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ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ НА

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ПРОЦЕНКА НА ИЗЛОЖЕНОСТ НА

БУЧАВА

И НЕГАТИВНИ ЗДРАВСТВЕНИ

ЕФЕКТИ ВО ГРАДОТ СКОПЈЕ



24% од глобалното оптеретување со болести
и 23% од сите смртни случаи се должат на фактори
од животната средина

Извор:  СЗО 2006



Секој пети жител на Европа е

секојдневно изложен на ноќна бучава

која сигнификантно штетно влијае на

здравјето

БУЧАВА ОД ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Во ЕУ 30% се изложени на Lден >55 dB(A)  
13% се изложени на Lноќ > 55 dB(A)

Извор: Guidelines for Community noise. Geneve:WHO,1999

50% се изложени на Lден > 55 dB(A)
17% се изложени на Lноќ > 55dB(A)

Извор: ЕЕА report 2009  TERM 2008: indicators tracking 
transport and environment in the European Union



• Оштетување на
слухот
• Вознемиреност
• Нарушување на
спиењето
• Кардиоваскуларни
ефекти
• Нарушувања на
менталното здравје
• Когнитивни ефекти
кај децата

НЕГАТИВНИ
ЗДРАВСТВЕНИ

ЕФЕКТИ



Здравствено-еколошка
студија 2006 - 2008

� Градот Скопје, главен трговски, економски и деловен
центар, 600 000жители, се соочува со постојан пораст на
комуналната бучава кој се должи на:

� зголемениот број на моторни возила во сообраќајот, 

� несоодветно урбанистичко планирање на станбените
населби и создавање на мешовити индустриско-
населени зони со училишни и предучилишни објекти, 

� изградба на трговско - забавни центри во густо населени
станбени зони без заштита од ширењето на бучавата, 

� изградба на станбени, училишни и рекреациони објекти
покрај фреквентни сообраќајници, без преземени мерки
за заштита од бучавата



Lден -
енергетски еквивалентно ниво на бучава
одредено во текот на дневниот период;
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Мапи на бучавата, 
односно стратешки карти на бучавата

ПроценкаПроценка нана

изложеностизложеност нана бучаватабучавата

Lноќ –
енергетски еквивалентно ниво на бучава
одредено во текот на ноќниот период

Lдвн -
енергетски еквивалентно ниво на бучава, 
одредено во текот на ден, вечер и ноќ, 

односно во текот на 24 часа;



Гранични вредности
� Lдвн = 55 dB(A) за превенција на вознемиреност
� Lноќ =40 dB(A) за превенција на нарушување на

спиењето

� 40 - 55 dB(A) негативните здравствени ефекти се
видливи кај експонираната популација, а
вулнерабилните групи се посериозно засегнати;

� Над 55 dB(A) сериoзен јавно-здравствен проблем

ОдредувањеОдредување дозадоза--одговородговор

� WHO. Guidelines for community noise. 
Geneve. 1999

� Правилник за гранични вредности на
нивото на бучавата во животната средина. 
Сл. вес. на РМ бр. 147/2008 

� WHO regional office for European region.
Night noise guidelines for Europe. 2009



ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗЛОЖЕНОСТ



ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗЛОЖЕНОСТ







Детален приказ на мапата за Lден во централниот регион на Скопје



Детален приказ на мапата за Lден во населбата Чаир



Детален приказ на мапата за Lден за населбата Аеродром



Детален приказ на мапата за Lден за населбите низ кои минува

улицата Партизанска



Детален приказ на мапата за Lноќ за централното подрачје на

Скопје



Детален приказ на мапата за Lноќ во населбите низ кои минува улицата Партизанска



Детален приказ на мапата за Lноќ во населбата Аеродром



Вознемиреност Не постои Умерен степен Висок степен

Број % Број % Број %

271 53 171 34 68 13
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ИНДИКАТОРИ ЗА ЕФЕКТИ

