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Загадување од жива и здравствената индустрија 

Живата има гплема примена вп здравственипт сектпр. Вп здравствените устанпви живата 

мпже да се најде вп медицинските инструменти (какп термпметри, мераши на крвен 

притиспк, гастрпинтестинални цевки, цевки за хранеое), вп лабпратприски хемикалии, 

фармацевтски прпизвпди (какп вакцини и капки за пши и нпс) и забни плпмби. Истп така 

гплема примена има и вп стандардна електрпнска и електришна ппрема (какп батерии и 

флупресцентни сијалици). Живата е насекаде присутна вп здравствптп. 

Сп неправилнп пдлпжуваое на загаден птпад или сп крщеое на направи кпи спдржат 

жива се загадуваат здравствените пбјекти, блиската пкплина, пациентите и живптната 

средина. Истурена жива мпже да биде знашаен извпр на акутна инхалација бидејќи шестп 

пати ппгрещнп се третира. Се слушува живата да се избрище или да се истурка вп пдвпдпт 

или пак да се спбере вп некпј сад и да се фрли вп кпнтејнер за секакпв вид птпад. 

Севкупната упптреба, крщеоетп на направи кпи имаат жива и истураоетп на жива гп 

прават здравственипт сектпр да има гплем придпнес на жива вп птпадпт. 

 

 

 

 

 

 

 

Сппред закпните вп ЕУ, живата е класифицирана и регулирана какп ппасен птпад. 

Здравствените устанпви треба да се пбврзани да впдат сметка и да гп управуваат какп 

такпв, щтп гп прави пвпј вид на птпад мнпгу скап за управуваое. Трпщпците ппврзани сп 

истураое на жива се пспбенп виспки и мпже да претставуваaт ризик за врабптените и за 

пациентите. Без разлика дали сп птпадпт пд жива се управува какп сп ппасен птпад или се 

третира какп клинишки птпад, тпј мпже да биде изгпрен и да пслпбпди  жива вп живптната 

средина. Дури и регулирани инсинератпри (ппстрпјки за спгпруваое на птпад) кпи 

сппдветствуваат сп границите за емисија на щтетни материи се извпр на загадуваое сп 

жива. 

“Кршење на направи кои содржат жива и нивно 

несоодветно одложување го загадуваат објектот и 

блиската околина, често изложувајќи го персоналот, 

пациентите и заедницата на загадување со жива.” 



Алтернативните технплпгии за спгпруваое на медицински птпад истп така не се ппремени 

да третираат птпад кпј спдржи жива – пптребнп е сите прпизвпди кпи спдржат жива да 

бидат издвпени и да се третираат ппединешнп. Дпдека рециклираоетп на елементарна 

жива мпже да ја тргне пд живптната средина краткпрпшнп, нејзината ппвтпрна упптреба 

вп нпви прпизвпди гп пдплгпвлекува прпблемпт.  

Сп секпја упптреба на жива, без разлика на нашинпт на пдлпжуваое, на крај таа се враќа 

вп птпадпт и вп живптната средина, кадещтп мпже да ја загади мпрската храна щтп ја 

јадеме (прпшитај ”Живата и здравјетп и Жива и кпнзумираое на риба”). 

Направи кои не содржат жива: Рецепт за Човеково 

Здравје 

Дпбрата вест е щтп ппстпјат алтернативи за сите медицински упптреби на живата и мнпгу 

земји и прганизации рабптат за ппстигнуваое на пваа цел. Какп за пример, вп Австрија, 

Виенската бплнишка аспцијација има забранетп жива вп нивните бплници, кпи се сега 

скпрп целпснп без жива. 

Виенски екплпщки стандарди за здравствена защтита, дпнесени на Еврппска 

Кпнференција вп Октпмври 2004, претставуваат ппзитивен шекпр напред. Еден пд 

принципите ппвикува здравствените институции да ги заменат прпблематишните 

материјали какп ПВЦ, жива и други присутни тпксишни хемикалии сп ппбезбедни замени. 

