KONFERENCJA
Zarządzanie odpadami medycznymi – to świadome i właściwe, zgodne z prawem
postępowanie.
Data i miejsce:

28 września 2018 r. (godz. 10:00 do 14:30), Gdańsk, siedziba „Pracodawców Pomorza”, Al.
Zwycięstwa 24.
Ramowy program:
Powitanie zaproszonych uczestników
I. Obowiązki wytwórców odpadów medycznych w świetle obowiązujących przepisów prawa:
● Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
● Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2016 r. w sprawie wymagań i sposobów
unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych,
● Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów medycznych i
odpadów weterynaryjnych, których odzysk jest dopuszczalny.
Prelegent: Pani Maria Duczmal – Radca Prawny, ekspert z zakresu przepisów dotyczących
gospodarki odpadami
Przewidywany czas= ok. 50 min.
II. Gospodarka odpadami medycznymi w podmiotach leczniczych w myśl Rozporządzenia Ministra Zdrowia z
dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi.
Prelegent: Pani Katarzyna Waluszko – Kierownik Działu Nadzoru Sanitarnego Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno- Epidemiologicznej w Gdańsku
Przewidywany czas = ok. 50 min.
III. Przerwa kawowa = 20 min.
IV. Baza Danych o Odpadach (BDO) – wszystko co powinieneś wiedzieć:
co to jest BDO,
kogo dotyczy,
obowiązki wytwórców,
numer rejestrowy,
funkcja BDO.
Prelegent: Pani Ewelina Faszczewska – specjalista z Departamentu Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
Przewidywany czas = ok. 30 min.
V. Kompleksowe rozwiązania w postępowaniu z odpadami medycznymi w jednostkach służby zdrowia:
problem odpadów medycznych,
efektywne i ekonomiczne wykorzystanie narzędzi do segregacji odpadów medycznych,
bezpieczeństwo personelu medycznego w gromadzeniu i utylizacji odpadów medycznych.
Prelegent: Pani Marzena Pasek – ekspert firmy KM-PROJEKT w Warszawie
Przewidywany czas = ok. 30-40 min.
VI. Termiczne przekształcanie odpadów medycznych i weterynaryjnych w Port Service sp. z o. o. w
Gdańsku:
działalność firmy,
postępowanie z odpadami na terenie spółki,
instalacja termicznego unieszkodliwiania.
Prelegent: Pani Alicja Nadarzyńska – Dyrektor ds. Ochrony Środowiska Port Service
Przewidywany czas = ok. 20 min.

Zakończenie – poczęstunek.

