ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ∆ΙΑΛΥΤΕΣ
Μέτρα για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων
Σε µεγάλο αριθµό κλάδων της παραγωγής αλλά και των υπηρεσιών,
χρησιµοποιούνται σήµερα σηµαντικές ποσότητες διαλυτών, δηλαδή υγρών χηµικών
ενώσεων ή µιγµάτων που επιτυγχάνουν τη διάλυση ουσιών αδιάλυτων στο νερό. Οι
βιοµηχανίες χρωµάτων, βερνικιών, µελανιών, κόλλας, πολυµερών, η βυρσοδεψία, η
ξυλουργία, η υφαντουργία, η χηµική και η φαρµακευτική βιοµηχανία, τα
µηχανουργεία, τα καθαριστήρια, τα νοσοκοµεία και πλήθος άλλων δραστηριοτήτων
χρησιµοποιούν διαλύτες. Σε όλα τα νοικοκυριά, τέλος, υπάρχουν προϊόντα που
περιέχουν χηµικούς διαλύτες (π.χ. σπρέι, αντιδιαβρωτικά, καθαριστικά κλπ.).
Κάθε διαλύτης διαθέτει ιδιότητες που εξαρτώνται από τη χηµική φύση των ουσιών
που τον αποτελούν. Κατά κανόνα οι διαλύτες προκαλούν προβλήµατα υγείας όταν
παρουσιάζουν τοξική ή ναρκωτική δράση και ασφάλειας όταν είναι εύφλεκτοι.
Μερικές βασικές γνώσεις βοηθούν σηµαντικά στην αντιµετώπιση των προβληµάτων
αυτών.

ΤΡΟΠΟΙ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΤΩΝ ∆ΙΑΛΥΤΩΝ ΣΤΟΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
Η είσοδος των χηµικών ενώσεων στον ανθρώπινο οργανισµό πραγµατοποιείται δια
µέσου:
ü της εισπνοής (κατά κύριο λόγο)
ü της κατάποσης
ü της δερµατικής επαφής

Η ∆ΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ∆ΙΑΛΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ
Η δραστικότητα ενός διαλύτη είναι συνάρτηση της χηµικής δοµής των συστατικών
του. Στη βιοµηχανία διαλύτης σηµαίνει κατά κανόνα οργανικός διαλύτης. Τα µόρια,
όµως, των διαλυτών αυτών διαθέτουν ανάλογη δοµή µε αυτή πολλών ανθρωπίνων
ιστών (είναι π.χ. λιπόφιλα) και αλληλεπιδρούν µαζί τους. Σ’αυτό ακριβώς ωφείλεται
και η βλαπτική τους δράση για τον οργανισµό.

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
α) Κίνδυνοι από ανάφλεξη και έκρηξη
Οι διαλύτες είναι κατά κανόνα πτητικοί και εύφλευκτοι. Όσο πτητικότεροι είναι
τόσο ευκολότερα αποµακρύνονται από τη διαλελυµµένη ουσία.

Αρκετοί σχηµατίζουν εκρηκτικά µίγµατα µε τον αέρα ακόµα και σε κανονική
θερµοκρασία δωµατίου. Υπάρχει άµεσος κίνδυνος εάν η θερµοκρασία του δωµατίου
είναι ανώτερη από το σηµείο ανάφλεξης του διαλύτη. Το σηµείο ανάφλεξης είναι η
κατώτατη θερµοκρασία στην οποία µπορεί να παραχθεί ικανή ποσότητα ευφλέκτων
ατµών που να αναφλέγεται µε την εφαρµογή µιας µικρής φλόγας.

β) Κίνδυνοι για την υγεία
ü Νάρκωση
Οι διαλύτες προκαλούν νάρκωση διότι είναι δυνατόν να καταλάβουν λιπόφιλες θέσεις
των νευρικών κυττάρων. Η πλήρης ανάνηψη είναι συνήθως δυνατή.
ü Τοξική δράση των διαλυτών
Οι διαλύτες είναι δυνατόν να προκαλέσουν µόνιµες βλάβες σε διάφορα όργανα και
ιστούς (στο αιµοποιητικό σύστηµα, το νευρικό σύστηµα, τους πνεύµονες, το συκώτι
κλπ.) ή και το θάνατο. Η τοξικότητα του διαλύτη εξαρτάται από τη διάρκεια της
έκθεσης και τη συγκέντρωση του διαλύτη.
ü Ερεθισµός του δέρµατος και των βλεννογόνων µε τη δηµιουργία ξηρής,
εύθραυστης και ευαίσθητης επιδερµίδας.

ΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΙΑΛΥΤΩΝ
∆εδοµένου ότι η δραστικότητα µιας ουσίας εξαρτάται από τη χηµική της δοµή, είναι
δυνατόν να παρουσιασθούν σε γενικές γραµµές οι κίνδυνοι για την ασφάλεια και την
υγεία ανά κατηγορία διαλυτών.

Υδρογονάνθρακες
Είναι εύφλεκτοι µε χαµηλά σηµεία ανάφλεξης. Οι αλειφατικοί (π.χ. ο πετρελαϊκός
αιθέρας, το εξάνιο, το επτάνιο κλπ.) παρουσιάζουν ναρκωτική δράση αλλά χαµηλή
τοξικότητα. Οι αρωµατικοί (π.χ. το βενζόλιο, το τολουόλιο, το ξυλόλιο, το στυρόλιο
κλπ.) παρουσιάζουν ισχυρή ναρκωτική δράση και πολύ υψηλή τοξικότητα (απώλεια
µυικού συντονισµού, απώλεια συνείδησης, υψηλότατη τοξική δράση στο αίµα και
τον µυελό των οστών).

Αλογονωµένοι υδρογονάνθρακες
Οι αλειφατικοί (π.χ. το χλωροφόρµιο, ο τετραχλωράνθρακας, το τριχλωροαιθυλένιο,
το τετραχλωροαιθυλένιο, το µεθυλενοχλωρίδιο, το 1,1,1 τριχλωροαιθάνιο κλπ.) δεν
είναι εύφλεκτοι. Μερικοί απ’ αυτούς είναι ιδιαίτερα τοξικοί ενώ όλοι παρουσιάζουν
ναρκωτική δράση. Η πυρόλυσή τους µπορεί να δηµιουργήσει το τοξικό αέριο
φωσγένιο.
Οι αρωµατικοί (π.χ. το χλωροβενζόλιο) είναι εύφλεκτοι. Ισχυρή ναρκωτική δράση
αλλά όχι χρόνια τοξικά αποτελέσµατα. Μερικοί απ’αυτούς είναι καρκινογόνοι.

Αλδεΰδες (π.χ. η φορµαλδεΰδη κλπ.)
Πτητικές και εύφλεκτες. Ιδιαίτερα οι αλδεΰδες είναι ερεθιστικές του δέρµατος, των
µατιών και του αναπνευστικού συστήµατος.

Αλκοόλες (π.χ. η µεθανόλη, η αιθανόλη, η n-προπανόλη, η
ισοπροπανόλη, η n-βουτανόλη κλπ.)
Σηµεία ανάφλεξης κοντά στη θερµοκρασία δωµατίου. Μέτρια η ναρκωτική δράση
των ατµών τους.

Αιθέρες (π.χ. ο διαιθυλαιθέρας κλπ.)
Εξαιρετικά εύφλεκτοι (πολύ χαµηλά σηµεία ανάφλεξης). Ισχυρές ναρκωτικές
ιδιότητες αλλά µετρίως τοξικοί.

Παράγωγα της γλυκόλης (π.χ. η µεθυλογλυκόλη και η οξεική
µεθυλογλυκόλη, η αιθυλογλυκόλη και η οξεική αιθυλογλυκόλη κλπ.)
Σχετικά υψηλά σηµεία ανάφλεξης. Τοξική δράση στο νευρικό σύστηµα και το αίµα.

Εστέρες (π.χ. ο οξεικός αιθυλεστέρας, ο οξεικός βουτυλεστέρας κλπ.)
Εύφλεκτοι (σηµεία ανάφλεξης κοντά στη θερµοκρασία δωµατίου). ∆εν αποτελούν
ιδιαίτερο κίνδυνο για την υγεία. Οι ατµοί τους µπορεί να είναι ερεθιστικοί των
µατιών, του δέρµατος ή του αναπνευστικού.

Κετόνες (π.χ. η ακετόνη, κυκλοεξανόνη, µεθυλισοβουτυλοκετόνη
[ΜΙΒΚ] κλπ.)
Εύφλεκτες (σηµεία ανάφλεξης κάτω από το µηδέν). Σχετικά χαµηλή τοξικότητα.

