ტყვიის შემცველი საღებავების გლობალური ელიმინაცია
რატომ და როგორ უნდა მიიღონ ზომები ქვეყნებმა

პოლიტიკის დოკუმენტი

შესავალი
ტყვიას აქვს ტოქსიკური ზემოქმედება სხეულის ყველა სისტემაზე და განსაკუთრებით, საზიანოა ბავშვებისა და
ორსულებისთვის. ტყვიის შემცველი საღებავი არის ტყვიის ზემოქმედების წყარო, რომლის თავიდან აცილება
შესაძლებელია. “ტყვია საღებავებში” ან “ტყვიის შემცველი საღებავი” არის საღებავი, რომელსაც მწარმოებელმა
შეგნებულად დაამატა ერთი ან მეტი ტყვიის ნაერთი, გარკვეული მახასიათებლის მისაღებად. ქვეყნებმა უნდა მიიღონ
იურიდიულად სავალდებულო მარეგულირებელი ზომები საღებავებში ტყვიის დამატების აკრძალვის მიზნით. ეს
ექსპოზიციის თავიდან აცილების ერთ-ერთი გზაა.
პოლიტიკის ამ დოკუმენტის მოკლე შინაარსი გადმოსცემს ძირითადად ინფორმაციას, რომელშიც ახსნილია ტყვიის
შემცველი საღებავების ელიმინაციის ფონი და საფუძველი, და აღწერს თუ რა უნდა მოიმოქმედონ ქვეყნებმა1.

გაიზარდა ტყვიის შემცველი საღებავების
ელიმინაციის საერთაშორისო ქმედებები
მთავრობები ერთობლივად მუშაობენ ეროვნულ
და
რეგიონალურ
დონეზე,
ტყვიის
ექსპოზიციისგან
ადამიანის
ჯანმრთელობის
დასაცავად.

2009წელს
ქიმიური
ნივთიერებების
მართვის საერთაშორისო კონფერენციის მეორე
სესიაზე საღებავებში ტყვია (ICCM2, ჟენევა,11–
15მაისი,2009) დასახელდა,როგორც ქვეყნების
მიერ ნებაყოფლობით ერთობლივი მოქმედების
პოლიტიკის საკითხი, ქიმიური ნივთიერებათა
საერთაშორისო მართვისადმი სტრატეგიული
მიდგომის (SAICM)
პოლიტიკის
პროექტის
ფარგლებში(1).

2011 წელს, გაერთიანებული ერების
გარემოსდაცვითი პროგრამის
(UNEP)
და
ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის(WHO)
ერთობლივი
ხელმძღვანელობის
ქვეშ,
მთავრობების
მოთხოვნის
საფუძველზე
(ICCM2),შეიქმნა ტყვიის შემცველი საღებავების
ელიმინაციის გლობალური ალიანსი (ტყვიის

საღებავების
ალიანსი).
ალიანსის
მთავარი
მიზანია, თითოეულ ქვეყანაში იურიდიულად
სავალდებულო
კონტროლის
დაწესებით,
გლობალურად საღებავებში ტყვიის შემცველობის
ეტაპობრივი გაუქმების ხელშეწყობა.

2017 წელს, ჯანმრთელობის მსოფლიო
ასამბლეამ დაამტკიცა, ქიმიური ნივთიერებათა
საერთაშორისო
მართვისადმი
სტრატეგიულ
მიდგომაში ჯანმრთელობის დაცვის სექტორის
ჩართვის წახალისების სამოქმედო გეგმა 2020 წლის
მიზნის
მისაღწევად(2)(decision
WHA70(23)),
რომელიც
მოიცავს,
საღებავებში
ტყვიის
გამოყენების ეტაპობრივი შემცირების ეროვნულ
ქმედებას.

2017წელს,
გაეროს
გარემოსდაცვით
ასამბლეაზე
მიღებულ
იქნა
რეზოლუცია
UNEP/EA.3/Res.9,ტყვიის შემცველი საღებავების
ექსპოზიციის აღმოფხვრის
და ტყვია-მჟავას
ელემენტების ეკოლოგიური მართვის ხელშეწყობის
შესახებ.

ტყვიის შემცველი საღებავების ელიმინაცია
ხელს უწყობს მდგრადი განვითარების მიზნების,
განსაკუთრებით 3.9 და 12.4 მიზნების მიღწევას .