Придобивки од некористењето на производи кои содржат жива 

Медицинските устанпви кпи кпристат прпизвпди щтп спдржат жива се сппшуваат сп 

трпщпци кпи се избегнати пд пние здравствени институции кпи не кпристат прпизвпди сп 

жива. Иакп прпизвпдите кпи се без жива имаат ппвиспка набавна цена пд 

кпнвенципналните прпизвпди, севкупните трпщпци се мнпгу ппвиспки. Дпкплку дпјде дп 

истураое на жива, не ппстпи самп ппаснпста пд излпженпст на неа, туку шистеоетп  шестп 

пати шини илјадници евра. Одлпжуваоетп на жива е скапа рабпта и малку метпди на 

пдлпжуваое ја исклушуваат мпжнпста за евентуалнп пслпбпдуваое на живата вп 

пкплината каде щтп ќе влијае на здравјетп на лудетп и ќе претставува ппаснпст за  

мпрската храна.  

Ппкрај се, други трпщпци ппврзани сп алтернативите без жива се ппниски, какп щтп е 

ппниската цена на ампртизација на електрпнските термпметри, кпи ја мерат 

температурата ппбрзп. Сп кпристеое на алтернативи без жива мпже целпснп да се 

птстрани прпблемпт  сп жива вп здравствените институции. 



Термометри 

Ппстпјат мнпгу алтернативи за клинишкипт и за пстанатите живини термпметри, 

вклушувајќи ги електришнипт и електрпнскипт термпметар, стаклени термпметри кпи 

спдржат галиум/индиум/калај (Ga/In/Sn) “легура”, итн. Електрпнските клинишки 

термпметри денес на гплема се кпрситат вп Данска, Шведска и некпи други земји. Тие се 

нещтп ппскапи пд стаклени живини термпметри, нп нивнта цена ппада вп ппследните 

гпдини. Генералнп, еден електрпнски термпметар мпже да ппкрива ппгплем ппсег на 

мереоа, така да ќе замени некплку живини термпметри. 

Зашестенпста на крщеое на стаклените живини термпметри е ппвиспка пткплку на 

електрпнските термпметри. Дпкплку се направи сппредба на цената на гпдищнп нивп за 

термпметар, а не на парше,  ќе излезе дека цената на електрпнскипт не е ппвиспка пд пнаа 

на живинипт. Други алтернативи за замена на живинипт стаклен термпметар се истп така 

ппскапи пп единица термпметар, иакп се пшекува претхпднп сппменатипт Ga/In/Sn 

термпметар да ја дпстигне цената на шинеое на живинипт сп тек на време. За мнпгу 

прецизни мереоа, сеущте се преппрашуваат живините термпметри ппради технишки 

пришини, пр. за баждареое на други типпви термпметри, за интернаципнални стандарди, 

итн. 

Ппстпјат мнпгу типпви и мнпгу прпизвпдители на термпметри без жива на Еврппскипт 

пазар, вклушувајќи ги дигиталните и термпметрите кпи мерат сп ппмпщ на инфра црвени 

бранпви: Technomed, Geratherm, Tyco Healthcare, Alaris Medical Systems, Microlife, Welch 

Allyn, SAAT, и Braun меду пстанатите. 

 

 

ЖИВАТА ВО ТЕРМОМЕТРИТЕ СЕ ЗГОЛЕМУВА 
 
Иакп термпметрите спдржат најмалп кплишествп на жива пп единица сппреденп сп други 

медицински направи, тие најверпјатнп претставуваат апарат вп кпј севкупнп најмнпгу 

жива се трпщи. Тпа е ппследица на мнпгу виспката прпдажба. Какп за пример, прпценката 

за Обединетптп Кралствп е дека гпдищнп прпдаваат 350 000 медицински термпметри и 

350 000 други видпви на термпметри, сп вкупна спдржина на жива пд 1 080 килпграми, 

сппреденп сп 5700 мераши на крвен притиспк (485 килпграми) и 875 барпметри (35 

килпграми). 

 
 

 

 



Мерачи на крвен притисок 

 
Овие щирпкп се кпристат вп бплници, приватни прдинации, итн. Од сите живини 

инструменти кпи се кпристат вп здравствптп, најмнпгу жива се кпристи вп пвие мераши 

(80-100 грама пп единица). Ширпката упптреба ги прави еден  пд најгплемите живини 

“резервпари” вп здравствптп. Сп избираое на алтернативи без жива, здравствените 

институции мпжат да зададат пгрпмен удар за намалуваое на мпжнпста на излпжуваое 

на пациентите, перспналпт и живптната средина на жива. 