∆ιάφοροι διαλύτες
Οι νιτροπαραφίνες είναι εύφλεκτες. Παρουσιάζουν ναρκωτική δράση και είναι
ερεθιστικές του ήπατος και των νεφρών. Ο διθειάνθρακας είναι εξαιρετικά
εύφλεκτος. Είναι ιδιαίτερα τοξικός, δρα κυρίως επί του κεντρικού και του
περιφερειακού νευρικού συστήµατος και είναι δυνατό να προκαλέσει παράνοια και
θάνατο.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ∆ΙΑΛΥΤΩΝ
Οι βασικές ιδιότητες των επικινδύνων διαλυτών (και γενικότερα των επικινδύνων
χηµικών ουσιών και παρασκευασµάτων) επισηµαίνονται βάσει των κανόνων που
προβλέπονται από τις ευρωπαϊκές Οδηγίες 67/548/ΕΟΚ ( Π.∆. 329/1983, ΦΕΚ 118Α
και 140Β/1983) και 88/379/ΕΟΚ για την ταξινόµηση, τη συσκευασία και την
επισήµανση των επικινδύνων ουσιών και των παρασκευασµάτων. Οι οδηγίες αυτές

καθιερώνουν ειδικά εικονίδια σε πορτοκαλί ή κίτρινο φόντο για κάθε κατηγορία
χηµικών ουσιών π.χ. για τις εύφλεκτες, τις τοξικές, τις ερεθιστικές, τις διαβρωτικές
κλπ ουσίες. Εκτός των σηµάτων, ιδιαίτερα χρήσιµες είναι και οι λεγόµενες φράσεις
κινδύνου (φράσεις R) και οι φράσεις για προφύλαξη (φράσεις S) που προσφέρουν
συγκεκριµµένες πληροφορίες τόσο για τους κινδύνους όσο και για τα κατάλληλα
µέτρα προστασίας. Όλες οι σχετικές πληροφορίες πρέπει να βρίσκονται πάντοτε στην
ετικέτα της συσκευασίας.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
Υποκατάσταση µε λιγότερο επικίνδυνο διαλύτη
Ορισµένες βιοµηχανίες προσπαθούν να αντικαταστήσουν τους βλαπτικούς διαλύτες
µε άλλους λιγότερο βλαπτικούς, εφόσον είναι εφικτή ανάλογη ποιότητα εργασιών.
Σήµερα υπάρχουν π.χ. υδατοδιαλυτά χρώµατα τοίχων.

Προστασία από ανάφλεξη/έκρηξη
ü Iδιαίτερος χώρος αποθήκευσης των ευφλέκτων και των επικινδύνων διαλυτών
σηµασµένος µε τις κατάλληλες πινακίδες, εφοδιασµένος µε ειδικά συστήµατα
πυρασφάλειας και µεταφοράς των διαλυτών.
ü Οι βιοµηχανίες που διαθέτουν εγκαταστάσεις οι οποίες περιέχουν µεγάλες
ποσότητες διαλυτών και υπάγονται στην Οδηγία Seveso (Οδηγία 96/82/ΕΚ της 9-121996), θα πρέπει να λαµβάνουν τα µέτρα που προβλέπονται από την οδηγία αυτή.
ü Στη βιοµηχανία, όπου υπάρχουν δεξαµενές διαλυτών θα πρέπει να υπάρχουν στο
έδαφος κατάλληλες κλίσεις για την αποµάκρυνση των διαλυτών.
ü Έντονος τοπικός εξαερισµός (ρυθµός εξαερισµού τουλάχιστον 5πλάσιος από τον
ελάχιστο απαιτούµενο για τη µη ανάφλεξη).
ü Αποκλεισµός κάθε πιθανής πηγής ανάφλεξης.
ü Χρησιµοποίηση ειδικών δοχείων αποθήκευσης αεροστεγώς κλεισµένων και, ει
δυνατόν, µε κατάλληλο σύστηµα τροφοδοσίας διαλύτη. Μικρότερες ποσότητες
διαλυτών να τοποθετούνται σε ειδικούς θαλάµους ασφαλείας.
ü Πριν τις εργασίες συγκόλλησης ή κοπής θα πρέπει ένα δοχείο διαλύτη να
εκκενώνεται και να αποµακρύνονται ακόµη και ίχνη υγρού ή ατµών.

Προστασία της υγείας
ü Οι διεργασίες που συµπεριλαµβάνουν διαλύτες πρέπει να επιτελούνται σε κλειστά
δοχεία και κυκλώµατα, εάν είναι δυνατόν υπό αρνητική πίεση.
ü Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, απαιτείται κατάλληλος εξαερισµός του χώρου.
ü Παρακολούθηση της συγκέντρωσης των ατµών στον αέρα µε φορητά όργανα.
ü Ιατρικός περιοδικός έλεγχος σε εργαζόµενους που εκτίθενται σε διαλύτες.
ü Παρακολούθηση βιολογικών παραµέτρων (µεταβολιτών των διαλυτών σε
βιολογικά υγρά π.χ. στο αίµα ή τα ούρα).

