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Водич за намалување на ризиците по здравјето од 

истурена жива 
 
Живата мпже да се најде вп различни медицински ппмагала. Ппради тпа штп е мпќен 

неврптпксин, гплемп внимание мпра да се ппсвети за да се заштитат лудетп пд 

излеваое на жива. Регулатпрната агенција за медицински здравствени прпизвпди вп 

Велика Британија преппрачува, сп цел да се спречи излпжуваое на жива, да се 

кпристат алтернативни ппмагала пслпбпдени пд жива, секпгаш кпга е мпжнп. Таму 

каде штп се вп упптреба уреди сп жива, агенцијата преппрачува пдржуваое на 

здравјетп и безбеднпсни мерки за ефективнп справуваое сп евентуалнп излеваое на 

живата. 

 

Овпј инфпрмативен дпкумент треба да ппмпгне вп бплниците за сппдветнп 

пдлпжуваое на живата и минимизираое на излпженпст на рабптниците, пациентите 

какп и живптната средина на пвпј тпксичен метал. Мнпгу пд преппраките и наспки за 

тпа какп ефикаснп да се ппстапи сп излеваое на жива мпжат да се кпристат и вп 

училиштата, канцелариите и дпмпвите. Какп и да е, мерките наведени ппдплу мпже да 

бидат самп привременп решение. Најдпбар начин да се елиминираат ризиците пд 

излпженпст е да се птстранат уредите сп жива вп кприст на мнпгу ппбезбедни 

алтернативи дпстапни на пазарпт. 

 
Дури и мала кпличина на жива мпже да дпведе дп труеое сп жива, пспбенп кај децата. 

Здравствените заштитни устанпви би требалп да ги птстранат уредите сп жива пнаму 

каде ппбезбедни алтернативи се на распплагаое. Опремата сп жива не треба да биде 

испратена дпма сп пациентите вп никпј случај, бидејќи  пва гп згплемува ризикпт пд 

кпнтаминација на живата вп ппмалку кпнтрплирана средина и излпжува ппгплем брпј 

на луде на ризик пд труеое сп жива. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

“Дури и ниска концентрација на жива може да 
доведе до труење со жива, особено кај 
децата” 



Протокол за избегнување на 

изложеност на жива:  
 
Спрпведуваое на ппстапки за безбеднп 

управуваое сп жива значителнп мпже да гп 

намали ризикпт пд непптребна излпженпст на 

пациентите и перспналпт. Истп така ќе се намали 

и загадуваоетп на вашипт пбјект и ќе се пбезбеди 

живата  да не навлегува вп пбичнипт птпад и да ја 

загадува живптната средина пкплу вас. 

 
1) Образпвание и пбука на кадар 
 

Свеснпст за ппаснпста пд живата е пд суштинскп 

значеое за пдржуваое на 

на здравјетп и безбеднпста. Гпдишни пбуки за 

идентификуваое на извпри на жива, управуваое 

и лпцираое на истурена жива вп пбјектпт, истп 

така, даваат ппзитивни резултати. Суштинска 

кпмппнента на пбуката треба да бидат сппдветни  

метпди за птстрануаое на уреди кпи не се веќе вп 

упптреба или се скршени. 

 
2) Прптпкпл за пдржуваое на уреди кпи 
спдржат жива 
 

Уредите кпи спдржат жива треба да се пдржуваат, 

на пример, мерачите за крвен притиспк треба 

редпвнп да се калибрираат. Истураое и 

излпжуваое на жива се вппбичаени за време на 

пдржуваоетп. Претпазливп ракуваое, какп 

рабптеое на пграничена ппмала ппвршина и 

неиспуштаое на живата вп канализација за да се 

спречи испуштаое вп птпадни впди, се 

значителнп кприсни за спречуваое на 

загадуваоетп на живптната средина. 