И живинипт и неживинипт мераш на крвен притиспк се вп упптреба веќе 10

гпдини, и вп исправна спстпјба даваат прецизни резултати. Двата бараат пдржуваое и 

даваат тпшни резултати самп акп се баждарени. Шведскипт

хемиски инпектпрат- KEMI даде  приказ на мераши на крвен притиспк кпи не кпристат 

жива. Тие заклушија дека имаат самп ппзитивни искуства пд ппвлекуваоетп на живините 

мераши – најмаспвнп кпристенипт мерен инструмент. Ова ппвлекуваое е сега целпснп вп 

Шведска. Мерната ппрема за крвен притиспк кпја не спдржи жива не предизвикува 

прпблеми вп клинишка дијагнпза и мпнитпринг на разни бплести. 

Живините мераши на крвен притиспк вп минатптп беа “златен стандард” , шестп кпристени 

какп референци за автпматските направи. Какп и да е, некпи медицински прпфесипналци 

се спмневаат вп нивната беспрекпрна тпшнпст и сметаат дека не треба да се кпристат, 

впппщтп не земајќи ги вп предвид ппаснпстите и ппследиците за живптната средина. Какп 

и да е, загриженпста за ппследиците дпведпа дп прпмени вп ставпвите: вп Обединетптп 

Кралствп, сега се преппрашува да се кпристат безживини прпизвпди кпга дпзвплуваат 

мпжнпстите. Некпи земји стрпгп ги имаат забранетп мерашите за крвен притиспк кпи 

спдржат жива.  

Важнп е да се наппмене дека без разлика кпј тип на мераш на крвен притиспк се кпристи, 

живин или безживин мпра редпвнп да се прпверува и баждари за да се избегнат грещки 

вп мереоетп на крвнипт притиспк и да не дпјде дп нетпшна дијагнпза и терапија 

третираое на хипертензија. 

 

 
Ппстпјат мнпгу брендпви на безживини термпметри кпи леснп мпжат да се набават на 
Еврппските пазари пд гплеми медицински набавуваши, пр.: 
 

➢ Omron 

➢ Bosch & Sohn GmbH 

➢ AC Cossor & Son Ltd 

➢ Welch Allyn Medical Products 

➢ W.A Baum Co. Inc. 

➢ American Diagnostic Corporation 

➢ Heine Optotechnik GmbH 

➢ Rudolf Riester GmbH 

➢ Trimline Medical Products 



Други медицински направи 

Шведската студија истп така испита други медицински направи кпи спдржат жива, а се 

кпристат за мереое на крвен притиспк. Прпизвпдите кпи спдржат жива сега успещнп се 

заменети сп ппрема кпја кпристи фптп ќелии или ласер-дпплер техники.  

 

Прописи на национално ниво 
 

ШШШВВВЕЕЕДДДСССКККААА  Термпметри кпи кпристат 
жива се забранети пд 1991 сп некплку 
исклушпци за специфишни пптреби. 
Шведските наципнални власти вп 1992 
забранија прпизвпдствп за кпмерцијална 
упптреба и прпдажба вп Шведска за 
следните прпизвпди кпи спдржат жива: 
термпметри, мераши на крвен притиспк, 
електришни направи, прекинуваши, 
кпнтрплираши на притиспк, термпстати и 
пдредена медицинска ппрема. Вп 1998 е 
дпнесена севкупна забрана за прпдажба, 
увпз и извпз на термпметри и други 
мерни инструменти. Прпдажбата 
ппстепенп се намали и беще мнпгу ниска 
вп 2003. За ппвеќетп медицински апарати 
кпи спдржат жива, какп и за други 
прпизвпди вп медицината, се најдпа 
сппдветни алтернативи. Вп замена за 
термпметрите и за апаратите за мереое 
на крвен притиспк, Шведските 
прпфесипналци вп пбласта на 
здравствптп сега кпристат дигитални, 
неживини и други алтернативни направи. 
 

ДДДАААНННСССКККААА Вп данска има генерална 
забрана на прпдажба на жива и 
прпизвпди кпи спдржат жива веќе пд 
1994. Вп ппшетпкпт на 1998, забраната се 
примени и за извпз. 

ФФФРРРАААНННЦЦЦИИИЈЈЈААА Од 1 Март 1999, има 
забрана за прпдажба на медицински 
живини термпметри за мереое на 
телесна температура на луде. 
 

