
 

 

 

  Švinas – natūraliai žemės plutoje esantis toksinis metalas, kurį daugiau nei 5800 metų žmonės 

naudojo savo reikmėms: gamino dažų pigmentus, keramikos glazūrą, juvelyrinius dirbinius, 

kosmetiką, vėliau – šaudmenis, metalo lydinius, stiklą, variklių akumuliatorius, sodrino vaikiškų žaislų 

spalvas, naudojo tradicinėje medicinoje. Ir tik per paskutinius du šimtmečius suvoktas švino stiprus 

toksinis  ir negrįžtamas poveikis sveikatai ir aplinkai.  
 

  Švino toksinis poveikis yra rimta visuomenės sveikatos ir aplinkos užterštumo problema. Pirmą 

kartą švino toksinis poveikis žmogui buvo aprašytas 1839 metais prancūzų gydytojo. Jis nustatė, kad 

su švinu dirbantys darbininkai neretai patiria psichinius ir neurologinius sveikatos sutrikimus.  
 

Moksliniai tyrimai  neginčytinai įrodo, kad: 

– švinas yra organizme besikaupiantis toksikantas, kuris turi poveikį daugeliui organizmo sistemų, o 

ypač kenksmingas yra mažiems vaikams – daugiausia pažeidžia jų smegenis ir nervų sistemą; 

– švinas kaupiasi smegenyse, kepenyse, inkstuose, kauluose. Švino kiekis žmogaus organizme 

matuojamas pagal jo koncentraciją kraujuje; 

– nėštumo metu motinos kauluose susikaupęs švinas skiriasi į kraują ir nuodija besivystantį vaisių; 

– nėra nustatyta švino dozė, kuri būtų nekenksminga, tačiau nuo švino poveikio galima apsisaugoti. 
 

  Atlikdami klinikinių atvejų studijas nuo 1839 m., medikai nustatė, kad švinas patenka į 

organizmą įkvepiant dūmus, kai deginami daiktai, kurių sudėtyje yra švino; nurijus dulkių, vandens su 

švino dalelėmis, kitais būdais. Tačiau pavojingiausiu švino patekimo į organizmą keliu laikomas 

privačių būstų, darbo, mokymo patalpų dažymas dažais, kurių sudėtyje yra švino. Švino prisodrinti 

dažai, kad spalvos būtų gražesnės, blizgesnės, taip plačiai naudojami pasaulyje, jų neigiamas poveikis 

žmonėms, o ypač vaikams, yra toks didelis, kad 2011 m. buvo įsteigtas Pasaulinio dažų su švinu 

eliminavimo aljansas (angl. Global Alliance to Eliminate Lead Paint), kuriam šiuo metu priklauso 64 

šalys. Siekiama, kad visos šalys iki 2020 m. uždraustų naudoti rinkoje dažus su švinu. Lietuvos 

Respublika naudoti dažus su švinu uždraudė 2014 m.).  
 

  Siekdamos stiprinti apsinuodijimo švinu prevenciją, Pasaulio sveikatos organizacija ir Jungtinių 

Tautų aplinkosaugos programa spalio 22–28 dienomis organizuoja Tarptautinę apsinuodijimo švinu 

prevencijos savaitę, kurios metu numatomos priemonės ir galimybės mobilizuoti politinius ir 

socialinius įsipareigojimus užtikrinti visuomenės, ypač vaikų, sveikatos saugą ir sveiką gyvenimo 

aplinką.  

 
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro 

Sveikatos mokyklos informacija 
 

 

Daugiau informacijos: 
http://www.who.int/ipcs/lead_campaign/en  
http://www.who.int/ipcs/lead_campaign/ILPPW_2016_Report.pdf?ua=1) 

Saugokimės apsinuodijimo švinu 

http://www.who.int/ipcs/lead_campaign/en/
http://www.who.int/ipcs/lead_campaign/ILPPW_2016_Report.pdf?ua=1