ü Χρησιµοποίηση προστατευτικών του αναπνευστικού συστήµατος (µάσκες
αερίων, γραµµές τροφοδοσίας αέρα, φιάλες κλπ.).
ü Χρησιµοποίηση προστατευτικών γαντιών για την πρόληψη ερεθισµών του
δέρµατος.

ÐÑÙÔÏÊÏËËÁ ÃÉÁ ÔÇÍ ÉÁÔÑÉÊÇ ÐÁÑÁÊÏËÏÕÈÇÓÇ ÔÙÍ ÅÊÔÅÈÅÉÌÅÍÙÍ ÓÅ
ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÏÕÓ ÄÉÁËÕÔÅÓ ÅÑÃÁÆÏÌÅÍÙÍ
Ιατρικός Έλεγχος Εργαζόµενων
Επαγγελµατική Έκθεση στον
παράγοντα (ενδεικτική)

Παράγοντας
Κινδύνου
1.
Ακετόνη αλογονωµένα
παράγωγα και οξικό
οξύ, οξικός ανυδρίτης,
χλωροακετυλένιο,
ακετυλακετόνη.

·

·
·

Στην παραγωγή της ακετόνης και των
αλογονωµένων παραγώγων καθώς και
στην παραγωγή του οξικού οξέως, του
οξικού ανυδρίτη του χλωροακετυλενίου
και της ακετυλακετόνης.
Στη χρήση των προαναφερθέντων ουσιών
ως πρώτων υλών στην χηµική βιοµηχανία.
Στη χρήση διαλυτών που περιέχουν
ακετόνη.

1.α.
Οξικό οξύ.

1ος έλεγχος
ü
ü
ü

Νευρολογικός έλεγχος.
Σπιροµετρία.
∆ερµατολογικός
έλεγχος.

Περιοδικός
ü
ü
ü

Νευρολογικός έλεγχος.
Σπιροµετρία.
∆ερµατολογικός
έλεγχος.

επιπλέον,
ü Οδοντιατρικός
έλεγχος.

επιπλέον,
ü Οδοντιατρικός
έλεγχος.

ü
ü

Νευρολογικός έλεγχος.
∆ερµατολογικός
έλεγχος.
ü Εξετάσεις ηπατικής
λειτουργίας:
Α) οµάδα ελέγχου:
ALT, γGT, CHE
B) οµάδα επιβεβαίωσης:
AST, ALB, BILd, PT,
ALP.

ü
ü

επιπλέον,
ü Οφθαλµολογικός
έλεγχος.

επιπλέον,
ü Οφθαλµολογικός
έλεγχος.

περ/τητα
6µηνιαίως

2.
Αλκοόλες.
α. Αµυλική.
β. Βουτυλική.
γ. Προπυλική.
δ. Ισοπροπυλική.
ε. Μεθυλική.

2.α.
Βουτυλική και
µεθυλική
αλκοόλη

·
·
·

Στην παραγωγή της αµυλικής, βουτυλικής,
προπυλικής, ισοπροπυλικής και µεθυλικής
αλκοόλης.
Στην χρήση των προαναφερθεισών ουσιών
ως πρώτων υλών στην χηµική βιοµηχανία.
Στη χρήση διαλυτών που περιέχουν τις
προαναφερθείσες ουσίες.

Νευρολογικός έλεγχος.
∆ερµατολογικός
έλεγχος.
ü Εξετάσεις ηπατικής
λειτουργίας:
Α) οµάδα ελέγχου:
ALT, γGT, CHE
B) οµάδα επιβεβαίωσης:
AST, ALB, BILd, PT,
ALP.
ü Προσδιορισµός της
αιθυλικής αλκοόλης
στον εκπνεόµενο αέρα,
καθώς και στο αίµα
(βιολογικός δείκτης
έκθεσης)

6µηνιαίως

Ιατρικός Έλεγχος των Εργαζόµενων
Επαγγελµατική Έκθεση στον
παράγοντα (ενδεικτική)

Παράγοντας
Κινδύνου
3.
Αρωµατικοί
υδρογονάθρακες
α) Βενζόλιο.
β) Τολουόλιο.
γ) Ξυλόλιο.
δ) Στυρόλιο.
ε) Κουµένιο.