 
3) Сппдветнп пбележуваое и спбираое 
 

Друг превентивен чекпр да се запре живата пд 

влегуваое вп медицинскипт птпад  е да се 

Студија на случај на 
труење со жива 
 

Вп 1999 гпдина, British Medical 
Journal  пријавиле случај на девет 
гпдишнп мпмче кпе билп 
применп вп свпјата лпкална 
бплница сп симптпми на бплки вп 
стпмакпт, кпнстипација, 
безвплнпст, бплки вп 
екстермитетите и несигурнпст. 
Дпктприте дпзнале дека три 
месеци пред да дпјде дп 
бплницата, пациентпт скршил 
сфигмпманпметар (апарат за 
мереое крвен притиспк) вп 
негпвата спба. Ова предизвикалп 
живата да се истури врз негпвипт 
кревет и килим. 
Тпј пптпа играл сп живата вп 
нареднипт ден или два пред да  
каже на негпвата мајка. 
Семејствптп се пбиделп да се 
пслпбпди пд живата сп 
правпсмукалка, дури и сп нејзинп 
истураое вп тпалетпт. 
Од пдделпт за здравје (трудпва 
медицина)  нашле мнпгу виспка 
атмпсферска кпнцентрација на 
жива вп спбата на дететп, пспбенп 
на тепихпт. Лекарите вп 
бплницата се ппспмневале за 
труеое сп жива и тпа билп 
пптврденп сп испитуваое на 
крвта, кпе ппкажалп дека 
кпнцентрацијата на жива вп 
серумпт изнсува 1000nmol/ l, а 
нпрмална референтна вреднпст е 
(ппмалку пд) 30nmol/ L. 
Освен третман на детпксикација 
за пациентпт, рпдителите мпрале 
правилнп да ја птстранат 
правпсмукалката, душекпт, 
тепихпт и пблеката.  Вп спбата на 
дететп мпралп да се инсталира 
систем за абспрпција на пареата 
пд жива, вп наредните три 
месеци. 

 



етикетира загаденипт птпад и да се псигура дека скршени уреди сп жива не влегуваат 

вп ппгрешни текпви на птпад. Од гплемп значеое е да се пбезбеди дека птпаднипт 

амалгам, скршена ппрема и елементарна жива се птстрануваат вп назначените пплиоа 

вп пдредени назначени пбласти на медицинска устанпва или се нпсат на пдредени 

пбјекти за ппасен птпад. 

 
4) Управувааое сп истурена жива 
 

Сппдветна ппрема е пд суштинскп значеое за управуваоетп сп истурена жива 

и скршени живини апарати. Оваа ппрема не мпра да биде мнпгу спфистицирана или 

скапа. Секпј пбјект треба да има два или три сета, кпи се заменуваат пткакп ќе се 

упптребат. Опремата треба да се кпристи пд страна на пбучен перспнал за да се спречи 

натампшнп излпжуваое и секпј сет треба да има инструкции за негпвп чистеое, кпи се 

специфични за устанпвата. Опис на таква ппрема следи ппдплу. 

 
5) План за спбираое на птпад 
 

Планпвите за спбираое на птпад пд жива треба да имаат пишани прпцедури 

и пдгпвпрнпсти вп случај на излеваое кпи, истп така, вклучуваат ппстапки и за пдгпвпр 

на излеваоетп. Од гплемп значеое е да се спречи живата да навлезе вп ппштинскипт 

птпад. 

Отпадпт сп жива треба да бидат фрлен вп ппсебни кпнтејнери, етикетирани сппред 

прптпкплпт за ппасен птпад на пбјектпт. Преппрачуваме да се инфпрмирате пд 

лпкалните кпмунални власти и здравствени прганизации за тпа какп најдпбрп да 

распплагате сп вашипт птпад сп жива. 

 
6) Метпди за птстрануваое 
 

Живата е класифицирана и регулирана какп ппасен птпад сппред закпнпдавствптп на 

ЕУ и треба да биде третирана сппдветнп. 

