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(διεθνώς γνωστό µε τα αρχικά MSDS από τον αγγλικό όρο Material
Safety Data Sheet). Βασιζόµενος σ’ αυτά τα δελτία, ο εργοδότης
είναι υποχρεωµένος να προστατέψει την υγεία των εργαζοµένων.
Το σχετικό αρχείο πληροφοριών το φυλάσσει συνήθως ο τεχνικός
ασφάλειας. Τόσο ο τεχνικός ασφάλειας όσο και ο γιατρός εργασίας
ενηµερώνουν και εκπαιδεύουν τους εργαζόµενους στην ασφαλή
χρήση ενός προϊόντος, τα µέσα πυρόσβεσης, τα µέσα ατοµικής προστασίας, τις πρώτες βοήθειες κ.λπ. Ένας εργαζόµενος πρέπει επίσης να µάθει να διαβάζει και να κατανοεί τις πληροφορίες που περιέχει η ετικέτα στη συσκευασία µιας χηµικής ουσίας.
Σε τεχνικό επίπεδο η καλύτερη προστασία από τους ατµούς ενός διαλύτη επιτυγχάνεται όταν οι σχετικές εργασίες γίνονται σε κλειστά
δοχεία και κυκλώµατα, κατά προτίµηση υπό αρνητική πίεση. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, απαιτείται κατάλληλος εξαερισµός του χώρου.
Συνιστάται η παρακολούθηση της συγκέντρωσης των ατµών στον αέρα µε φορητά όργανα. Ανά τακτά χρονικά διαστήµατα πρέπει να γίνεται ιατρικός έλεγχος των εργαζοµένων που εκτίθενται σε συγκεκριµένους διαλύτες. Τελευταίο τεχνικό µέσο για την αντιµετώπιση
των κινδύνων από τους διαλύτες είναι τα κατάλληλα µέσα ατοµικής
προστασίας (µάσκες, γραµµές τροφοδοσίας, φιάλες, γάντια κ.λπ.).
Πληροφορίες για τα µέσα ατοµικής προστασίας µπορούµε να αντλήσουµε από τα δελτία δεδοµένων (MSDS) του κάθε διαλύτη.

Τι προβλέπει η νοµοθεσία για τις εγκύους;
Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του π.δ 176/97 (150/Α) «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εγκύων,
λεχώνων και γαλουχουσών εργαζοµένων σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/85/ΕΟΚ» ο εργοδότης οφείλει να διαθέτει γραπτή εκτίµηση των υφιστάµενων κινδύνων µε την οποία γίνεται:
ñ προσδιορισµός της φύσης, του βαθµού και της διάρκειας
της έκθεσης
ñ αξιολόγηση των κινδύνων και των επιπτώσεών τους
στην εγκυµοσύνη ή τη γαλουχία
Οι έγκυες εργαζόµενες, δεν µπορούν σε καµία περίπτωση να υποχρεωθούν να εκτελέσουν δραστηριότητα της οποίας η αξιολόγηση
έχει δείξει ότι συνεπάγεται ενδεχόµενη έκθεση επικίνδυνη για την
ασφάλεια ή την υγεία της.
Ειδικότερα για τους µόνιµους υπαλλήλους, τους υπαλλήλους µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπουργείων και άλλων δηµοσίων υπηρεσιών κάθε µορφής, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α. α' και
β' βαθµού, σύµφωνα µε το άρθρο 9 §3,4 του νόµου 3174/03
(205/Α) «Μερική απασχόληση και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα», επιτρέπεται κατά το διάστηµα της κύησης, της λοχείας και της
γαλουχίας, η απόσπασή τους σε άλλες υπηρεσίες, µόνο στην περίπτωση που ο χώρος εργασίας είναι επικίνδυνος για την υγεία τους
και δεν είναι εφικτή η µετακίνησή τους εντός της ίδιας υπηρεσίας ή
η ανάθεση διαφορετικών καθηκόντων σε αυτές.
Κείµενο:Σπύρος ∆οντάς, ∆ρ. Χηµικός
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Ποιες χηµικές ουσίες ονοµάζουµε
διαλύτες;
∆ιαλύτες ονοµάζουµε τις υγρές ουσίες και τα µίγµατά τους. Χρησιµοποιούνται σε µια σειρά εργασιών π.χ. για τη διασπορά ή τη διάλυση στερεών ουσιών. Συχνά αποτελούν συστατικά ενός παρασκευάσµατος ή πρώτη ύλη για την παραγωγή άλλων προϊόντων. Οι
περισσότεροι διαλύτες είναι πτητικοί, δηλαδή εξατµίζονται εύκολα.