1.Globaleliminationofleadpaint:whyandhowcountriesshouldtakeaction.Technicalbrief.Geneva:WorldHealthOrganization;2020

არსებობს იურიდიულად
სავალდებულო კონტროლის
ზომების საჭიროება

ტყვიის ექსპოზიცია იწვევს ჯანმრთელობასა
და გარემოზე ზემოქმედების ფართოს პექტრს

გლობალური მიზნის მისაღწევად, ტყვიის შემცველი
საღებავების ეტაპობრივი ამოღებისათვის ყველა
ქვეყანას
უნდა
ჰქონდეს
იურიდიულად
სავალდებულო
კონტროლის
ზომები,
ტყვიის შემცველი
საღებავის
წარმოების,
რეალიზაციის, დისტრიბუციისა და იმპორტის
შეასაჩერებლად.
ამგვარი ზომები,
შესაძლოა,
მოიცავდეს დებულებებს, რეგულაციებს და/ან
სავალდებულო
ტექნიკურ
სტრანდარტებს,
რომლებიც
აწესებენ
საღებავებში
ტყვიის
სავალდებულო აღსასრულებელ ლიმიტს, ხოლო
შეუსრულებლობისთვის ჯარიმებს(3). მოკლედ რომ
ვთქვათ, აქ ისინი მოიხსენიებიან, როგორც
“ტყვიის შემცველი
საღებავის
კანონები”.
„ტყვიის შემცველი
საღებავის
კანონის“
აღსრულების
რამოდენიმე
კარგი
მიზეზი
არსებობს:
o
ტყვიის შემცველი საღებავების კანონი
ექვემდებარება აღსრულებას, მაშინ როდესაც
ნებაყოფლობითი კონტროლის ზომები არ
არსებობს;
o
ტყვიის შემცველი
საღებავების
კანონიქმნის ცვლილებების ძლიერ სტიმულს,
რაც ხელს უწყობს:
მწარმოებლების
რეფორმულირებას;

მიერ

საღებავების

- საღებავების
ინგრედიენტების
მომწოდებლების მიერ უფრო მეტი და
უკეთესი ინგრედიენტების
წარმოებას,
რომლებიც არ შეიცავს ტყვიას, და
საღებავების
იმპორტიორებისა
და
დისტრიბუტორების
მიერ
ისეთი
საღებავების გაყიდვას, რომლებიც პასუხობს
კანონის მოთხოვნებს.
o
ძლიერი კანონი ქმნის სამართლიან,
კონკურენტულ ბაზარს, საღებავების ყველა
მწარმოებლის,
იმპორტიორისა
და
ექსპორტიორისათვის;
o
იქ, სადაც ტყვიის შემცველი საღებავების
კანონები ჰარმონიზებულია ქვეყნებს შორის,
შეიძლება, გამოიწვიოს სავაჭრო ბარიერების
შემცირება
რეგიონალურ
და
გლობალურ
დონეებზე.
ტყვიის ექსპოზიციის მთელი რიგი წყაროების
რეგულირება, რომლის მიზანია საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის დაცვა, უზრნველყოფს ბევრი
ქვეყნის
მოსახლეობის
სისხლში
ტყვიის
შემცველობის შემცირებას. (4).