·
·
·
·
·
·

3.α.
Βενζόλιο.

3.β.
Τολουόλιο.

1ος έλεγχος

περιοδικός

περ/τητα

Στην παραγωγή των αρωµατικών
υδρογονανθράκων.
Στην διύλιση του βενζολίου και των
οµολόγων του.
Στη χρήση τους σε διάφορες παραγωγικές
διαδικασίες σαν πρώτες ύλες.
Στην παραγωγή διαλυτών και χρωµάτων
που περιέχουν αρωµατικούς
υδρογονάθρακες.
Στη χρήση των αρωµατικών
υδρογονανθράκων σε εργασίες χηµικής
σύνθεσης.
Στην επαγγελµατική χρήση προϊόντων που
περιέχουν αρωµατικούς υδρογονάνθρακες.

ü
ü

Γενική αίµατος.
Λειτουργικές
δοκιµασίες
αιµοπεταλίων.
ü Προσδιορισµός
δικτυοερυθροκυττάρων.
ü Εξετάσεις ηπατικής
λειτουργίας:
Α) οµάδα ελέγχου:
ALT, γGT, CHE
B) οµάδα επιβεβαίωσης:
AST, ALB, BILd, PT,
ALP.
ü ∆ερµατολογικός
έλεγχος.

ü
ü

Γενική αίµατος.
Λειτουργικές
δοκιµασίες
αιµοπεταλίων.
ü Προσδιορισµός
δικτυοερυθροκυττάρων.
ü Εξετάσεις ηπατικής
λειτουργίας:
Α) οµάδα ελέγχου:
ALT, γGT, CHE
B) οµάδα επιβεβαίωσης:
AST, ALB, BILd, PT,
ALP.
ü ∆ερµατολογικός
έλεγχος.
ü Προσδιορισµός της
φαινόλης στα ούρα,
στο τέλος της εργασίας
(βάρδιας), ως
βιολογικού δείκτη
επαγγελµατικής
έκθεσης.

3µηνιαίως

ü
ü

ü
ü

3µηνιαίως

ü
ü
ü
ü

Γενική αίµατος.
Ακτινογραφία
θώρακος.
Σπιροµετρία.
Νευρολογικός
έλεγχος.
∆ερµατολογικός
έλεγχος.
Εξέταση του
κερατοειδή χιτώνα.

ü
ü
ü

Σπιροµετρία.
Νευρολογικός
έλεγχος.
∆ερµατολογικός
έλεγχος.
Εξέταση του
κερατοειδή χιτώνα.
Προσδιορισµός του
ιππουρικού οξέως στα
ούρα ως βιολογικού
δείκτη
επαγγελµατικής
έκθεσης (διαφορά
τιµών µεταξύ, αρχής
της εργασίας και τέλος
εργασίας).

Ιατρικός Έλεγχος των Εργαζόµενων
Επαγγελµατική Έκθεση στον
παράγοντα (ενδεικτική)

Παράγοντας
Κινδύνου

3.γ.
Ξυλόλιο.

1ος έλεγχος

ü
ü
ü
ü
ü
ü

3.δ.
Στυρόλιο.

ü
ü
ü

3.ε.
Κουµένιο.

ü
ü

4.
Γλυκόλες,

·
·
·

Στην παραγωγή γλυκόλης,
νιτρογλυκερίνης και των οµολόγων τους.
Στη χρήση των προαναφερθεισών ουσιών
ως πρώτων υλών στην χηµική βιοµηχανία.
Στη χρήση διαλυτών που περιέχουν
γλυκόλες.

περιοδικός

Γενική αίµατος.
Ακτινογραφία
θώρακος.
Σπιροµετρία.
Νευρολογικός
έλεγχος.
∆ερµατολογικός
έλεγχος.
Εξέταση του
κερατοειδή χιτώνα.

ü
ü

Γενική αίµατος.
Νευρολογικός και
ψυχιατρικός έλεγχος
∆ερµατολογικός
έλεγχος.

ü
ü

Νευρολογικός και
ψυχιατρικός έλεγχος
∆ερµατολογικός
έλεγχος.

ü

ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü

ü

περ/τητα

Γενική αίµατος.
Ακτινογραφία
θώρακος.
Σπιροµετρία.
Νευρολογικός
έλεγχος.
∆ερµατολογικός
έλεγχος.
Εξέταση του
κερατοειδή χιτώνα.
Προσδιορισµός του
µεθυλιππουρικού
οξέως στα ούρα στο
τέλος της εργασίας
(βάρδιας), ως
βιολογικού δείκτη
επαγγελµατικής
έκθεσης.