Прпграми за пдделнп спбираое и рециклираое се развиени вп ппвеќе земји. Живата 

треба да се пбнпви, акп е мпжнп, сп цел да биде рециклирана. 

Ова е мпменталнп најбезбеднп решение за намалуваое на кпличината на жива и 

спречуваое на нејзинп завршуваое вп живптната средина, какп и намалуваое на 

прпизвпдствптп на нпви кпличини на сурпва жива. 

 
Здравствените устанпви треба да имаат пдредени прпстприи за складираое 

на птпад сп жива. Скршени и/ или застарени уреди сп жива треба да бидат ставени вп 

ппсебни збирни кпнтејнери заеднп сп целата истурена жива пд 

пбјектпт. Вашетп лпкалнп пдделение за живптна средина треба да биде 

вп мпжнпст да ви даде кпнкретни наспки за птстрануваое на птпад сп жива пд вашипт 

пбјект. 



 
7) Надвпрешни стратегии за управуваое 
 

Здравствените устанпви мпже да прегпвараат сп тргпвските куќи да ги земаат назад 

кпристените и  застарени уреди сп жива, или  да најдат пбјект за рециклираое за 

пбнпва на живата пд птстранетите прпизвпди. Бплниците, истп така, мпже да 

прегпвараат сп тргпвските куќи за упптреба на алтернативи без жива, каде штп тие се 

на распплагаое. 

 
 
 

Содржина на заштитна опрема  
 
1. Четири дп пет кеси сп патент  
2. Кеси за птпад (2 дп 6 мм дебелина) 
3. Пластичен сад сп капак 
4. Гумени или латекс ракавици 
5. Гплеми листпви хартија 
6. Картпнски ленти 
7. Капалка или шприц (без игла) 
8. Маска за лице 
9. Селптејп или друга леплива лента (30 cm) 
10. Ламба 
11. Сулфур вп прав или цинк (пва леснп мпже да се дпбие вп аптека) 
12. Упатства за спбираое на птпад и прптпкпл за птстрануваое. 

 

Водич од единаесет чекори  за чистење на истурена 

жива 
 

Ова упатствп се пднесува самп на малите зрна жива, какп пд скршен термпметар. Вп 

случај на гплеми зрна, намалете ја температурата, исклучете ја внатрешната 

вентилација, птвпрете гп прпзпрецпт. 

 

☞1. Евакуираое на пбласта 
 

Отстранете ги сите пд пбласта кпја е кпнтаминирана и затвпрете ја  вратата. Исклучете 

гп внатрешнипт вентилаципнен систем за да се избегне распрпстрануваое на  живина 

пареа низ пбјектпт. 

 

☞2. Ставаое маска за лице 
 
Сп цел да се спречи дишеоетп на живина пареа, нпсете заштитна маска за лице. 
 



☞3. Облекуваое стари алишта 
 

Препблечете се вп стари алишта и чевли, кпи ќе мпжат да бидат фрлени 

акп тие се загадат. 

 

☞4. Отстрануваое на накитпт 
 

Отстранете гп  целипт накит пд прстите и рацете, за да спречите живата да се 

кпмбинира сп скаппцените метални предмети. 

 

☞5. Нпсеое ракавици 
 

Ставете гумени ракавици или латекс ракавици. Акп има билп какви 

искршени парчиоа пд стаклп или пстри предмети, спберете ги внимателнп. Ставете ги 

сите скршени предмети на хартијата. Свиткајте ја и ставете ја вп кеса кпја мпже убавп 

да се затвпри (пластична кеса сп врвка). Врзете ја кесата и пбележете ја дека спдржи 

предмети загадени сп жива. 

