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standardnega EU pristopa
k poklicnem usposabljanju
in izobraževanju o

gospodarjenju z medicinskimi odpadki

Kvalifikacijske enote in certifikati
Eden od ključnih mejnikov projekta je dokončanje
poklicno-kvalifikacijskih izobraževalnih enot z namenom
pridobite novih kvalifikacij upravljavcev medicinskih
odpadkov. Na začetku projekta smo razvili prvi osnutek
novih kvalifikacijskih enot, ki so nato bile preverjene s
ključnimi zainteresiranimi stranmi v različnih partnerskih
državah s pomočjo projektnih partnerjev.
Posvetovalni proces je trajal dva do tri mesece in je
vključeval razdelitev 1000-ih notranjih evalvacijskih
vprašalnikov s pomočjo partnerjev, partnerskih
strokovnih omrežij, spletne strani projekta in
informativnih delavnic. Ob zaključku posvetovalnega
procesa smo pripravili to brošuro z namenom
predstavitve rezultatov procesa. Težka naloga je bila
uravnotežiti interese in poglede vseh udeleženih strani,
ampak upamo, da smo se odločiti za pravo ravnovesje.
Izbrali smo tri različne certifikate, ki odražajo različne
vloge v sektorju upravljanja z medicinskimi odpadki:

9.

Regional Environment Centre for Central &
Eastern Europe – Country Of ce Slovenia
(REC SLO)



Upravljalec medicinskih odpadkov v
zdravstveni ustanovi

10.

The NHS Confederation (NHS - Conf)



Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske

11.

European Union of Private Hospitals (UEHP)

Upravljalec medicinskih odpadkov v
zdravstveni ustanovi, pri ravnanju z
odpadki

Št. pogodbe: 2013-4928/001-001
Projektna št.: 541982-LLP-1-2013-1-UK-LEONARDO-LNW

12.

International Solid Waste Association (ISWA)



Upravljalec transportnega procesa
medicinskih odpadkov

Kvalifikacijske enote &
Certifikati

komisije. Ta publikacija odraža le stališča avtorjev, in
Komisija ni odgovorna za kakršnokoli navedbo ali uporabo
vsebovanih informacij.

Izvedba tega projekta je ﬁnancirana s strani Evropske komisije. Ta publikacija odraža le stališča avtorjev, in
Komisija ni odgovorna za kakršnokoli navedbo ali uporabo vsebovanih informacij.
Št. pogodbe. 2013‐4928/001‐001
Št. Projekta: 541982‐LLP‐1‐2013‐1‐UK‐LEONARDO‐LNW

Email : info@hcwm.eu

Web :

LinkedIn: EU‐HCWM

Enote v modrem besedilu so neobvezne za pridobitev
certifikata, medtem kot so enote s črnim tekstom
obvezne.

Certifikat 1: Upravljalec medicinskih odpadkov v zdravstvenih ustanovah
Št.
1

Ime enote
Izpolnjevanje v skladu z zakonodajo o odpadkih

2

Uvajanje izboljšav pri upravljanju z odpadki v postopkih znotraj zdravstvene ustanove, v
centru za ravnanje, pri prevozu

3
4

Sodelovanje pri pripravi javnih razpisov /naročil, pomoč pri izboru, izvajanje in upravljanje zunanjih storitev
Soustvarjanje uspešnih delovnih odnosov

5
6

Priprava in izvajanje notranjega usposabljanja o ravnanju z medicinskimi odpadki
Učinkovito ravnanje ob okoljskih nesrečah in izrednih razmerah

7

Izvedba notranje revizije ravnanje z medicinskimi odpadki in pred-prevzemno revizijo v
zdravstveni ustanovi
Sodelovanje pri izbiri ustreznega osebja za posamezne dejavnosti

8
9
10
11

Spremljanje postopkov ravnanja z odpadki s ciljem obvladovanja tveganj za zdravje in
varnost v zdravstvenem objektu / obratu za obdelavo medicinskih odpadkov
Priprava objekta/enote z okoljskim dovoljenjem za inšpekcijski pregled (nosilci dovoljen)
Zagotovitev varstva okolja v zdravstvenih ustanovah, pri postopku obdelave odpadkov
ali prevoza le-teh

Certifikat 2: Upravljalec medicinskih odpadkov v zdravstveni ustanovi,
pri ravnanju z odpadki
Št.
Ime enote
1
Izpolnjevanje v skladu z zakonodajo o odpadkih

3

Sodelovanje pri pripravi javnih razpisov /naročil, pomoč pri
izboru, izvajanje in upravljanje zunanjih storitev

4

Sodelovanje pri pripravi javnih razpisov /naročil, pomoč pri izboru,
izvajanje in upravljanje zunanjih storitev
Soustvarjanje uspešnih delovnih odnosov

4

Soustvarjanje uspešnih delovnih odnosov

6

Učinkovito ravnanje ob okoljskih nesrečah in izrednih razmerah

6

Učinkovito ravnanje ob okoljskih nesrečah in izrednih razmerah

8

Sodelovanje pri izbiri ustreznega osebja za posamezne dejavnosti

8

Sodelovanje pri izbiri ustreznega osebja za posamezne dejavnosti

9

9

Spremljanje postopkov ravnanja z odpadki s ciljem obvladovanja
tveganj za zdravje in varnost v zdravstvenem objektu / obratu za
obdelavo medicinskih odpadkov
Priprava objekta/enote z okoljskim dovoljenjem za inšpekcijski
pregled (nosilci dovoljen)

