
PROMOCIJA ZDRAVJA V LOKALNI 
SKUPNOSTI V ZVEZI Z 

ZMANJŠEVANJEM 
IZPOSTAVLJENOSTI SVINCU

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO RAVNE



 Zgornja Meţiška dolina je 
onesnaţena s teţkimi 
kovinami, predvsem s svincem. 

 Pol tisočletja trajajoče 
pridobivanje in predelava 
svinčeve in cinkove rude v 
rudniku in topilnici je nad 
celotnim bliţnjim in širšim 
okoljem pustila neizbrisen 
pečat.
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SVINEC

 Svinec je tipičen 
kumulativni strup in do 
zastrupitve pride po 
daljši izpostavljenosti. 

 Posebno pozornost je 
potrebno nameniti 
zaščiti otrok, zlasti 
najmlajših,…



ZAKAJ SO OTROCI BOLJ 
OBREMENJENI?

 Absorpcija.
 Manjše uţivanje ţeleza ali vit D. 
 “ Ranljivost” hematoencefalne 

bariere.
 Učinki svinca na hematopoetski 

sistem ter na ţivčevje. 
 Otroci pojedo na enoto telesne 

teţe več hrane kot odrasli.
 Nekatere značilnosti otrok- večji 

vnos.



KAKŠNI SO UKREPI ZMANJŠEVANJA 
IZPOSTAVLJENOSTI SVINCU?

 Pogosto umivanje rok.
 Redno čiščenje otroških igrač, mokro 

čiščenje tal, predvsem igralnih površin.
 Preprečevanje igre otrokom v 

neprečiščenem peskovniku.
 Hranjenje otrok z uravnoteţeno hrano.
 Osebe, ki so zaposlene v proizvodnji 

svinca – večja pazljivost.

Z nekaterimi preprostimi ukrepi
se škodljivi učinek svinca lahko zmanjša 

in
ţivljenje poteka tudi v našem okolju

normalno, z nekaterimi prilagoditvami!



ŢIVIMO S SVINCEM

CILJNE SKUPINE

 otroci, 

 starši, učitelji, 
vzgojitelji in pediatri,

 lokalna skupnost (lokalna 
politika in prebivalci 
Zgornje meţiške doline),

 splošna javnost.



PEDAGOŠKI DELAVCI OSNOVNIH ŠOL, 
VRTCEV IN LOKALNI IZVAJALCI 

ZDRAVSTVENE VZGOJE

 Delavnice za pedagoške 
delavce in lokalne izvajalce 
zdravstvene vzgoje.

 Preko zdravstveno vzgojnih 
delavnic otroke in mladino 
osveščajo o nevarnostih 
svinca in pomenu upoštevanja 
preventivnih ukrepov.

 Poseben poudarek smo 
namenili aktivnostim v okviru 
Šole za bodoče starše.



TELEFONSKA ANKETA
 Izvedli smo telefonsko 

anketo o vsakodnevnih 
navadah oz. načinu 
ţivljenja.

 Poudarek je bil na prehrani 
otrok, pozornost pri igranju na 
prostem, higieni rok in mokrem 
čiščenju doma.

 Izvajamo tudi vsakodnevno 
svetovanje po telefonu 
glede informacij in 
priporočenih načinov 
preprečevanja vnosa svinca 
v telo.



MEDIJI

 Preventivne vsebine za 
lokalni televizijski postaji 
Meţica in Črna.

 Prispevki v časopisju

 Oddaje na televiziji in 
radijskih postajah

 Odmevna je bila tiskovna 
konferenca s predstavitvijo 
raziskav in preventivnih 
aktivnosti v zgornji Meţiški 
dolini.





INFO TOČKA

 Team ZZV  je prebivalcem Meţice in Črne odgovarjal na 
zastavljena vprašanja glede obremenjenosti organizma s 
svincem in svetoval, kako lahko najučinkoviteje 
zmanjšamo tveganja zaradi svinca.

 V Meţici Majski dnevi

 V Črni Škratkov dan

 Otroci so oblikovali

tematski plakat.



PLAKAT, ZLOŢENKE



NADALJEVANJE PROJEKTA
 UGOTAVLJANJE VSEBNOSTI 

SVINCA V KRVI OTROK 

 RAZISKAVA O VPLIVU 
NEGATIVNIH OKOLJSKIH 
DEJAVNIKOV NA MLAJŠE 
OTROKE TER NA ZAZNAVANJE, 
RAZMIŠLJANJA IN ODNOS 
PREBIVALCEV DO OKOLJSKE 
PROBLEMATIKE

 MB: PAGET IN SVINEC

 OBOLEVNOST IN UMRLJIVOST 
ZA DOLOČENIMI OBOLENJI V 
ZG. MEŢIŠKI DOLINI

 SVINEC IN OKOLJE



ZAKLJUČEK


