προαιρετικές για την πιστοποίηση του πλαισίου προσόντων
ενώ οι αντίστοιχες μαύρου χρώματος είναι υποχρεωτικές

Πεδίο Πιστοποίησης 1: Διαχείριση Νοσοκομειακών Αποβλήτων σε εγκαταστάσεις
No

Τίτλος εκπαιδευτικής ενότητας

1
2

Συμμόρφωση με τη Νομοθεσία Διαχείρισης Αποβλήτων
Κατανόηση και υιοθέτηση της διαχείρισης αποβλήτων κατά την εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
Επιλογή - Κατανομή αρμοδιοτήτων προσωπικού
Ανάπτυξη αποδοτικών εργασιακών σχέσεων
Υλοποίηση εσωτερικών επιθεωρήσεων διαχείρισης αποβλήτων και επιθεωρήσεων ελέγχου μονάδων υγιειονομικής περίθαλψης
Διασφάλιση της περιβαλλοντικής προστασίας σε μονάδες υγειονομικής περίθαλψης και κατά τη διαχείριση ή την μεταφορά υγειονομικών αποβλήτων
Ανάπτυξη Πολιτικής και τεκμηρίωσης συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων
μονάδων υγιειονομικής περίθαλψης
Επιθεώρηση - Αναφορά ενεργειών αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής σε
μονάδες υγιειονομικής περίθαλψης
Διαχείριση προϋπολογισμών για την αποδοτική χρήση πόρων
Συνεισφορά στην προετοιμασία της γραπτής τεκμηρίωσης διαγωνισμών και
προκηρύξεων. Επιλογή, υλοποίηση και διαχείριση υπεργολαβικών υπηρεσιών
Προετοιμασία και υλοποίηση προγραμμάτων εσωτερικής εκπαίδευσης σε μονάδες διαχείρισης αποβλήτων υγειονομικών μονάδων
Εφαρμογή Σχεδίου Διαχείρισης υγειονομικών αποβλήτων. Τήρηση αρχείων.
Εφαρμόζοντας πρόγραμμα ελαχιστοποίησης αποβλήτων σε μονάδα υγιειονομικής περίθαλψης, στο πλαίσιο μιας κυκλικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένου
της ταξινόμησης και της ανακύκλωσης ανακυκλώσιμων υλικών
Διαχείριση αιχμηρών αποβλήτων και Βιοασφάλεια

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Διαχείριση συλλογής επικινδύνων και μη επικινδύνων αποβλήτων μονάδων
υγιειονομικής περίθαλψης
Διαχείριση της μεταφοράς, της ταξινόμησης και της προσωρινής αποθήκευσης
επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων μονάδων υγι/μικής περίθαλψης
Βελτιώσεις στη διοίκηση και τον έλεγχο λειτουργιών/ πρακτικών διαχείρισης
αποβλήτων σε μονάδες διαχείρισης ή/και διαδικασιών μεταφοράς υγειονομικών αποβλήτων
Αποτελεσματική διαχείριση αντιμετώπισης περιβαλλοντικών συμβάντων και
εκτάκτων αναγκών
Παρακολούθηση των διαδικασιών ελέγχου των κινδύνων για την υγεία και την
ασφάλεια που απορρέουν από τη διαχείριση αποβλήτων σε μονάδα διαχείρισης υγιειονομικών αποβλήτων
Διαχείριση λειτουργιών και διαδικασιών μεταφοράς επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων μονάδων διαχείρισης υγειονομικών αποβλήτων
Ανασκόπηση της απόδοσης σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο
Προετοιμασία επιθεώρησης ελέγχου περιβαλλοντικής αδειοδότησης
Διαχείριση λήψης μολυσματικών αποβλήτων σε μονάδες διαχείρισης υγειονομικών αποβλήτων
Διαχείριση επιτόπιων διεργασιών και λειτουργιών διαχείρισης υγειονομικών
αποβλήτων σε μονάδες υγειονομικής περίθαλψης καθώς και σε μονάδες διαχείρισης υγειονομικών αποβλήτων
Διαχείριση της διάθεσης υπολοίπων και καταλοίπων διεργασιών διαχείρισης/
μεταφοράς αποβλήτων σε μονάδες υγειονομικής περίθαλψης
Διαχείριση της συντήρησης και λοιπών μηχανολογικών διεργασιών σε μονάδες
υγειονομικής περίθαλψης και μονάδες διαχείρισης αποβλήτων υγειονομικών

Πεδίο Πιστοποίησης 2: Διαχείριση διεργασιών επεξεργασίας
αποβλήτων – Μολυσματικά Απόβλητα
No