ტყვიის ზემოქმედების თუნდაც დაბალი დონე,
ტოქსიკურ გავლენას ახდენს სხეულის მრავალ
სისტემაზე, მათ შორის ცენტრალურ ნერვულ
სისტემაზე,
გულ-სისხლძარღვთა,
საჭმლის
მომნელებელ, რეპროდუქციულ, ჰემატოლოგიურ,
იმუნოლოგიურ სისტემებსა და თირკმელებზე (5).
დღემდე, არ არის დადგენილი ზემოქმედების დონე,
რომელსაც
არა აქვს დამაზიანებელი ეფექტი
ბავშვების ან მოზრდილების ჯანმრთელობაზე (5-7).
მცირეწლოვანი
ბავშვები
განსაკუთრებით
დაუცველნი არიან ტყვიის ზემოქმედებისგან,
ექსპოზიციის
მცირე
დონემაც კი
შეიძლება,
გამოიწვიოს
ინტელექტის
კოეფიციენტის
შემცირება(IQ),
ყურადღების
დაქვეითება,
ანტისოციალური ქცევის ჩამოყალიბება და დაბალი
აკადემიური
მოსწრება
(5-7).
აღნიშნული
ზემოქმედება შესაძლოა გაგრძელდეს მთელი
ცხოვრების განმავლობაში, თავისი პერსონალური და
საზოგადოებრივი შედეგებით (8,9). არ არსებობს
თერაპიული ზომები, რომელიც შექცევადს გახდის
ტყვიის
ზემოქმედებით
განვითარებულ
ნეიროკოგნიტური
ანქცევითი
დარღვევების
განვითარებას (10,11).
ორსული ქალები ასევე დაუცველნი არიან ტყვიის
ზემოქმედებისაგან, რაც ასოცირდება: ნაყოფის
ზრდის შეფერხებასთან, წონის დაქვეითებასთან,
ნაადრევ მშობიარობასთან და თვითნებურ აბორტთან
(5,7,12). მოზრდილებში ტყვიის ზემოქმედება
ასოცირდება გულსისხლძარღვთა დაავადებების
მომატებულ რისკთან, მათ შორის არტერიულ
ჰიპერტენზიასა და კორონარულ დაავადებებთან
(5,13,14).
ჯანმრთელობაზე ასეთი გავლენის შედეგად, ტყვიის
ზემოქმედების შედეგად განვითარებული ავადობის
ტვირთი მაღალია: ჯანმრთელობის გაზომვებისა და
შეფასების ინსტიტუტის (IHME) მიერ წარმოებული
გათვლებით, 2017 წელს ტყვიის ექსპოზიციამ 1.06
მილიონი სიკვდილის შემთხვევა და 24.4 მილიონი
ჯანმრთელი ცხოვრების წლის დაკარგვა გამოიწვია
(შრომისუუნარობით განვლილი სიცოცხლის წლებიDALYs) მთელ მსოფლიოში (15).
გარდა ამისა,
ტყვია არის დადასტურებული
ეკოტოქსიკანტი, რომელიც საფრთხეს უქმნის,
როგორც წყლის, ისე ხმელეთის ეკოსისტემას (16).

მაღალია ტყვიის ექსპოზიციის სოციოეკონომიური ზეგავლენა
ინტელექტის
კოეფიციენტის
შემცირება,
უარყოფითად მოქმედებს ინდივიდის ეკონომიურ
პროდუქტიულობაზე.
ბავშვობიდან
ტყვიის
ზემოქმედების
შედეგად,
საზოგადოებისთვის
მიყენებული პოტენციური წლიური ეკონომიკური
ზარალი ფასდება 977 მილიარდ დოლარად,
საერთაშორისო დოლარებში2, ანუ მსოფლიოს

მთლიანი შიდა პროდუქტის 1.2%, 2011 წლის
ღირებულებით (17). სხვა ხარჯები მოიცავს იმას,
რასაც მიაკუთვნებენ კრიმინალურ ქცევას,რომელიც
პოტენციურად კავშირშია ტყვიის ზემოქმედებასთან
და ჯანდაცვის ხარჯებს -ტყვიით მოშხამვის, გულსისხლძარღვთა და თირკმელების დაავადებების
სამკურნალოდ,რომლებიც გამოწვეულია ტყვიის
ზემოქმედებით.

ზემოქმედების თავიდან ასაცილებლად (21,22).
თუ სამუშაო ადგილზე არ არის შესაძლებლობა,
ტანსაცმლის გამოცვლის ან გარეცხვის, მუშებმა
შესაძლოა ტყვიის შემცველი მტვერი ტანსაცმლის
საშუალებით მიიტანონ სახლში და გამოიწვიონ
ოჯახის წევრების ექსპოზიცია.