ВОЗНЕМИРЕНОСТ



Lden / Voznemirenost  
R = 0.45 (p < 0.05)

voznemi renost

Lden

ДОЗА – ОДГОВОР

Lден=61-65dB(A) и вознемиреноста



Нарушување на

спиењето

Не постои
Умерен

степен
Висок степен

Број % Број % Број %

387 74.12 90 17.82 42 8.24

ИНДИКАТОРИ ЗА ЕФЕКТИ

НАРУШУВАЊЕ НА СПИЕЊЕТО
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Асоцијација и корелација меѓу вознемиреноста, 
нарушување на спиењето и одредени хронични болести



Резултати
проспективното истражување



ЗАКЛУЧОЦИЗАКЛУЧОЦИ

� индикаторите за изложеност на бучава треба да се
определуваат со интегриран метод кој ги опфаќа
мерењата и моделирањето на бучавата, употреба на
дигитални просторни модели и софтвери од кои како
краен продукт произлегува просторна дистрибуција на
бучавата и оценка на бројот на изложената популација
на одредено ниво на бучава;

� во мешовити станбено-деловни зони дневното и
ноќното ниво на бучава ги надминува граничните
вредности за 9 dB(А). 

� За проценката на здравствените ефектите треба да се
користат индикаторите за одреден период од
деноноќието, какви што се индикаторот за дневна
бучава (Lден) и индикаторот за ноќна бучава (Lноќ), 
затоа што овозможуваат да се издиференцира
влијанието на бучавата поврзано со одредени
активности и состојби кај изложената популација



ЗАКЛУЧОЦИЗАКЛУЧОЦИ

� утврдено е дека постои висок степен на
вознемиреност кај 13% од испитаниците, и кај
33% е застапен умерен степен на
вознемиреност. 

� висок степен на нарушување на спиењето
предизвикан со комуналната бучава постои кај
8% од испитаниците, а умерен степен на
нарушување на спиењето е утврден кај 18%, 
односно вкупно кај 26% е евидентирано
нарушување на спиењето. 



ЗАКЛУЧОЦИЗАКЛУЧОЦИ

� вознемиреноста е асоцирана со изложеност на
дневна бучава повисока од 61 dB(A) и со
изложеност на ноќна бучава повисока од 46 
dB(A); 

� изложеноста на ноќна бучава повисока од 50 
dB(A) е асоцирана со нарушување на спиењето
кај популацијата; 



� Бучавата не е основниот етиолошки агенс кај
заболувањата поврзани со стрес, но ја зголемува
вулнерабилноста кон болестите генерално и може да
предизвика широк дијапазон на физиолошки, 
бихејвиорални и соматски тегоби;

� вулнерабилни групи при изложеност на комуналната
бучава се хронично болните лица од хипертензија, 
депресија, мигрена, артрози, ревматски болести, 
хронични респираторни болести.

ЗАКЛУЧОЦИЗАКЛУЧОЦИ



ПРЕПОРАКИПРЕПОРАКИ

� Воспоставување на интегриран систем –
база на податоци за бучавата во животната
средина, во кој ќе се собираат сите
податоци од мерењата на бучавата, 
податоци за изворите на бучавата-
транспортот, интерполација и моделирање
на вредностите, надополнување се до еден
интегриран систем кој ќе даде очекувана
вредност, блиска до реалната на населеното
место



� Достапност на податоците за бучавата до
јавноста преку развиен информативен
систем за состојбата со бучавата во
животната средина

� Вклучување на политиките за управување
со бучавата во стратешките документи за
унапредување животната средина, 
транспортот, просторното планирање, 
Бидејќи значителен процент од
популацијата е изложен на високи нивоа
на бучава, ќе извршат значајно влијание
врз јавното здравје. 

ПРЕПОРАКИПРЕПОРАКИ



� Подигање на јавната свест и одговорноста кај
субјектите кои управуваат со изворите на
бучава во однос на почитувањето на
новодонесената легислатива, особено на
граничните вредности за бучавата и
одржувањето на бучавата во рамките на
граничните вредности

� Спроведувањето на стандарди за спречување
на бучавата во процесот на изработка на
планска документација за индикатори ќе
бидат имплементирани, јавно достапни и
спроведувани стандарди за спречување на
бучавата

ПРЕПОРАКИПРЕПОРАКИ



ПРЕПОРАКИПРЕПОРАКИ

� Подготовка и усвојување на акционен план за
заштита од бучавата во животната средина, во
кој ќе бидат искористени наодите од оваа
студија