3µηνιαίως

Γενική αίµατος.
Νευρολογικός και
ψυχιατρικός έλεγχος
∆ερµατολογικός
έλεγχος.
Προσδιορισµός του
αµυγδαλικού οξέως
στα ούρα στο τέλος
της εργασίας
(βάρδιας), ως
βιολογικού δείκτη
επαγγελµατικής
έκθεσης.

3µηνιαίως

Νευρολογικός και
ψυχιατρικός έλεγχος
∆ερµατολογικός
έλεγχος.

3µηνιαίως

Ιατρικός Έλεγχος των Εργαζόµενων
Επαγγελµατική Έκθεση στον
παράγοντα (ενδεικτική)

Παράγοντας
Κινδύνου

1ος έλεγχος

ü

περιοδικός

περ/τητα

Εξετάσεις ηπατικής
λειτουργίας:
Α) οµάδα ελέγχου:
ALT, γGT, CHE
B) οµάδα επιβεβαίωσης:
AST, ALB, BILd, PT,
ALP.
ü Ουρία αίµατος.
ü Γενική ούρων.

ü

5α.
Τετραχλωροαιθάνιο.

ü

Νευρολογικός και
ψυχιατρικός έλεγχος
ü Ουρία αίµατος.
ü Γενική ούρων.
ü Ηλεκτρ/φηµα.
ü Εξετάσεις ηπατικής
λειτουργίας:
Α) οµάδα ελέγχου:
ALT, γGT, CHE
B) οµάδα επιβεβαίωσης:
AST, ALB, BILd, PT,
ALP.
ü ∆ερµατολογικός
έλεγχος.
ü Γενική αίµατος.
ü Προσδιορισµός των
αιµοπεταλίων.

ü

Νευρολογικός και
ψυχιατρικός έλεγχο
ü Ηλεκτρ/φηµα.
ü ∆οκιµασίες νεφρικής
λειτουργίας.
ü Εξετάσεις ηπατικής
λειτουργίας:
Α) οµάδα ελέγχου:
ALT, γGT, CHE
B) οµάδα επιβεβαίωσης:
AST, ALB, BILd, PT,
ALP.
ü ∆ερµατολογικός
έλεγχος.
ü Γενική αίµατος.
ü Προσδιορισµός των
αιµοπεταλίων.

3µηνιαίως

5.β.
Τριχλωροµεθάνιο.

ü

ü

3µηνιαίως

4.α.
Γλυκόλες.
(συνέχεια)

5.
Παράγωγα των
αλειφατικών
αλογονωµένων
υδρογονανθράκων.

·
·
·

5.γ.
Χλωριούχο αιθυλένιο.
5.δ.
Χλωριούχο µεθύλιο.
5.ε.
Βρωµιούχο µεθύλιο.

Εξετάσεις ηπατικής
λειτουργίας:
Α) οµάδα ελέγχου:
ALT, γGT, CHE
B) οµάδα επιβεβαίωσης:
AST, ALB, BILd, PT,
ALP.

6µηνιαίως

Στην οξεία δηλητηρίαση.
∆οκιµασίες νεφρικής
λειτουργίας.

Στην παραγωγή των αλογονωµένων
παραγώγων των αλειφατικών
υδρογονανθράκων.
Στη χρήση των προαναφερθεισών ουσιών
ως πρώτων υλών στην χηµική βιοµηχανία.
Στην χρήση διαλυτών που περιέχουν
παράγωγα των αλειφατικών
αλογονωµένων υδρογονανθράκων.

Νευρολογικός και
ψυχιατρικός έλεγχος
ü Ουρία αίµατος.
ü Γενική ούρων.
ü Ηλεκτρ/φηµα.
ü Εξετάσεις ηπατικής
λειτουργίας:
Α) οµάδα ελέγχου:
ALT, γGT, CHE
B) οµάδα επιβεβαίωσης:
AST, ALB, BILd, PT,
ALP.
ü ∆ερµατολογικός
έλεγχος.

Νευρολογικός και
ψυχιατρικός έλεγχος
ü Ηλεκτρ/φηµα.
ü ∆οκιµασίες νεφρικής
λειτουργίας.
ü Εξετάσεις ηπατικής
λειτουργίας:
Α) οµάδα ελέγχου:
ALT, γGT, CHE
B) οµάδα επιβεβαίωσης:
AST, ALB, BILd, PT,
ALP.
ü ∆ερµατολογικός
έλεγχος.

