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Oddział Higieny Pracy
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Opole, 28.04.2016 r.

Czynnik chemiczny
Każdy pierwiastek lub związek chemiczny,
w postaci własnej lub w mieszaninie,
w stanie, w jakim występuje w przyrodzie
w stanie, w jakim jest wytwarzany, stosowany,
uwalniany w środowisku pracy,
w tym podczas usuwania go w postaci odpadów,
w trakcie każdej pracy, niezależnie od faktu, czy jest
albo nie jest wytwarzany celowo.

Czynnik chemiczny stwarzający zagrożenie
Czynnik chemiczny, który spełnia kryteria klasyfikacji
zagrożeń fizykochemicznych lub zagrożeń dla zdrowia
człowieka określonych w rozporządzeniu CLP;
Czynnik chemiczny, który z uwagi na swoje właściwości
fizykochemiczne lub oddziaływanie na człowieka oraz
sposób, w jaki jest stosowany lub obecny w miejscu
pracy, może stwarzać ryzyko dla bezpieczeństwa i dla
zdrowia pracowników;

Czynnik chemiczny oraz pył, dla którego ustalono wartości
najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS).

USTAWA
z dnia 25 lutego 2011 r.

o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
Rozporządzenie REACH (WE)1907/2006
Rozporządzenie CLP (WE)1272/2008

Rozporządzenie REACH (WE)1907/2006
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE)
nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r.
w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych
ograniczeń w zakresie chemikaliów.

Registration Evaluation Authorisation of Chemicals
Art. 31 Karta charakterystyki, zał. II

Rozporządzenie CLP (WE)1272/2008
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE)
nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

Clssification Labelling Packaging
Zał. VI – urzędowa klasyfikacja substancji, tab. 3.1
Art. 40 – klasyfikacja producenta. Wykaz klasyfikacji i oznakowania
substancji na stronie internetowej Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA)

Rozporządzenia REACH i CLP są bezpośrednio stosowane
we wszystkich państwach członkowskich.
Rozporządzenia są systematycznie zmieniane poprzez
kolejne rozporządzenia KE.

Cel nadrzędny:
zapewnienie wysokiego poziomu ochrony
zdrowia ludzi i środowiska.

Obowiązki związane z wprowadzeniem do obrotu
chemikaliów
Zgodnie z prawem wspólnotowym


PRODUCENT



IMPORTER



DALSZY UŻYTKOWNIK-PRODUCENT MIESZANINY

ma obowiązek:


sklasyfikować – zidentyfikować zagrożenia



oznakować – wskazać zagrożenia

 opakować
substancje i mieszaniny wprowadzane do obrotu.


Udostępnić specjalistyczne informacje użytkownikom
profesjonalnym – KARTY CHARAKTERYSTYKI



Przestrzegać ograniczeń dotyczących wprowadzania chemikaliów
do obrotu.

Wprowadzanie
do obrotu
Producenci
Importerzy
Dalsi użytkownicy
producenci mieszanin

Dystrybutorzy

Stosowanie
Dalsi Użytkownicy profesjonalni – działalność
zawodowa
Ogół społeczeństwa Konsumenci

Nadzór nad przestrzeganiem przepisów z zakresu
wprowadzania do obrotu i stosowania w działalności
zawodowej substancji i mieszanin chemicznych
sprawuje
Państwowa Inspekcja Sanitarna

SUBSTANCJE I MIESZANINY

SUBSTANCJE I MIESZANINY

NIEBEZPIECZNE

STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE

Dyrektywa 67/548/EWG

Rozporządzenie
1272/2008/WE (CLP)

1 grudnia 2010 r.
obowiązek nowej klasyfikacji i oznakowania substancji CLP
1 czerwca 2015 r.
obowiązek nowej klasyfikacji i oznakowania mieszanin CLP

Zagrożenia chemiczne dla zdrowia kategorie:

• TOKSYCZNE

• RAKOTWÓRCZE

• ŻRĄCE NA SKÓRĘ

• DRAŻNIĄCE
NA SKÓRĘ/OCZY

• POWODUJĄCE
POWAŻNE
USZKODZENIE OCZU

• UCZULAJĄCE
NA SKÓRĘ

• SZKODLIWE NA
ROZRODCZOŚĆ

• TOKSYCZNE kat. 4

•UCZULAJĄCE
NA DROGI ODDECHOWE

•TOKSYCZNE NA
NARZĄDY DOCELOWE
kat.3

• TOKSYCZNE NA NARZĄDY
DOCELOWE kat. 1,2

• MUTAGENNE

• ZAGROŻENIE
SPOWODOWANE ASPIRACJĄ

NARAŻENIE ZAWODOWE NA SUBSTANCJE I MIESZANINY CHEMICZNE
NIEBEZPIECZNE / STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE
Środki stosowane do dezynfekcji
Środki stosowane do utrzymania czystości,
mycia prania - detergenty
Środki stosowane do sterylizacji –
tlenek etylenu

Ustawa
o substancjach i mieszaninach
chemicznych

Środki stosowane do utrwalania
materiału diagnostycznego - formaldehyd
Odczynniki chemiczne stosowane
w laboratorium analitycznym,
mikrobiologicznym
Gazy medyczne tlen, dwutlenek węgla
anestetyki wziewne – podtlenek azotu
Substancje stosowane do produkcji
cytostatyków

Rozporządzenie CLP
1272/2008/WE
Rozporządzenie REACH

Charakterystyka szkodliwego działania substancji
lub mieszaniny chemicznej stwarzającej
zagrożenie przekazana w postaci:
• karty charakterystyki
• oznakowania na etykiecie

powinna służyć ich odbiorcom do podjęcia
odpowiednich działań zapobiegawczych,
a w szczególności do unikania zagrożeń

BEZPIECZEŃSTWO CHEMICZNE

Karta charakterystyki - Rozporządzenie REACH – art.31, zał. II
Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa
Sekcja 2: Identyfikacja zagrożeń

Sekcja 3: Skład/informacja o składnikach
Sekcja 4: Środki pierwszej pomocy
Sekcja 5: Postępowanie w przypadku pożaru
Sekcja 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Sekcja 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
Sekcja 8: Kontrola narażenia /środki ochrony indywidualnej
Sekcja 9: Właściwości fizyczne i chemiczne
Sekcja 10: Stabilność i reaktywność

Sekcja 11: Informacje toksykologiczne
Sekcja 12: Informacje ekologiczne
Sekcja 13: Postępowanie z odpadami
Sekcja 14: Informacje dotyczące transportu

Sekcja 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych
Sekcja 16: Inne informacje

Dostarczenie kart charakterystyki
 Wersja papierowa,

 Wersja elektroniczna (mail, nośnik pamięci),
 Zawsze wymagać od dostawcy – Zamieszczenie na stronie

internetowej – to nie jest dostarczenie karty
charakterystyki,

Aktualizacja
Dostawcy niezwłocznie aktualizują kartę charakterystyki:
 gdy tylko pojawią się nowe informacje, które mogą mieć

wpływ na środki kontroli ryzyka, lub nowe informacje
o zagrożeniach.

Informacja o zagrożeniach

Instrukcja stanowiskowa
Środki ochrony indywidualnej
System udzielania I pomocy
Przeprowadzanie badań w środowisku pracy

Ocena ryzyka zawodowego
Procedura bezpieczeństwa na wypadek awarii
Przechowywanie / Magazynowanie

Karta charakterystyki

Narażenie zawodowe na czynnik
chemiczny:
proces oddziaływania na organizm pracownika
czynnika chemicznego
występującego na jego stanowisku pracy.
Przenikanie do organizmu pracownika zachodzi przez:
• drogi oddechowe (inhalacyjna)
• skórę, błony śluzowe
• z przewodu pokarmowego