Με ποιους τρόπους εκτίθενται
οι εργαζόµενοι στους διαλύτες;
Με τρεις διαφορετικούς τρόπους:
ñ από τη µύτη, εισπνέοντας τους ατµούς τους
ñ από το στόµα, καταπίνοντας άµεσα ή έµµεσα ποσότητές τους
ñ από το δέρµα, αγγίζοντάς τους π.χ. µε γυµνά χέρια

Ποιους κινδύνους διατρέχει
ο εργαζόµενος που χρησιµοποιεί
διαλύτες;
Πολλοί διαλύτες είναι εύφλεκτοι, άρα υπάρχει πάντα ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Αρκετοί, επίσης, προκαλούν νάρκωση, καθιστώντας ένα ατύχηµα πολύ πιθανότερο. Άλλοι πάλι προκαλούν
ερεθισµό του δέρµατος, των µατιών και των βλεννογόνων.
Όµως, ο πιο ύπουλος κίνδυνος σχετίζεται µε την τοξικότητα
αρκετών διαλυτών. Η έκθεση για µεγάλο χρονικό διάστηµα σε
υψηλές συγκεντρώσεις των ουσιών αυτών στον αέρα που ο εργαζόµενος εισπνέει, µπορεί να προκαλέσει µόνιµες βλάβες σε
ιστούς ή όργανα, ακόµη και το θάνατο.

Οι βλάβες στην υγεία εξαρτώνται από
το φύλο του εργαζόµενου;
Οι µελέτες δείχνουν ότι δεν υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές, ως
προς τις γενικότερες επιπτώσεις στην υγεία, µεταξύ ανδρών
και γυναικών. Λόγω όµως του διαφορετικού αναπαραγωγικού
συστήµατος του κάθε φύλου, υφίστανται ειδικοί κίνδυνοι. Τόσο
η ζωή της µέλλουσας µητέρας όσο και του εµβρύου απειλούνται
από την έκθεση σε ορισµένους διαλύτες.

Πώς επηρεάζουν οι τοξικές ουσίες
το αναπαραγωγικό σύστηµα;
Οι τοξικές ουσίες είναι δυνατό να προκαλέσουν:
ñ µεταλλάξεις σε επίπεδο γενετικού κώδικα
ñ ανωµαλίες σε επίπεδο χρωµοσωµάτων
ñ διαταραχές κατά τη διαίρεση των κυττάρων
ñ µεταβολές στη σύνθεση των νουκλεϊνικών οξέων ή των πρωτεϊνών
ñ µείωση της ποσότητας βασικών συστατικών της βιοσύνθεσης
ñ µείωση της απαραίτητης ενέργειας για την ανάπτυξη του εµβρύου
ñ ανωµαλία στη λειτουργία των ενζυµικών συστηµάτων
ñ ανωµαλία στη ρύθµιση του ισοζυγίου του νερού και των ηλεκτρολυτών
ñ µεταβολή χαρακτηριστικών στη µεµβράνη των κυττάρων
Όλες οι παραπάνω αλλαγές της φυσιολογικής λειτουργίας του οργανισµού είναι δυνατό να προκαλέσουν στη γυναίκα πρόβληµα γονιµότητας.