Ιατρικός Έλεγχος των Εργαζόµενων
Επαγγελµατική Έκθεση στον
παράγοντα (ενδεικτική)

Παράγοντας
Κινδύνου
5.ζ
Τριχλωροαιθυλένιο.

6.
Πετρελαϊκός αιθέρας
και βενζίνη.

7.
Πυριδίνη.

1ος έλεγχος

ü

ü

Νευρολογικός και
ψυχιατρικός έλεγχος
ü Ηλεκτρ/φηµα.
ü ∆οκιµασίες νεφρικής
λειτουργίας.
ü Εξετάσεις ηπατικής
λειτουργίας:
Α) οµάδα ελέγχου:
ALT, γGT, CHE
B) οµάδα επιβεβαίωσης:
AST, ALB, BILd, PT,
ALP.
ü ∆ερµατολογικός
έλεγχος.
ü Οφθαλµολογικός
έλεγχος.
ü ∆οκιµασίες
λαβυρίνθου.

3µηνιαίως

ü
ü
ü

Σπιροµετρία.
Νευρολογικό έλεγχο.
∆ερµατολογικός
έλεγχος.

6µηνιαίως

ü
ü

Σπιροµετρία.
Νευρολογικός και
ψυχιατρικός έλεγχος
∆ερµατολογικός
έλεγχος.
Προσδιορισµός της
πυριδίνης στον
εκπνεόµενο αέρα και
στα ούρα, ως
βιολογικό δείκτη
έκθεσης.
Προσδιορισµός της Νµεθυλπυριδίνης στα
ούρα, ως βιολογικό
δείκτη επαγγελµατικής
έκθεσης.

6µηνιαίως

Στη διύλιση του πετρελαίου.
Στην παραγωγή της βενζίνης.
Στην παραγωγή και χρήση διαλυτών που
περιέχουν βενζίνη.

ü

·
·

Στην παραγωγή της πυριδίνης.
Στη χρήση της πυριδίνης ως πρόσθετον
(νοθευτικόν) στην βενζίνη.
Στη χρήση της πυριδίνης στη βιοµηχανία
χρωµάτων.
Στη χρήση διαλυτών που περιέχουν
πυριδίνη.
Στη χρήση της πυριδίνης στη χηµική και
φαρµακευτική βιοµηχανία.

ü

·
·

περ/τητα

Νευρολογικός και
ψυχιατρικός έλεγχος
ü Ουρία αίµατος.
ü Γενική ούρων.
ü Ηλεκτρ/φηµα.
ü Εξετάσεις ηπατικής
λειτουργίας:
Α) οµάδα ελέγχου:
ALT, γGT, CHE
B) οµάδα επιβεβαίωσης:
AST, ALB, BILd, PT,
ALP.
ü ∆ερµατολογικός
έλεγχος.
ü Οφθαλµολογικός
έλεγχος.
ü ∆οκιµασίες
λαβυρίνθου.
·
·
·

·

περιοδικός

ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü

Ακτινογραφία
θώρακος.
Σπιροµετρία.
Νευρολογικός έλεγχος.
∆ερµατολογικός
έλεγχος.
Ακτινογραφία
θώρακος.
Σπιροµετρία.
Νευρολογικός και
ψυχιατρικός έλεγχο.
Γενική ούρων.
∆ερµατολογικός
έλεγχος.

ü
ü

ü

Ιατρικός Έλεγχος των Εργαζόµενων
Επαγγελµατική Έκθεση στον
παράγοντα (ενδεικτική)

Παράγοντας
Κινδύνου
8.
Τετραχλωριούχος
άνθρακας.

·
·
·
·
·

9.
Φαινόλες.
θειοφαινόλες.
Κρεσόλες.

·
·
·

10.
Φορµαλδεΰδη και
µυρµηκικό οξύ.

·
·
·
·

1ος έλεγχος

περιοδικός

περ/τητα

Στην παραγωγή του τετραχλωριούχου
άνθρακα.
Στη χρήση του τετραχλωριούχου άνθρακα
ως διαλύτη.
Στις εργασίες αναγόµωσης των
πυροσβεστήρων.
Στην παραγωγή ψυκτικών µειγµάτων
(freon).
Στην παραγωγή βερνικιών και λάκας.