Τίτλος εκπαιδευτικής ενότητας

1
2

Συμμόρφωση με τη Νομοθεσία Διαχείρισης Αποβλήτων
Κατανόηση και υιοθέτηση της διαχείρισης αποβλήτων
κατά την εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
Επιλογή - Κατανομή αρμοδιοτήτων προσωπικού
Ανάπτυξη αποδοτικών εργασιακών σχέσεων
Διασφάλιση της περιβαλλοντικής προστασίας σε μονάδες υγειονομικής περίθαλψης και κατά τη διαχείριση ή
την μεταφορά υγειονομικών αποβλήτων
Επιθεώρηση - Αναφορά ενεργειών αντιμετώπισης της
Κλιματικής Αλλαγής σε μονάδες υγ/μικής περίθαλψης
Διαχείριση προϋπολογισμών για την αποδοτική χρήση
πόρων
Συνεισφορά στην προετοιμασία της γραπτής τεκμηρίωσης διαγωνισμών και προκηρύξεων. Επιλογή, υλοποίηση και διαχείριση υπεργολαβικών υπηρεσιών
Προετοιμασία και υλοποίηση προγραμμάτων εσωτερικής
εκπαίδευσης σε μονάδες διαχείρισης αποβλήτων υγειονομικών μονάδων
Διαχείριση αιχμηρών αποβλήτων και Βιοασφάλεια
Βελτιώσεις στη διοίκηση και τον έλεγχο λειτουργιών/
πρακτικών διαχείρισης αποβλήτων σε μονάδες διαχείρισης ή/και διαδικασιών μεταφοράς υγειονομικών αποβλήτων
Αποτελεσματική διαχείριση αντιμετώπισης περιβαλλοντικών συμβάντων και εκτάκτων αναγκών
Παρακολούθηση των διαδικασιών ελέγχου των κινδύνων
για την υγεία και την ασφάλεια που απορρέουν από τη
διαχείριση αποβλήτων σε μονάδα διαχείρισης υγιειονομικών αποβλήτων
Ανασκόπηση της απόδοσης σε ομαδικό και ατομικό
επίπεδο
Προετοιμασία επιθεώρησης ελέγχου περιβαλλοντικής
αδειοδότησης
Διαχείριση λήψης μολυσματικών αποβλήτων σε μονάδες
διαχείρισης υγειονομικών αποβλήτων
Διαχείριση επιτόπιων διεργασιών και λειτουργιών διαχείρισης υγειονομικών αποβλήτων σε μονάδες υγειονομικής περίθαλψης καθώς και σε μονάδες διαχείρισης
υγειονομικών αποβλήτων
Διαχείριση της διάθεσης υπολοίπων και καταλοίπων
διεργασιών διαχείρισης/ μεταφοράς αποβλήτων σε μονάδες υγειονομικής περίθαλψης
Διαχείριση της συντήρησης και λοιπών μηχανολογικών
διεργασιών σε μονάδες υγειονομικής περίθαλψης και
μονάδες διαχείρισης αποβλήτων υγειονομικών μονάδων
ή κατά τη διάρκεια εργασιών μεταφοράς
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Πεδίο Πιστοποίησης 3: Διαχείριση διεργασιών μεταφοράς
No

Τίτλος εκπαιδευτικής ενότητας

1
3
4
6

Συμμόρφωση με τη Νομοθεσία Διαχείρισης Αποβλήτων
Επιλογή - Κατανομή αρμοδιοτήτων προσωπικού
Ανάπτυξη αποδοτικών εργασιακών σχέσεων
Διασφάλιση της περιβαλλοντικής προστασίας σε μονάδες υγειονομικής περίθαλψης και κατά τη διαχείριση ή
την μεταφορά υγειονομικών αποβλήτων
Επιθεώρηση - Αναφορά ενεργειών αντιμετώπισης της
Κλιματικής Αλλαγής σε μονάδες υγιειονομικής περίθαλψης

8

9
10
11
14
15
17

18
20

21
23
27

Διαχείριση προϋπολογισμών για την αποδοτική χρήση
πόρων
Συνεισφορά στην προετοιμασία της γραπτής τεκμηρίωσης διαγωνισμών και προκηρύξεων. Επιλογή, υλοποίηση και διαχείριση υπεργολαβικών υπηρεσιών
Προετοιμασία και υλοποίηση προγραμμάτων εσωτερικής εκπαίδευσης σε μονάδες διαχείρισης αποβλήτων
υγειονομικών μονάδων
Διαχείριση αιχμηρών αποβλήτων και Βιοασφάλεια
Διαχείριση συλλογής επικινδύνων και μη επικινδύνων
αποβλήτων μονάδων υγιειονομικής περίθαλψης
Βελτιώσεις στη διοίκηση και τον έλεγχο λειτουργιών/
πρακτικών διαχείρισης αποβλήτων σε μονάδες διαχείρισης ή/και διαδικασιών μεταφοράς υγειονομικών
Αποτελεσματική διαχείριση αντιμετώπισης περιβαλλοντικών συμβάντων και εκτάκτων αναγκών
Διαχείριση λειτουργιών και διαδικασιών μεταφοράς
επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων μονάδων
διαχείρισης υγειονομικών αποβλήτων (Σύμβουλος
Ανασκόπηση της απόδοσης σε ομαδικό και ατομικό
επίπεδο
Διαχείριση λήψης μολυσματικών αποβλήτων σε μονάδες διαχείρισης υγειονομικών αποβλήτων
Διαχείριση και παρακολούθηση των διαδικασιών ελέγχου των κινδύνων στην υγεία και την ασφάλεια κατά τη
διάρκεια διεργασιών μεταφοράς υγειονομικών αποβλήτων