НННОООРРРВВВЕЕЕШШШКККААА Забрана за живини 
термпметри има пд 1998. Забраната 
беще придружена сп кампаоа за 
спбираое на живини термпметри. 
Ппвеќе пд 100 000 термпметри беа 
спбрани (1 термпметар на 14 
дпмаќинства), щтп знаши ппвеќе пд 220 
килпграми жива, за самп некплку месеци 
вп 1998. 
 

ХХХОООЛЛЛАААНННДДДИИИЈЈЈААА Прпдажбата на прпизвпди 
кпи спдржат жива е забранета пд 1 
Јануари 2000 и забраната истп така се 
пднесува и на увпзпт. Има самп некплку 
специфишни исклушпци за живини 
термпметри кпи се кпристат за 
аналитишки тестпви и калибрација.  
 

ОООБББЕЕЕДДДИИИНННЕЕЕТТТООО КККРРРАААЛЛЛСССТТТВВВООО Не ппстпи 
забрана за упптреба на медицински 
направи кпи спдржат жива. Сепак, 
нивните надлежнпсти преппрашуваат, акп 
ппстпи мпжнпст, да се набават и 
кпиристат безживините прпизвпди. 

 

 

 



ШТО МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ ? 

Дпкплку рабптите вп здравствена институција, пптрудете се институцијата  да пстане без упптреба на 

живини прпизвпди, или псигурајте се дека нпвите прпизвпди кпи се набавуваат  не спдржат жива. 

Бплниците мпжат да дадат пбврска на меначментскипт тим и на врабптените за избегнуваое на живини 

прпизвпди и  да не се набавуваат вп нивната устанпва. Пример за завет за упптреба на прпизвпди без 

жива е дпстапен на:    

www.noharm.org/europe/mercury/alternatives   
Одгпвпрнп кристеое впди кпн тпа да се тргне живата пд медицинските институции и да не заврщи какп 

птпад. Генералнп има три нашини: 

☞Кпга е впзмпжнп кпристете алтернативни прпизвпди кпи не спдржат жива.☞Пред да пди птпадпт вп 

инсенератпр (ппстрпјка за спгпруваое на птпад) птстранете ги прпизвпдите кпи спдржат жива. 

☞ Безбеднп складираое на жива и рециклираое на прпизвпди щтп спдржат жива, кплку щтп е мпжнп 

ппвеќе, за да се задржи живата надвпр пд живптната средина. 

Вп слушај да ви се истури жива!!! 

☞ Сите луде, пспбенп децата треба да се држат на страна пд ппврщината сп истурена жива. 

☞ За да се намали испаруваоетп на жива, исклушете ги сите грејни тела. 

☞ Прпветрете ја прпстпријата щтп е мпщнп ппвеќе, и пставете ја птвпрена щтп е мпжнп ппдплгп. 

☞ Не ја дппирајте живата. 

☞ Следете упатствп за тпа какп да исшистите истурена жива дпма- најдете инфпрмации на некпј пд 

следните интернет страници: 

 
www.epa.gov/epaoswer/hazwaste/mercury/spills.htm 

www.ec.gc.ca/MERCURY/EN/cu.cfm 

ЕУ Политика за ограничена употреба на жива 
 
Предлпгпт за бараое на забрана за извпз на прпизвпди кпи спдржат жива е разгледуван 
пд Еврппскипт Парламент и Спвет ппд кп-пдлука вп 2006. 
Март, 2011 гпдина е времетп кпга ќе стапи вп сила закпнпт за забрана на извпз на 
прпизвпди кпи спдржат жива. 
Електришна и електрпнска ппрема кпја спдржи жива е предмет на пгранишуваое пд 1 Јули 
2006.  
За ппвеќе инфпрмации пкплу Стратегијата за жива вп ЕУ, ппсетете ја 
http://ec.europa.eu/environment/mercury. 

 

Препораки од Здружението за здравје и животна средина (HEAL) и 

Здравство без штета (HCWH) 

Еврппската Унија треба да прппище генерална забрана на сите пстанати упптреби на жива 

вп медицинските и и други прпизвпди и да дпзвпли исклушпци самп за прпизвпди за кпи 

не ппстпјат алтернативи без жива. 

http://www.epa.gov/epaoswer/hazwaste/mercury/spills.htm
http://www.ec.gc.ca/MERCURY/EN/cu.cfm
http://ec.europa.eu/environment/mercury.


 

 

 

 

 

 

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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