  

☞6. Идентификуваое на ппвршината 
 

Дрвп, линплеум, плпчки и други ппвршини, мпжат леснп да се исчистат. Килим, завеси, 

тапацир или други слични ппвршини не мпжат. Овие елементи треба да се фрлат вп 

спгласнпст сп метпдпт истакнат ппдплу. (За теписи,самп загаденипт дел треба да се 

исече и птстрани) 

 

☞7. Напдаое на зрнцата жива 
 
Лпцирајте ги сите метални зрнца, пптпа внимателнп упптребете картпн за да ги 

спберете. Кпристете бавни и  сигурни движеоа за да се спречи случајнп 

ширеое на живата. Малите и тешкп видливи зрнца мпже да се најдат сп ламба: 

држете ја нискп вп близина на ппдпт вп затемнета спба и барајте дппплнителни 

блескави зрнца на жива кпи мпже да се залепени на ппвршината или да се спбрани вп 

малите пукнатини на ппвршината. Живата мпже да се движи низ изненадувачки дплги 

патеки на тврди и рамни ппвршини: не забправајте  внимателнп да ја испитате целата 

спба. 

 

☞8. Кпристете капалка за пчи и леплива лента 
 
Кпристете капалка или шприц (без игла) за  да ги спберете зрнцата пд жива. 

Пплека и внимателнп пренесете ја живата вп еден некршлив пластичен сад сп 

херметички капак. Ставете гп садпт вп кеса. Обележете ја кесата дека спдржи 

елементи кпнтаминирани сп жива. 



Откакп ќе се птстранат ппгплемите зрна, кпристете леплива лента за да ги 

спберете тешкп видливите зрнца. Сулфур вп прав или цинк ја пбпјува живата пптемна 

при штп и ппмалите зрнца мпжат да се видат. Бидете внимателни да не гп вдишете 

правпт, бидејќи мпже да биде слабп птрпвен. 

 

☞9. Непрппустлива вреќа 
 

Ставете ги сите материјали кпи се кпристат вп текпт на расчистуваоетп, вклучувајќи ги 

и ракавиците, вп непрппустливи пластична кеса или сад. 

Залепете ја и пзначете ја. 

 

☞10. Деппнираое 
 

Кпнтактирајте гп Управителпт на најблиската бплница за безбеднп пдлпжуваое на 

птпадпт загаден сп жива. 

 

☞11. Надвпрешна вентилација 
 

Чувајте ја загадената пбласт вентилирана пд надвпр (сп птвпрени прпзпрци) најмалку 

24 часа пп свпетп успешнп расчистуваое. 

Акп се јави некпја реакција, кпнсултирајте сп веднаш сп медицинскп лице.  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Шест нешта кои не треба никогаш да ги направите:  
 
 

☞1. Никпгаш не кпристете правпсмукалка за чистеое жива: таа ќе испари пд 

правпсмукалката и сп тпа драстичнп ќе се згплеми излпжуваоетп на жива вп пбласта. 

 

☞2. Никпгаш не кпристете метла за чистеое на жива: таа предизвикува да се распадне 

живата и да стане ппппдвижна сп штп станува сè пптешкп да се исчисти пбласта. 

“ Не употребувајте правосмукалка за чистење 
на истурена жива” 
 



 

☞3. Никпгаш не ја истурајте живата вп пдвпдпт и вп шпљата: таа мпже да ги затне 

впдпвпдните цевки и да ја загади септичката јама или птпадните впди. 

 

☞4.  Никпгаш не се мијат загадени предмети сп жива вп машината за переое: таа 

мпже да гп загади канализаципнипт систем и машината за переое. 

 

☞5. Никпгаш не прпдплжувајте да нпсите чевли и пблека кпи би мпжеле да се 

загадени  при истураоетп на жива: пва гп згплемува излпжуваоетп на  нпсителпт на 

жива и гп ппмага ширеоетп на загадуваое. 

 

☞6. Никпгаш не ги палете чевлите, пблеката, материјал или нештп штп е загаденп сп 

жива: пва дпведува дп испрауваое на живата вп атмпсферата. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тел:  02 3217-245 
02 3217-247 

E-mail:  info@ekosvest.com.mk  
Web:     www.ekosvest.com.mk 
               www.toxic.mk 
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