Spremljanje postopkov ravnanja z odpadki s ciljem obvladovanja
tveganj za zdravje in varnost v zdravstvenem objektu / obratu za
obdelavo medicinskih odpadkov
Priprava objekta/enote z okoljskim dovoljenjem za inšpekcijski
pregled (nosilci dovoljen)

10

14

Nadzor in poročanje o prilagajanju podnebnim spremembam

Upravljanje zbiranja nevarnih in nenevarnih odpadkov iz zdravstvene ustanove

17

17

Upravljanje prevoza /prenosa, sortiranja in skladiščenja nevarnih in
nenevarnih odpadkov

18

Spremljanje uspešnosti delovnih skupin in posameznikov

20

Razumevanje pomembnosti ravnanje z odpadki v sistemu ravnanja z okoljem

21

Izvajanje programa zmanjševanja odpadkov, vključno z razvrščanjem in skladiščenjem materialov za recikliranje, v zdravstveni
ustanovi

23

Upravljanje sprejema infekcijskih odpadkov na objektu za obdelavo zdravstveno odpadki

26

Upravljanje vzdrževanja in drugih inženirskih dejavnosti v zdravstveni ustanovi, v obratu za ravnanje z infektivnimi odpadki ali med
prevozov medicinskih odpadkov

Upravljanje zbiranja nevarnih in nenevarnih odpadkov iz zdravstvene ustanove

18

16

Upravljanje s proračunom z namenom učinkovite rabe virov

19

Ravnanje z ostrimi predmeti in biološka varnost

17

21

Nadzor in poročanje o prilagajanju podnebnim spremembam

18

Upravljanje prevoza /prenosa, sortiranja in skladiščenja nevarnih in nenevarnih odpadkov
Spremljanje uspešnosti delovnih skupin in posameznikov

22

19

Ravnanje z ostrimi predmeti in biološka varnost

23

20

Razumevanje pomembnosti ravnanje z odpadki v sistemu ravnanja z okoljem

21

Izvajanje programa zmanjševanja odpadkov, vključno z razvrščanjem in skladiščenjem
materialov za recikliranje, v zdravstveni ustanovi

22

Razvoj politike medicinskih odpadkov in načrta za ravnanje z odpadki

Razumevanje pomembnosti ravnanje z odpadki v sistemu ravnanja z okoljem
Upravljanje sprejema infekcijskih odpadkov na objektu za obdelavo zdravstveno odpadki
Upravljanje operacij za obdelavo infektivnih medicinskih odpadkov
Upravljanje odlaganja izhodnih surovin in ostankov iz postopkov
ravnanja z infektivnimi medicinskimi odpadki, ali pri postopkih
prevoza medicinskih odpadkov, v zdravstveni ustanovi

Upravljanje odlaganja izhodnih surovin in ostankov iz postopkov ravnanja z infektivnimi
medicinskimi odpadki, ali pri postopkih prevoza medicinskih odpadkov, v zdravstveni
ustanovi

26

Upravljanje vzdrževanja in drugih inženirskih dejavnosti v zdravstveni ustanovi, v obratu
za ravnanje z infektivnimi odpadki ali med prevozov medicinskih odpadkov

14

Zagotovitev varstva okolja v zdravstvenih ustanovah, pri postopku
obdelave odpadkov ali prevoza le-teh
Nadzor in poročanje o prilagajanju podnebnim spremembam

15

15

25

11

Zagotovitev varstva okolja v zdravstvenih ustanovah, pri postopku obdelave odpadkov ali prevoza le-teh

Nadzor in poročanje o prilagajanju podnebnim spremembam

Upravljanje sprejema infekcijskih odpadkov na objektu za obdelavo zdravstveno odpadki

10

11

14

Upravljanje operacij za obdelavo infektivnih medicinskih odpadkov

Izpolnjevanje v skladu z zakonodajo o odpadkih

3

Upravljanje prevoza /prenosa, sortiranja in skladiščenja nevarnih
in nenevarnih odpadkov
Spremljanje uspešnosti delovnih skupin in posameznikov

24

Ime enote

1

Uvajanje izboljšav pri upravljanju z odpadki v postopkih znotraj
zdravstvene ustanove, v centru za ravnanje, pri prevozu

13

23

Št.

2

Upravljanje prevoza nevarnih in ne nevarnih odpadkov v zdravstveni ustanovi
(Svetovalec za varnost za nevarne snovi)
Izvajanje načrta za ravnanje z odpadki, evidentiranje in poročanje

12

Certifikat 3: Upravljalec transportnega procesa medicinskih odpadkov

24
25

26

Upravljanje vzdrževanja in drugih inženirskih dejavnosti v zdravstveni ustanovi, v obratu za ravnanje z infektivnimi odpadki ali
med prevozov medicinskih odpadkov