ACTICHLOR PLUS
do dezynfekcji powierzchni

Hasło ostrzegawcze
NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zwroty ostrożności
Zapobieganie

Zwroty zagrożenia
H 315

Działa drażniąco na skórę
H 318

Powoduje poważne uszkodzenie
oczu
H 334

Może powodować objawy alergii lub
astmy lub trudności w oddychaniu
w następstwie wdychania
H 335

Może powodować podrażnienie dróg
oddechowych

P 280

Stosować rękawice ochronne,
odzież ochronną/ochronę oczu

INCIDIN PRO
do dezynfekcji powierzchni

Hasło ostrzegawcze
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zwroty zagrożenia
H 302

Działa szkodliwie
po połknięciu
H 314

Powoduje poważne
oparzenia skóry oraz
uszkodzenia oczu

Zwroty ostrożności
Zapobieganie
P 280

Stosować rękawice ochronne, odzież
ochronną ochronę oczu/ochronę twarzy
Reagowanie
P303+ P361+ P353
SKÓRA (włosy)
Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną
odzież
Spłukać skórę pod strumieniem wody prysznicem
P 300
Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM
ZATRUĆ lub lekarzem

Rozporządzenie CLP jest systematycznie zmieniane
Wykaz substancji w załączniku VI zmienia się poprzez
kolejne rozporządzenia KE (tzw. poprawki ATP)
dostosowujące do postępu naukowo-technicznego – wykaz
substancji i ich klasyfikacja zmieniają się.

Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 605/2014 z dnia 5 czerwca 2014 r.;
(UE) 2015/491 z dnia 23 marca2015 r.

Substancja dodana do wykazu od 1stycznia 2016 r.

Formaldehyd: Rakotwórczy kat. 1B
Stężenie graniczne 0,1%

FORMALDEHYD
do utrwalania materiału diagnostycznego
Klasyfikacja zharmonizowana zał. VI CLP

Zwroty
ostrożności

Hasło ostrzegawcze

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zwroty zagrożenia
Działa szkodliwie po połknięciu H 301
Działa toksycznie w kontakcie ze skórą H 311
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz
uszkodzenia oczu H 314
Może powodować reakcję alergiczną skóry H 317

Działa toksycznie w następstwie wdychania H 331
Podejrzewa się , że powoduje wady genetyczne H 341

Może powodować raka H 350

Zapobieganie
P 280

Stosować rękawice
ochronne, odzież
ochronną/ochronę
oczu/ochronę
twarzy

Oznakowanie odporności chemicznej: PN-EN 374 - 1:2005

Kolbą stożkowa
ochrona przed chemikaliami
Odporność na przenikanie 3 substancji chemicznych.
Odpowiadająca 2 poziomowi odporności chemicznej.
Czas przebicia minimum 30 minut.

Zlewka ze znakiem zapytania
niska ochrona przed chemikaliami
(tzw. rękawice szczelne, wodoodporne) ale nie zapewniają
czasów przebicia wymaganych do pełnej ochrony
chemicznej.

Rękawice takie mogą chronić przed określonymi substancjami
chemicznymi lecz konieczna jest tu jednoznaczna deklaracja
odporności danej rękawicy wydana przez producenta.

Aktualny spis stosowanych substancji stwarzających zagrożenie
Art. 221 § 2 Kodeksu Pracy
Lp
1.

Nazwa

Zagrożenia
Działa drażniąco na skórę

ACTICHLOR PLUS Powoduje poważne uszkodzenie oczu
Może powodować objawy alergii lub astmy
lub trudności w oddychaniu w następstwie
wdychania
NIEBEZPIECZEŃSTWO

2.

INCIDIN PRO
NIEBEZPIECZEŃSTWO

3.

INCIDIN PLUS

NIEBEZPIECZEŃSTWO

4.