Με ποιο τρόπο είναι δυνατό
να επηρεαστεί η εξέλιξη και η ζωή
του εµβρύου;
Η επίδραση µιας χηµικής ουσίας εξαρτάται άµεσα από το στάδιο της
εξέλιξης ενός εµβρύου. Τα όργανα του εµβρύου αναπτύσσονται µε
ιδιαίτερο ρυθµό το καθένα. Σηµειώνεται ότι για την ανάπτυξη του
εγκεφάλου ιδιαίτερα κρίσιµη είναι η περίοδος µεταξύ της 15ης και
της 25ης ηµέρας µετά τη σύλληψη, των µατιών µεταξύ της 24ης
και της 40ης ηµέρας, της καρδιάς µεταξύ της 20ης και της 40ης
ηµέρας και των άνω και κάτω άκρων µεταξύ της 24ης και της 36ης
ηµέρας. ∆εδοµένου ότι τα πρώτα στάδια της κύησης είναι κρίσιµα,
µέτρα για την προστασία της µέλλουσας µητέρας πρέπει να λαµβάνονται πριν καν αυτή µείνει έγκυος.
Η δράση ορισµένων ουσιών εντοπίζεται στα πρώτα στάδια µετά τη
σύλληψη ενώ άλλων σε µεταγενέστερα στάδια της κύησης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κατά τη διαδικασία της εµβρυογένεσης (δηλαδή της ανάπτυξης του εµβρύου) οι ρυθµοί δηµιουργίας ή θανάτου ορισµένων κυττάρων είναι δυνατό να διαταραχθούν, να µειωθούν ορισµένοι ρυθµοί βιοσύνθεσης ή να αλλοιωθούν δοµικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά κάποιων ιστών. Σε ακραίες περιπτώσεις
προκαλούνται δυσµορφίες (τερατογενέσεις) ή και αποβολές του
εµβρύου.

Αναφέρετε µερικούς διαλύτες που θα
µπορούσαν να απειλήσουν την υγεία
της µητέρας και του εµβρύου
Καταρχάς πρέπει ν’ αναφέρουµε ότι οι µελέτες για τερατογενέσεις προέρχονται συνήθως από πειραµατόζωα. Τα αποτελέσµατά τους είναι ενδεικτικά των κινδύνων που θα αντιµετώπιζαν οι άνθρωποι για ανάλογη έκθεση. Κρίσιµα µεγέθη των µελετών είναι η δόση που χορηγείται σε κάθε πειραµατόζωο, το
είδος των βλαβών και το ποσοστό των τερατογενέσεων.
Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι σε µελέτες που έχουν γίνει τόσο σε
πειραµατόζωα όσο και σε πληθυσµούς εργαζοµένων γυναικών
έχουν παρατηρηθεί ανωµαλίες κατά την κύηση, δυσµορφίες του
εµβρύου ή και αποβολές κατά την έκθεση στους εξής διαλύτες:
ñ βενζόλιο
ñ τολουόλιο
ñ ξυλόλιο
ñ στυρόλιο
ñ εξάνιο
ñ πετρελαϊκός αιθέρας
ñ διθειάνθρακας
ñ χλωροφόρµιο
ñ διµεθυλοφορµαµίδιο
ñ διµεθυλοσουλφοξείδιο
ñ µεθυλενοχλωρίδιο
ñ προπυλενογλυκόλη
ñ 1,1,1 – τριχλωροαιθάνιο
ñ 1,1,2 – τριχλωροαιθάνιο
ñ τριχλωροαιθυλένιο
ñ τετραχλωροαιθάνιο
ñ τετραχλωροαιθυλένιο