ტყვიის შემცველი საღებავების
ექსპოზიცია სხვადასხვა გზით ხდება
საღებავებში ტყვიის დამატება შეიძლება მოხდეს:
პიგმენტების, საშრობი
და ანტიკოროზიული
საშუალებების დამატების სახით, რაც ვლინდება
ტყვიის უკიდურესად
მაღალ შემცველობაში,
ათასობით ნაწილი თითოეულ მილიონზე (ppm).
მანამ, სანამ საღებავის მთლიანობა არ დაირღვევა,
ტყვიის შემცველობა საღებავში საფრთეს არ
წარმოადგენს.
თუმცა,
საღებავები
დროთა
განმავლობაში ძველდება, ქუცმაცდება, იწყებს
აქერცვლას და გამოიყოფა სახლის მტვერში, რაც
უკვე საფრთხეს წარმოადგენს.
გარდა ამისა, ინტერიერის ან ექსტერიერის
ტყვიის შემცველი საღებავის მოშორება ახეხვის
მეთოდით ან მისი წვა, იწვევს ტყვიის შემცველი
მტვრის გაფრქვევას ნაწილაკებისა და ორთქლის
სახით, რომელებიც აბინძურებენ შიდა ან გარე
გარემოს (19).
მცირეწლოვანი ბავშვები, დაუცველნი არიან
ტყვიით
დაბინძურებული
მტვრისა
და
აქერცლილი საღებავის ზემოქმედებისაგან.ისინი
დიდ დროს ატარებენ ნიადაგის დონეზე და
ისუნთქავენ ტყვიით დაბინძურებულ მტვერს, და
იღებენ მას ხელიდან
პირში მოხვედრის
საშუალებით (20). ბავშვებმა, ასევე, შესაძლოა
გადაყლაპონ, მოწოვონ და დაღეჭონ ტყვიის
შემცველი ან ტყვიით დაფარული ნივთები, მათ
შორის სათამაშოები, ავეჯი და მუდმივად
მ ი ი ღ ო ნ ტყვიის შემცველი საღებავი (20).
მუშებმა
შეიძლება
განიცადონ
ტყვიის
ზემოქმედება
საღებავების
წარმოებისას,
შეღებვისას ან მისი მოცილების დროს, თუ არ
იქნება
მიღებული
პრევენციული
ზომები
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An international dollar would buy in the cited country an amount of goods and services comparable with the amount that a United
States
dollar
would
buy
in
the
United
States
of
America
(Source:
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/114944-what-is-an-international-dollar).

ტყვიის შემცველი საღებავების
ელიმინაციას
ეკონომიკური
სარგებელი მოაქვს
ქვეყნებში, სადაც კვლავ ნებადართულია ტყვიის
შემცველი საღებავების დამზადება, გაყიდვა და
გამოყენება, ქმნიან ერთგვარ "მემკვიდრეობას",
რომლის
შედეგადაც
გრძელდება
ტყვიის
ექსპოზიცია და ადამიანის ჯანმრთელობაზე
ნეგატიური
ეფექტები.
ტყვიის
შემცველი
საღებავების
ელიმინაციას
დღეს,
მოაქვს
ეკონომიკური
სარგებელი
მომავალში
შემცირებული
პროდუქტიულობის
გამო
არსებული
დანაკარგების
პრევენციის
თვალსაზრისით, რაც გამოიხატება ტყვიის
ადამიანის
ჯანმრთელობაზე
უარყოფითი
ზეგავლენის
გამო
არსებული
ხარჯების
შემცირებით. მემკვიდრეობითი სახის ტყვიის
შემცველ საღებავთან დაკავშირებული ხარჯები
შეფასებულია 193,8 მილიონ აშშ დოლარიდან
498,7 მილიონ აშშ დოლარამდე საფრანგეთში და
1,2 მილიარდ აშშ დოლარდან და 11,0 მილიარდ
აშშ დოლარამდე ამერიკის შეერთებულ შტატებში
(18, 23).

საღებავების
წარმოება
ტყვიის დამატების გარეშე

შესაძლებელია

ხელმისაწვდომია ალტერნატიული ინგრედიენტები,
რომლებიც არ შეიცავს ტყვიას და რომელთა
გამოყენება,
შესაძლებელია,
საღებავის
ფორმულირებისთვის. მართლაც, საღებავები,
რომლებიც არ შეიცავს ტყვიას, ათწლეულების
განმავლობაში ბაზარზე იყიდებოდა მრავალ
ქვეყანაში,
განსაკუთრებით
იმ
ქვეყნებში,
რომლებსაც გააჩნიათ მარეგულირებელი კანონები
ტყვიის შემცველი საღებავების შესახებ.
მიუხედავად იმისა,
რომ მწარმოებლებს,
შეიძლება,
ჰქონდეთ
თავდაპირველი
ინვესტიციის
ხარჯები
საღებავების
რეფორმულირებისთვის, გამოცდილებამ აჩვენა,
რომ მაშინაც კი, როდესაც ეს საცალო ფასის