CISPLATYNA

Może powodować podrażnienie dróg
oddechowych
Działa szkodliwie po połknięciu
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz
uszkodzenia oczu

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz
uszkodzenia oczu
Działa szkodliwie w następstwie wdychania
Połknięcie grozi śmiercią
Powoduje poważne uszkodzenia oczu

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Może powodować raka

Środki ochrony
Zapobieganie
P 280
Stosować rękawice ochronne,
ochronę oczu/ochronę twarzy

Anestetyki wziewne
Droga narażenia : Inhalacyjna
Normatywy higieniczne
Wartość NDS w powietrzu na stanowiskach pracy
w 2005 r. dla


Podtleneku azotu N2O - 90 mg/m3
w 2007 r. dla:






Dezfluranu C3H2F6O - 125 mg/m3
Izofluranu C3H2CIF5O - 32 mg/m3
Sewofluranu C4H3F7O - 55 mg/m3
Halotanu C2HBrClF3 - 40 mg/m3 (NDSCh = 100 mg/m3)

USTAWA
z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy
Art. 227 § 1. Pracodawca jest obowiązany stosować środki
zapobiegające chorobom zawodowym i innym chorobom
związanym z wykonywaną pracą, w szczególności:
przeprowadzać, na swój koszt,
badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia,
rejestrować i przechowywać wyniki tych badań i pomiarów
oraz udostępniać je pracownikom.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 2 lutego 2011 r.
w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia
w środowisku pracy

§ 3. Pracodawca zapewnia wykonanie badań i pomiarów czynnika szkodliwego
dla zdrowia w środowisku pracy, nie później niż w terminie 30 dni od
dnia rozpoczęcia działalności.
§ 4. …, badania i pomiary wykonuje się:
1) co najmniej raz na dwa lata - jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru
stwierdzono stężenie czynnika szkodliwego dla zdrowia powyżej 0,1
do 0,5 wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS).
2) co najmniej raz w roku - jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru
stwierdzono stężenie czynnika szkodliwego dla zdrowia powyżej 0,5
wartości NDS.
§ 7. Jeżeli wyniki dwóch ostatnich badań i pomiarów wykonanych w odstępie co
najmniej dwóch lat, nie przekroczyły 0,1 wartości NDS, pracodawca
może odstąpić od wykonywania badań i pomiarów.

Narażenie w woj. opolskim
Od 2010 r. Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
sprawuje w podległych szpitalach miast powiatowych stały,
nadzór w z zakresu oceny narażenia na gazy anestetyczne.
Stosowane gazy anestetyczne: sewofluran, podtlenek azotu
Stężenia w powietrzu pomieszczeń pracy:
Tlenku diazotu (NDS 90 mg/m3 )
wahały się w granicach od 0,35 do 339,5 mg/m3
(0,1 – 3,8 wartości NDS )
Sewofluranu (NDS 55 mg/m3)
wahały się w granicach od 0,17 do 30 mg/m3
(0,1 – 0,6 wartości NDS )

Wskaźnik łącznego narażenia dla podtlenku
azotu i sewofluranu
 Sewofluran i podtlenek azotu są stosowane do

znieczulenia wziewnego ze względu na ich działanie na
ośrodkowy układ nerwowy.
 Z tego też względu, należy je rozpatrywać jako substancje

o podobnym, addytywnym charakterze działania, co
uzasadnia zastosowanie w ocenie narażenia zawodowego
ich działania łącznego.

Wyniki badań:
 Pracownicy najbardziej narażeni to lekarz anestezjolog

i pielęgniarka anestezjologiczna;

Wpływ na poziom stężeń na stanowiskach pracy
 Rodzaj anestezji – „zamknięta” lub „otwarta” –

ma szczególny wpływ na wielkość skażenia powietrza N2O.
 Obecność, rodzaj i sprawność wentylacji oraz systemu

odprowadzania gazów.
 Rodzaj i sprawność urządzeń anestetycznych.