Πώς µπορώ να προστατέψω την υγεία
µου από τους διαλύτες, όταν τους
χρησιµοποιώ κατά την εργασία µου;
Ο εργοδότης µιας επιχείρησης µπορεί να ζητήσει από τον παραγωγό ή τον προµηθευτή µιας χηµικής ουσίας πληροφορίες για
το σωστό τρόπο χρήσης της (άρθρο 25 του νόµου 1568/1985).
Οι πληροφορίες αυτές δίνονται µε τη µορφή ενός τυποιηµένου εγγράφου που ονοµάζεται δελτίο δεδοµένων ασφάλειας προϊόντος
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(διεθνώς γνωστό µε τα αρχικά MSDS από τον αγγλικό όρο Material
Safety Data Sheet). Βασιζόµενος σ’ αυτά τα δελτία, ο εργοδότης
είναι υποχρεωµένος να προστατέψει την υγεία των εργαζοµένων.
Το σχετικό αρχείο πληροφοριών το φυλάσσει συνήθως ο τεχνικός
ασφάλειας. Τόσο ο τεχνικός ασφάλειας όσο και ο γιατρός εργασίας
ενηµερώνουν και εκπαιδεύουν τους εργαζόµενους στην ασφαλή
χρήση ενός προϊόντος, τα µέσα πυρόσβεσης, τα µέσα ατοµικής προστασίας, τις πρώτες βοήθειες κ.λπ. Ένας εργαζόµενος πρέπει επίσης να µάθει να διαβάζει και να κατανοεί τις πληροφορίες που περιέχει η ετικέτα στη συσκευασία µιας χηµικής ουσίας.
Σε τεχνικό επίπεδο η καλύτερη προστασία από τους ατµούς ενός διαλύτη επιτυγχάνεται όταν οι σχετικές εργασίες γίνονται σε κλειστά
δοχεία και κυκλώµατα, κατά προτίµηση υπό αρνητική πίεση. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, απαιτείται κατάλληλος εξαερισµός του χώρου.
Συνιστάται η παρακολούθηση της συγκέντρωσης των ατµών στον αέρα µε φορητά όργανα. Ανά τακτά χρονικά διαστήµατα πρέπει να γίνεται ιατρικός έλεγχος των εργαζοµένων που εκτίθενται σε συγκεκριµένους διαλύτες. Τελευταίο τεχνικό µέσο για την αντιµετώπιση
των κινδύνων από τους διαλύτες είναι τα κατάλληλα µέσα ατοµικής
προστασίας (µάσκες, γραµµές τροφοδοσίας, φιάλες, γάντια κ.λπ.).
Πληροφορίες για τα µέσα ατοµικής προστασίας µπορούµε να αντλήσουµε από τα δελτία δεδοµένων (MSDS) του κάθε διαλύτη.

Τι προβλέπει η νοµοθεσία για τις εγκύους;
Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του π.δ 176/97 (150/Α) «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εγκύων,
λεχώνων και γαλουχουσών εργαζοµένων σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/85/ΕΟΚ» ο εργοδότης οφείλει να διαθέτει γραπτή εκτίµηση των υφιστάµενων κινδύνων µε την οποία γίνεται:
ñ προσδιορισµός της φύσης, του βαθµού και της διάρκειας
της έκθεσης
ñ αξιολόγηση των κινδύνων και των επιπτώσεών τους
στην εγκυµοσύνη ή τη γαλουχία
Οι έγκυες εργαζόµενες, δεν µπορούν σε καµία περίπτωση να υποχρεωθούν να εκτελέσουν δραστηριότητα της οποίας η αξιολόγηση
έχει δείξει ότι συνεπάγεται ενδεχόµενη έκθεση επικίνδυνη για την
ασφάλεια ή την υγεία της.
Ειδικότερα για τους µόνιµους υπαλλήλους, τους υπαλλήλους µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπουργείων και άλλων δηµοσίων υπηρεσιών κάθε µορφής, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α. α' και
β' βαθµού, σύµφωνα µε το άρθρο 9 §3,4 του νόµου 3174/03
(205/Α) «Μερική απασχόληση και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα», επιτρέπεται κατά το διάστηµα της κύησης, της λοχείας και της
γαλουχίας, η απόσπασή τους σε άλλες υπηρεσίες, µόνο στην περίπτωση που ο χώρος εργασίας είναι επικίνδυνος για την υγεία τους
και δεν είναι εφικτή η µετακίνησή τους εντός της ίδιας υπηρεσίας ή
η ανάθεση διαφορετικών καθηκόντων σε αυτές.
Κείµενο:Σπύρος ∆οντάς, ∆ρ. Χηµικός
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