ზრდას იწვევს, არ ქმნის იმის აუცილებლობას
რომ
შემცირდეს
გაყიდვების
მოცულობა
გრძელვადიან პერსპექტივაში (25).
ბევრმა მწარმოებელმა, მათ შორის მცირე და
საშუალო
მეწარმეებმა,
უკვე
წარმატებით
განახორციელეს
თავიანთი
პროდუქტების
რეფორმულირება და თავიდან აიცილეს ტყვიის
შემცველი ინგრედიენტების გამოყენება, რადგან
ისინი მიიჩნევენ, რომ მათი კომპანიის სოციალური
პასუხისმგებლობის ნაწილია დაიცვან მომსახურე
პერსონალი, მომხმარებლები და გარემო (26–28)
საღებავებში ტყვიის შემცველი ინგრედიენტების
მხრივ ცვლილების შეტანა საშუალებას აძლევს
საღებავების კომპანიებს ხელიმისაწვდომნი იყვნენ
იმ ქვეყნების ბაზრებზე, სადაც საღებავში ტყვიის
შემცველობა უკვე შეზღუდულია. უფრო მეტიც,
არსებული
ბაზრების
რაოდენობა,
სადაც
ხელმისაწვდომია ტყვიის შემცველი საღებავები,
შესაძლოა, შემცირდეს, რადგან უფრო მეტმა
ქვეყანამ შემოიღო კანონები ტყვიის შემცველი
საღებავების შესახებ. აღნიშნული, განსაკუთრებით,
ეხება იმ რეგიონებს რომლებმაც მიიღეს ან
ცდილობენ
მიიღონ
მკაცრი
რეგიონალური
სტანდარტები ან რეგულაციები, რომლებიც
ზღუდავენ საღებავებში ტყვიის შემცველობას, მათ
შორისაა ევროკავშირი, აღმოსავლეთ აფრიკის
რეგიონი და ევრაზიის ეკონომიკური კავშირი.

საღებავებში
ტყვიის
საერთო
შემცველობის ლიმიტი 90 ppm არის
დამცველობითი და შესრულებადი
ტყვიის ექსპოზიციის დაბალი დონის ადამიანის
ჯანმრთელობაზე გრძელვადიანი ზემოქმედების
გამო და ამ ზემოქმედების თავიდან ასაცილებლი
თერაპიული ინტერვენციების ნაკლებობის გამო,
აუცილებელია
მაქსიმალურად
შემცირდეს
ექსპოზიციები ტყვიის ყველა წყაროსთან. ამას ხაზს
უსვამს ის ფაქტი, რომ საკვები პროდუქტების
ტყვიით დაბინძურებისათვის აღარ არსებობს
საერთაშორისოდ
მიღებული მნიშვნელობა,
რომელიც
ჯანმრთელობისთვის
უვნებლად

