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25. do 31. oktober 2015 - Mednarodni teden preprečevanja zastrupitev s svincem

TEMA: ODPRAVIMO SVINČENE BARVE

Ravne na Koroškem, 20.10.2015 - Slovenija je bila ena izmed 37 držav, ki so sodelovale v
Mednarodnem tednu preprečevanja zastrupitev s svincem leta 2014. Že v lanskem letu je
bila posebna pozornost posvečena opozarjanju na problematiko uporabe svinčenih barv in
tudi letos slogan ostaja praktično enak. Globalno gledano, predstavljajo barve, ki vsebujejo
visoke vsebnosti svinca, pomemben vir izpostavljenosti svincu. Predvsem v revnejših državah
so te barve še vedno široko dostopne in se uporabljajo tudi v dekorativne namene. Čeprav so
na voljo zdravju prijaznejši alternativni izdelki, pa zmanjka družbene in politične volje, da bi
zamenjavo tudi udejanjili.
Kljub temu, da danes poznamo nevarnosti svinca in poti, kako preprečiti zastrupitve s
svincem, ostaja ta toksična kovina še vedno eno pomembnejših tveganj za zdravje. Razlog je
predvsem velika razširjenost v bivalnem okolju, ki je posledica intenzivne rabe svinca v
preteklosti. Ocenjujejo, da predstavlja izpostavljenost svincu 0,6% globalnega bremena
bolezni, katerega največji delež nosijo države v razvoju.
Zgornja Mežiška dolina ima bogato zgodovino industrije svinca, ki še vedno vztraja kot
gonilna sila gospodarstva v dolini. Dolga leta pridobivanja in predelave svinca pomeni, da so
v okolju povišane koncentracije svinca. Glavnega problema pa ne predstavlja svinec v
barvah, ampak svinec v tleh, predelanem rudniškem odpadu in predvsem v prahu, ki se od
tam dviga. Da bi olajšali življenje ljudi v tem okolju, se izvajajo ukrepi za preprečevanje
izpostavljenosti svincu, kot so preplastitve cest in golih tal, informiranje in motiviranje ljudi,
kako varovati lastno zdravje. Ciljna skupina so predvsem otroci, pri katerih je tveganje za
vnos in vezavo svinca v telo večje. Pri njih je bistvenega pomena predvsem izogibanje virom
sproščanja in kopičenja prahu, kakor tudi redna higiena rok in bivalnih prostorov ter opreme.
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Mednarodni teden preprečevanja zastrupitve s svincem je priložnost za krepitev socialne in
politične zavesti za nadaljnji napredek na globalnem nivoju.
Cilji Globalne zveze za odpravo svinčene barve v tednu kampanje so:

Ozaveščanje o zastrupitvi s svincem

Izpostavljanje aktivnosti držav in partnerjev za preprečevanje zastrupitve s svincem
v otroštvu

Pozivanje k nadaljnjim ukrepom za odpravo svinčene barve.
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»Igrajmo se zdravje«
Svinec in prehranjevanje!
(aktivnosti v Zgornji Mežiški dolini)

Hrana in prehranjevanje imata pomembno vlogo pri izpostavljenosti svincu oz. pri vnosu in
vezavi svinca v telo. Pogosto srečamo opozorila o neprimernosti uživanja zelenjave iz
vrtov, katerih zemlja je onesnažena s svincem, pa to še zdaleč ni najpomembnejša
informacija v zvezi s svincem in prehrano. Redna prehrana z vsaj petimi dnevnimi obroki v
veliki meri preprečuje vezavo svinca v telesu, saj je ta ob polnem želodcu lahko tudi
nekajkrat manjša, kot ob praznem želodcu. Hrana, ki vsebuje kalcij, železo in vitamin C
prav tako znižuje uspešnost vezave svinca v telesu.
V zvezi z gojenjem lastnih vrtnin pa je prvo priporočilo zagotovitev čiste zemlje s katero
delamo tako, da je mešanje z okolišnjo zemljo tem manjše. Pri vrtnarjenju na onesnaženi
zemlji se izogibajmo gojenju gomoljnic, pridelke vedno dobro operimo, ureditev vrta,
njegova lokacija in tudi delo na vrtu pa naj bodo takšni, da bo možnost dvigovanja in
raznašanja prahu v bivalno okolje otrok tem manjša.
Z namenom, da opozorimo na pomen zdrave, varne ter pravilne prehrane, še posebej v
zvezi z izpostavljenostjo svincu, izvajamo v vrtcih Zgornje Mežiške doline informativne
delavnice z otroki. Na delavnicah telovadimo, pripravljamo sadno solato in sadna nabodala
ter se učimo pravilno umivati roke. Na ta način razvijamo spretnosti za varovanje in
krepitev lastnega zdravja.
Življenje s svincem je v Zgornji Mežiški dolini dejstvo, s pravim odnosom in pristopom pa je
tudi to življenje lahko zdravo in kakovostno.
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Utrinki iz delavnic »Igrajmo se zdravje«
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