ü

Ακτινογραφία
θώρακος.
ü Σπιροµετρία.
ü Εξετάσεις ηπατικής
λειτουργίας:
Α) οµάδα ελέγχου:
ALT, γGT, CHE
B) οµάδα επιβεβαίωσης:
AST, ALB, BILd, PT, ALP.
ü Ουρία αίµατος.
ü Σάκχαρο αίµατος.
ü ∆οκιµασίες νεφρικής
λειτουργίας.
ü Νευρολογικός έλεγχος.
ü ∆ερµατολογικός
έλεγχος.

ü
ü

Σπιροµετρία.
∆οκιµασίες νεφρικής
λειτουργίας.
ü Εξετάσεις ηπατικής
λειτουργίας:
Α) οµάδα ελέγχου:
ALT, γGT, CHE
B) οµάδα επιβεβαίωσης:
AST, ALB, BILd, PT, ALP.
ü Νευρολογικός έλεγχος.
ü ∆ερµατολογικός
έλεγχος.

6µηνιαίως

Στην παραγωγή φαινόλης, θειοφαινόλης
και κρεσόλης.
Στη χρήση των προαναφερθεισών ουσιών
ως πρώτων υλών στη χηµική βιοµηχανία.
Στην παραγωγή και χρήση
φυτοφαρµάκων.

ü

Εξετάσεις ηπατικής
λειτουργίας:
Α) οµάδα ελέγχου:
ALT, γGT, CHE
B) οµάδα επιβεβαίωσης:
AST, ALB, BILd, PT, ALP.
ü Γενική ούρων.
ü Ουρία αίµατος.
ü ∆οκιµασίες νεφρικής
λειτουργίας.
ü Σπιροµετρία.
ü ∆ερµατολογικός
έλεγχος.
ü Εξέταση του
κερατοειδή χιτώνα.

ü

6µηνιαίως

Στην παραγωγή της φορµαλδεΰδης και του
µυρµηκικού οξέως.
Στην παραγωγή συνθετικής ρητίνης.
Στην παραγωγή και επεξεργασία κόντρα
πλακέ.
Στην χρήση της φορµαλδεΰδης ως
συντηρητικού στα υφάσµατα.

ü

ü

Ακτινογραφία
θώρακος.

ü
ü

Σπιροµετρία.
∆ερµατολογικός
έλεγχος.
∆ερµατικές δοκιµασίες
(Patch testing).
Ρινοσκοπικός έλεγχος.

ü
ü
ü
ü

Ακτινογραφία
θώρακος.
Σπιροµετρία.
∆ερµατολογικός
έλεγχος.
∆ερµατικές δοκιµασίες
(Patch testing).
Ρινοσκοπικός έλεγχος.

Εξετάσεις ηπατικής
λειτουργίας:
Α) οµάδα ελέγχου:
ALT, γGT, CHE
B) οµάδα επιβεβαίωσης:
AST, ALB, BILd, PT, ALP.
ü ∆οκιµασίες νεφρικής
λειτουργίας.
ü Σπιροµετρία.
ü ∆ερµατολογικός
έλεγχος.
ü Εξέταση του
κερατοειδή χιτώνα.

ü
ü

κάθε 3
χρόνια
6µηνιαίως

Για τον έλεγχο των ατόµων που εκτίθενται σε ηπατοτοξικές ουσίες προτείνουµε ο ιατρικός έλεγχος να περιλαµβάνει
δύο οµάδες εξετάσεων, την «οµάδα ελέγχου» και την «οµάδα επιβεβαίωσης».
Η «οµάδα ελέγχου» αποτελείται από 3 εξετάσεις:
ü ALT (αλανινο-αµινο-τρανσφεράση).
ü γGT (γ-γλουταµινική τρανσφεράση).
ü CHE (χολινεστεράση).
Η «οµάδα επιβεβαίωσης» αποτελείται από 5 εξετάσεις:
ü AST (ασπαρτική αµινοτρανσφεράση).
ü ALB (λευκωµατίνη).
ü BIL-d (χολερυθρίνη άµεσος)
ü PT (χρόνος προθροµβίνης).
ü ALP (αλκαλική φωσφατάση).
Στην περίπτωση που οι τιµές της «οµάδας ελέγχου» είναι φυσιολογικές µπορούµε να αποκλείσουµε την βλάβη στο
ήπαρ.
Στην περίπτωση που έστω και µία τιµή της «οµάδας ελέγχου» δεν είναι φυσιολογική, πρέπει να προχωρήσουµε για
την διάγνωση στην υλοποίηση της «οµάδα επιβεβαίωσης».