მიიჩნევა (29, 30). საღებავის შემთხვევაში, საჭიროა,
დადგინდეს
ლიმიტი,
რომელიც
იქნება
უსაფრთხო,
და
ამასთან
ერთად
იქნება
ტექნიკურად
შესრულებადი
საღებავების
მწარმოებლებისთვის.
ტყვიის
შემცველი
საღებავების
ელიმინაციის
ალიანსის
მიერ
შემუშავებულია ტყვიის შემცველი საღებავების
მარეგულირებელი
კანონის
მოდელი
და
სახელმძღვანელო
მითითებები,
რომლებიც
ტყვიის შემცველობას საღებავებში ზღუდავს 90
ppm-მდე
(3).
არსებობს
მნიშვნელოვანი
მტკიცებულებები,
რომლებიც
ადასტურებს
საღებავებში ტყვიის შემცველობის შემცირებასა და
ჯანმრთელობით სარგებელს შორის. კვლევებით
დადასტურდა, რომ ტყვიის შემცველი საღებავი,
განსაკუთრებით
მაშინ,
როდესაც
ის
გამოყენებულია
საცხოვრებელ
სახლში,
აბინძურებს მტვერსა და ნიადაგს, ხოლო
დაბინძურებული
მტვერი,
განსაკუთრებით,
ასოცირდება
ბავშვების
სისხლში
ტყვიის
კონცენტრაციის
მომატებასთან
და
ჯანმრთელობის უარყოფით შედეგებთან (5, 31–
37). არსებობს კორელაცია საცხოვრებელი სახლის
საღებავში ტყვიის შემცველობის მაღალ დონესა და
სახლის მტვერში ტყვიის შემცველობის დონეს
შორის (34, 38); ტყვიის საღებავის აკრძალვამდე
აშენებულ სახლებში მტვრის ტყვიით დატვირთვა
უფრო მაღალია,
ვიდრე მარეგულირებელი
ზომების
ამოქმედების
შემდეგ
აშენებულ
სახლებში (39, 40). ტყვიის შემცველი საღებავით
გაფორმებულ ძველ სახლში ცხოვრება არის
კარგად დადგენილი რისკ-ფაქტორი ბავშვების
სისხლში
ტყვიის
მომატებული
კონცენტრაციისთვის,
იმ
სახლებში
მცხოვრებებთან
შედარებით,
რომელთა
საცხოვრებელშიც არ არის გამოყენებლი ტყვიის
შემცველი საღებავები(33, 40–44). ბავშვებს,
რომლებიც ტყვიის შემცველი საღებავებით
შეღებილი კედლის ჩამონაფხეკებს იღებენ და
ჭამენ, შესაძლოა განუვითარდეთ სისხლში ტყვიის
შემცველობის ძალიან მაღალი დონე და ტყვიით
მოშხამვის ნიშნები (45, 46).
1970 – იანი და 80 – იანი წლების დასაწყისში,
ინდუსტრიული ქვეყნების უმეტესობამ მიიღო
კანონები ან რეგულაციები, რათა მკაცრად
შეეზღუდათ დეკორატიულ საღებავებში ანუ
სახლების, სკოლების და სხვა შენობის ინტერიერსა
და ექსტერიერში გამოყენებულ საღებავებში
ტყვიის შემცველობა.
ბევრმა ქვეყანამ დააწესა კონტროლი ისეთი
ნივთების და საგნების ზედაპირის ტყვიის
შემცველი საღებავებით დაფარვის შემთხვევებზე,
რომელთა გამოყენება, სავარაუდოდ, ხელს უწყობს
ბავშვებში ტყვიის ექსპოზიციების გაზრდას.
მაგალითად, შეღებილი სათამაშოები.

მას შემდეგ, რაც გაიზარდა ცნობიერების დონე
ტყვიის დაბალი
შემცველობის ქრონიკული
ზემოქმედების შესახებ, მთავრობები იღებდნენ
ზომებს, რათა შეამცირონ ტყვიის შემცველობის
მაქსიმალური ლიმიტი საღებავებში და სხვა
დაფარულ ზედაპირებზე. მთელი რიგი ქვეყნების
მიერ ახლა დაწესებულია დასაშვები ზღვარი - 90
ppm ტყვიის მთლიანი შემცველობა ზოგიერთი ან
ყველა ტიპის საღებავისთვის; ამ ქვეყნებში შედის:
ბანგლადეში, კამერუნი, კანადა, ჩინეთი, ეთიოპია,
ინდოეთი, ერაყი, ისრაელი, იორდანია, კენია,
ნეპალი, ფილიპინები, შრი-ლანკა და ამერიკის
შეერთებული შტატები (47, 48). 25-ზე მეტი სხვა
ქვეყანა ამჟამად მუშაობს იმაზე, რომ მოხდეს
საღებავებში ტყვიის შემცველობის ლიმიტის
შემცირება - 90 ppm - მდე.
მრავალმა საღებავის ტესტირების კვლევამ აჩვენა,
რომ
დეკორატიულ
საღებავებს
ტყვიის
შემცველობა დამატებითი ნაერთების გარეშე
შეიძლება ჰქონდეს 90 ppm-ზე დაბალი; ამის
საპირისპიროდ, საღებავებს ტყვიის შემცველი
ინგრედიენტებით, შესაძლოა, ჰქონდეთ ტყვიის
შემცველობა 100 000 ppm- ზე (24, 49).
გასათვალისწინებელია, რომ ტყვიის ნულოვანი
შემცველობა შეუძლებელია, რადგან ზოგიერთი
ინგრედიენტი, მათ შორის ნედლეული ბუნებრივი
წყაროებიდან, როგორიცაა თიხა და ბუნებრივი
პიგმენტები, შესაძლოა, დაბინძურებული იყოს
მცირე
რაოდენობის
ტყვიით.
იქ,
სადაც
მწარმოებლებმა იზრუნეს დაუბინძურებელი, ან
მხოლოდ
მცირე
რაოდენობის
ტყვიით
ნედლეულის მოპოვებაზე, შესაძლებელია ტყვიის
შემცველობა იყოს 90 ppm-ზე მნიშნველოვნად
ქვემოთ (24).
დეკორატიულ საღებავში ტყვიის დამატების
შეჩერება არის პრიორიტეტული, რადგან ეს
არის საღებავი, რომლის ზეგავლენასაც ბავშვები
სავარაუდოდ,
ყველაზე
მეტად
ექვემდებარებიან. თუმცა, ბავშვებზე, ასევე
შესაძლებელია, ზემოქმედება მოახდინოს იმ
სამრეწველო
საღებავებმა,
რომლებიც
გამოიყენება
სათამაშო
მოედნებზე
ან
გადაიტანება
საყოფაცხოვრებო
მტვრის
საშუალებით.
სხვა ასაკობრივი ჯგუფები, ასევე, უნდა იყოს
დაცული ტყვიის მავნე ზემოქმედებისგან.
ტყვიის შემცველი ინგრედიენტების გამოყენების
რეგულირება ყველა სახის საღებავში დაიცავს
პერსონალს, რომლებიც მუშაობენ საღებავის
წარმოებაში, გამოყენებასა და მათ მოშორებაში.

