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Руководство и запослени у Заводу за физикалну медицину и рехабилитацију "Др

Мирослав Зотовић" (у даљем тексту: Завод) су свјесни потенцијалног утицаја до кога

могу да доведу активности Завода у смислу нарушавања и угрожавања животне

средине те изјавом кроз Политику заштите животне средине изражавају спремност

и обавезу да заштита животне средине буде саставни дио свих активности у процесу

пружања здравствених услуга.  

Ова спремност се види кроз примјену свих активности на заштити животне средине

које се одвијају у складу са важећим законским прописима и системом менаџмента за

заштиту животне средине. У складу са оваквом спремношћу и препознавањем

властитих дужности, Завод ће: 

• Усвојити приступ минимизирања трошења свих ресурса и одрживост као кључни

елемент сваког будућег развоја уз промоцију рационалне употребе енергената, воде

и гдје је могуће, инвестирати у технологије за бољи менаџмент и уштеду енергије; 

• Минимизирати производњу и одлагање укупног отпада који није погодан за

рециклажу безбједним и разумним методама; 

• Развити све потребне активности и механизме за управљање медицинским и

комуналним отпадом. 

• Едуковати, информисати, усмјеравати и мотивисати запослене како би се

оспособили да испуњавају своје задатке с већом свијешћу и са мањим

занемаривањем животне средине; 

• Функционисати у оквирима, утврђеним системом менаџмента заштитом животне

средине и стандардом ISO 14001, остварујући истовремено зацртане циљеве у

пружању здравствених услуга и сталним унапрjеђивањем заштите животне средине; 

• Обавезати се на спрjечавање загађивањa ваздуха, земље и воде, а тамо гдје дође до

загађења – дјелотворно уклонити и очистити животну средину; 

• Израдити план за хитне непредвиђене (ризичне) ситуације да би се минимизирали

штетни утицаји инцидената на животну средину; 

• Установити дугорочни пројекат за процјењивање посвећености заштити животне

средине свих добављача и уговарача са Заводом те подржавати оне који су усвојили

макар систем менаџмента за заштиту животне средине, уколико немају

структурисане политике за заштиту животне средине; 

Руководство Завода има главну одговорност за планирање, имплементацију и

ревизију свих аспеката Политике заштите животне средине. Сви запослени имају

обавезу да пруже подршку руководству Завода које је прописало Политику.  
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