Anestetyk wziewny: podtlenek azotu
Zastosowanie: medyczne
NDS 90 mg/m3
H270

Może spowodować lub intensyfikować pożar, utleniacz
H280

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zawiera gaz pod ciśnieniem, ogrzewanie grozi
wybuchem
P430

Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu

Leki cytostatyczne
Leki przeciwnowotworowe hamujące wzrost komórek rakowych,
zapobiegające w ten sposób rozwojowi choroby.

Rozszerzenie wskazań do podawania onkostatyków w połączeniu
z rosnącą liczbą zachorowań na choroby nowotworowe powoduje
zwiększenie ilości zużywanych leków, a tym samym populacji osób
zawodowo na nie narażonych.

Wykazują działanie: kancerogenne, mutagenne i teratogenne.
Droga narażenia :

inhalacyjna (drogi oddechowe),
dermalna (skóra),
per os (kontakt zanieczyszczonej ręki z ustami).

Należy podkreślić, że za substancje rakotwórcze lub
mutagenne w środowisku pracy uważa się obecnie nie tylko
substancje ze zharmonizowaną klasyfikacją, ale również
substancje chemiczne i ich mieszaniny spełniające kryteria
klasyfikacji jako rakotwórcze lub mutagenne kategorii 1A
lub 1B zgodnie z rozporządzeniem CLP (art. 40).

Cyklofosfamid, Cisplatyna, Etopozyd,
Doksorubicyna, Karmustyna, Temozolomid.
Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 24 lipca 2012 r.
w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników
lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym
lub mutagennym w środowisku pracy

CISPLATYNA
substancja wykorzystywana do produkcji leków

Klasyfikacja producenta art. 40 CLP

Zwroty ostrożności

Hasło ostrzegawcze
NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zwroty zagrożenia
H 300

Połknięcie grozi śmiercią
H 318

Powoduje poważne uszkodzenia
oczu
H 350

Może powodować raka

P 201

Przed użyciem zapoznać się ze
specjalnymi środkami ostrożności
P 264

Dokładnie umyć ręce po manipulowaniu
P280

Stosować rękawice ochronne, odzież
ochronną/ochronę oczu/ochronę
twarzy

Bezpieczeństwo Chemiczne
Realizacja nałożonych obowiązków prawnych


SZKOLENIA



IDENTYFIKACJA CZYNNIKÓW CHEMICZNYCH WYSTĘPUJĄCYCH
NA STANOWISKACH PRACY
Spis stosowanych substancji i mieszanin chemicznych, karty
charakterystyki, etykiety.



POMIARY W ŚRODOWISKU PRACY DLA SUBSTANCJI
POSIADAJACYCH USTALONY NDS
Rejestry czynników szkodliwych, karty badań.



OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO
Udostępnić lekarzowi sprawującemu profilaktyczna opiekę.

 ZABEZPIECZENIA PRACOWNIKA NA STANOWISKU PRACY
Środki techniczne eliminujące lub ograniczające zagrożenie
u źródła(hermetyzacja procesów, osłony, automatyczne pipety);
Środki ochrony zbiorowej (wentylacja, odciągi, dygestoria);
Środki ochrony indywidualnej (Właściwe!);
Instrukcje bhp dot. prac z chemikaliami wykonane na podstawie
karty charakterystyki;
Instrukcje bhp obsługiwanych urządzeń;
Procedury na wypadek awarii;
Znaki bezpieczeństwa (zakazu, nakazu, ostrzegawcze);
Środki / instrukcje udzielania pierwszej pomocy.

 PRZECHOWYWANIE/MAGAZYNOWANIE
Oznakowanie: opakowań, pomieszczeń, miejsc przechowywania;
Instrukcje określające sposób składowania, pakowania, załadunku.

 OPIEKA PROFILAKTYCZNA

Dziękuję za uwagę

Oddział Higieny Pracy
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu

Tel. 77 4426961