90 ppm - ლიმიტი, რომელიც შედის ტყვიის
შემცველი
საღებავის
რეგულირების
მოდელური
კანონის
სახელმძღვანელო
მითითებებში, წარმოადგენს მიზანს ზოგადად
საღებავებისთვის. ქვეყნებს შეუძლიათ მიიღონ
გადაწყვეტილება,
დააწესონ
სხვადასხვა
გარდამავალი პერიოდები დეკორატიული და
სამრეწველო
საღებავებისთვის,
რათა
მწარმოებლებს მიეცეთ დრო, მოახდინონ
თავიანთი პროდუქტების განახლება. თუ 90 ppm
ლიმიტის მიღწევა შეუძლებელია კონკრეტულ
სპეციალობაში გამოყენებისათვის, მთავრობებს
მოუწოდებენ
იმუშაონ
დაინტერესებულ
მხარეებთან ერთად, რათა განიხილონ, თუ
როგორ
შეიძლება
მიაღწიოს
ტყვიის
შემცველობის დაბალი ლიმიტს.

ნაბიჯები
ტყვიის
შემცველი
საღებავის კანონის შემუშავებისკენ
ქვეყნისა და მისი იურიდიული სტრუქტურის,
მარეგულირებელი
ჩარჩოებისა
და
პროცედურების გათვალისწინებით, ტყვიის
შემცველი საღებავების ელიმინაციის ეფექტური
კანონის
შემუშავება
შეიძლება
იყოს
მრავალსექტორული პროცესი,
რომელშიც
მონაწილეობას მიიღებენ ჯანდაცვის, გარემოს
დაცვისა და ვაჭრობისა და ეკონომიკის
სამინისტროები,
მარეგულირებელი
სააგენტოები,
საღებავების
წარმოების
ინდუსტრია,
სამოქალაქო
საზოგადოება
ორგანიზაციები
და
საზოგადოება.
კონკრეტული
აქტივობები
და
საჭირო
იურიდიული პროცესი,
ისევე,
როგორც
პასუხისმგებელი
ორგანო,
შესაძლოა,

სხვადასხვა ქვეყნისათვის იყოს განსხვავებული.
რეგიონალურად ჰარმონიზებული ლიმიტების
დაწესება ტყვიის შემცველობაზე საღებავსა და
სხვა ზედაპირებში, ხელს შეუწყობს ტყვიის
შემცველი საღებავების კანონების ეფექტურ
განხორციელებას
ეროვნულ
დონეზე
და
შეამცირებს
სავაჭრო
ბარიერებს
სავაჭრო
პარტნიორებს შორის.

მხარდაჭერა,
რომელიც
ხელმისაწვდომია ტყვიის შემცველი
საღებავების
ელიმინაციის
ალიანსისგან (Lead Paint Alliance)
ტყვიის შემცველი საღებავების ელიმინაციის
ალიანსმა შეიმუშავა სახელმძღვანელო მასალები
და ინსტრუმენტები, რომლებიც დაეხმარება
ქვეყნებს ტყვიის შემცველი საღებავის კანონების
დამკვიდრებაში. ეს მოიცავს სამოდელო კანონს
და ტყვიის შემცველი საღებავის რეგულირების
სახელმძღვანელოს(3),რომელიც უზრუნველყოფს
სამოდელო იურიდიულ ენას და მითითებებს
ეფექტური და აღსასრულებელი სამართლებრივი
მოთხოვნების ძირითადი ელემენტების შესახებ;
ასევე,
დოკუმენტი,
სადაც
შეჯამებულია
შემოთავაზებული ნაბიჯები ტყვიის შემცველი
საღებავის კანონის შემუშავებისკენ (50); და
ადგილობრივი
ადაპტაციის
მიზნით,
ცნობიერების ამაღლებისა და ინფორმაციული
მასალების
მთელი
რიგი.
დამატებითი
ინფორმაცია იხილეთ Lead Paint Alliance ვებგვერდზე.

დასკვნები
ჯანმო-მ დაასახელა ტყვია, როგორც 10 ქიმიური ნივთიერებიდან ერთ-ერთი საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ძირითადი პრობლემა (51). მიუხედავად იმისა, რომ ტყვიის ტოქსიკური ეფექტის
მიმართ ყველაზე დაუცველნი არიან ბავშვები, სინამდვილეში, ტყვიის ზემოქმედებამ, შესაძლოა,
უარყოფითად იმოქმედოს ყველა ასაკობრივ ჯგუფზე. ტყვიის ზემოქმედების შედეგად
გამოწვეულმა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულმ პრობლემებმა, შესაძლებელია, ასევე,
გამოიწვიოს მნიშვნელოვანი ნეგატიური ეკონომიკური და სოციალური ზემოქმედება მოსახლეობის
დონეზე.
ტყვიის შემცველი საღებავი წარმოადგენს ტყვიის ზემოქმედების მნიშვნელოვან წყაროს, რომლის
მოქმედების თავიდან არიდება შესაძლებელია. უკვე ჯანმო-ს 72 წევრმა ქვეყანამ (გაეროს 73 წევრი
სახელმწიფო) აჩვენა, რომ შესაძლებელია ტყვიის საღებავში გამოყენების შეზღუდვა (47, 48) და
ბევრმა საღებავების კომპანიამ უკვე შეასრულა ან აიღო ვალდებულება მოახდინოს საღებავების
რეფორმულირება (26–28). ამრიგად, გლობალურად, ტყვიის შემცველი საღებავების ელიმინაცია
სავსებით შესაძლებელია და მომგებიანი იქნება, როგორც ინდივიდუალურ, ასევე, საზოგადოებრივ
დონეზე მომავალი სარგებლის თვალსაზრისით.
მთავრობებისთვის ტყვიის შემცველი საღებავების რეგულირება წარმოადგენს მნიშვნელოვან
პირველად
პროფილაქტიკურ
ღონისძიებას
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობისათვის
პრიორიტეტული ქიმიური ნივთიერების დასაძლევად. სტრატეგიული თვალსაზრისით, ეს ქმედება
ხელს უწყობს პირველადი პრევენციის ინტეგრირებას ქიმიკატების უვნებელ მართვაში. აღნიშნული,
ასევე, ქმნის შესაძლებლობას ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის სექტორებისათვის იმუშავონ
ერთობლივად, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დასაცავად და ეკოსისტემების მთლიანობის
შესანარჩუნებლად. ასეთი ერთობლივი საქმიანობა ხელს უწყობს ჯანმო-ს ქიმიკატების სამოქმედო
გეგმის (2) და ქიმიკატების საერთაშორისო მენეჯმენტის სტრატეგიული მიდგომის განხორციელებას
(1).
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See https://www.unenvironment.org/explore-topics/chemicals-waste/what-we-do/emerging-issues/global-alliance-eliminate-leadpaint,accessed 13 April2020).
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