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Substancje niebezpieczne w przemyle farmaceutycznym
procesach produkcji, konfekcjonowania i oczyszczania rodków leczniczych lub
surowców farmaceutycznych stosowane
s¹ ró¿norodne substancje chemiczne.
Wiêkszoæ z nich mo¿e stanowiæ zagro¿enie dla zdrowia lub ¿ycia zatrudnionych osób ze wzglêdu na swoje w³asnoci, zarówno fizykochemiczne (w³asnoci utleniaj¹ce, palnoæ, wybuchowoæ,
lepkoæ itd.), jak i toksyczne (dzia³anie
dra¿ni¹ce, ¿r¹ce, uczulaj¹ce, rakotwórcze, mutagenne, wp³yw na rozrodczoæ
itd.). Pracownicy zatrudnieni przy produkcji rodków farmaceutycznych maj¹
kontakt ze stê¿onymi substancjami chemicznymi  niejednokrotnie przez wiele
lat pracy. Czêsto sk³adnik leku wydaje
siê pozornie bezpieczny ze wzglêdu na
jego póniejsze zastosowanie, jednak po
bli¿szej analizie mo¿e siê okazaæ, ¿e czysty surowiec stwarza zagro¿enie dla
zdrowia lub ¿ycia pracowników kontaktuj¹cych siê z tym produktem.
Przyk³adem mo¿e byæ kromoglikan
disodu, który jest sk³adnikiem preparatów antyalergicznych, a w warunkach
nara¿enia zawodowego dzia³a miejscowo dra¿ni¹co na oczy i b³ony luzowe
uk³adu oddechowego, powoduj¹c tak¿e
wyst¹pienie reakcji alergicznej i zapalenie p³uc. Po analizie danych literaturowych okazuje siê, ¿e niketamid, który jest
sk³adnikiem czynnym preparatów zapobiegaj¹cych omdleniom oraz stosowanych w chorobie wysokociowej, jest
substancj¹ toksyczn¹ w przypadku nara¿enia drog¹ oddechow¹. Wdychanie
bowiem py³ów lub aerozoli popularnego chlorku sodu (sól kuchenna) w wysokich stê¿eniach mo¿e byæ przyczyn¹
podra¿nienia b³on luzowych uk³adu
oddechowego, skóry, oczu. Dostêpne
dane wskazuj¹, ¿e przewlek³e nara¿enie
zawodowe na chlorek sodu mo¿e byæ
przyczyn¹ perforacji przegrody nosowej,
a omy³kowe spo¿ycie du¿ych iloci
chlorku sodu wywo³uje wymioty, biegunkê, zapalenie b³ony luzowej uk³adu
pokarmowego, tachykardiê, nadcinienie. W³anie omy³kowe przyjêcie leku,
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np. w miejscach jego wytwarzania lub
pakowania, mo¿e prowadziæ do gronych nastêpstw. Dochodzi do nich wskutek zwyk³ej nieuwagi czy niew³aciwego oznakowania pojemnika z produktem.
Mo¿na by wymieniæ w tym miejscu
kilkaset substancji chemicznych, bêd¹cych sk³adnikami czynnymi leków, które wydaj¹ siê pozornie bezpieczne, chocia¿by z powodu swojego zastosowania
w celach leczniczych lub profilaktycznych, a po bli¿szym zbadaniu okazuje
siê, ¿e stwarzaj¹ niebezpieczeñstwo z
punktu widzenia nara¿enia zawodowego. S¹ to popularne witaminy, rozpuszczalniki, noniki leków, sk³adniki maci,
olejki eteryczne, a tak¿e ró¿norodne substancje pomocnicze. Ryzyko wyst¹pienia objawów jest czêsto tym wiêksze, im
lek wykazuje silniejsze dzia³anie lecznicze. Praktycznie ka¿dy lek, w odpowiednio du¿ej dawce, mo¿e wywo³aæ liczne
niekorzystne objawy. Niebezpieczne
w³asnoci niektórych wybranych sk³adników czynnych leków u ludzi w warunkach nara¿enia zawodowego przedstawiono w tabeli.
Ustawa Kodeks pracy [1] k³adzie
du¿y nacisk na ustalenie rodzaju i stopnia szkodliwoci dla zdrowia stosowanych substancji chemicznych i procesów
technologicznych. Jednoczenie w 1997 r.
ukaza³o siê rozporz¹dzenie Ministra
Zdrowia i Opieki Spo³ecznej w sprawie
substancji chemicznych stwarzaj¹cych
zagro¿enie dla zdrowia lub ¿ycia [2], które zawiera wykaz substancji niebezpiecznych oraz kryteria klasyfikacji niebezpiecznych substancji chemicznych. Nak³ada ono na producenta i dostawcê niebezpiecznych substancji chemicznych
obowi¹zek klasyfikacji i oznakowania
tych substancji oraz okrela szczegó³owo zasady i formê zg³aszania produktu
do rejestru substancji niebezpiecznych.
W wymienionym rozporz¹dzeniu jest
zamieszczona informacja, ¿e nie dotyczy ono m.in. rodków farmaceutycznych i materia³ów medycznych. Sformu³owanie to jest czêsto mylnie interpretowane. Uregulowaniom zawartym

w rozporz¹dzeniu nie podlegaj¹ jedynie
gotowe wyroby, natomiast surowce stosowane w przemyle farmaceutycznym
musz¹ byæ traktowane jak ka¿da inna
substancja chemiczna. Wymagaj¹ one
oceny i klasyfikacji pod k¹tem zagro¿enia dla zdrowia i ¿ycia pracowników
oraz, jeli zostan¹ zaklasyfikowane jako
niebezpieczne, wymagaj¹ opracowania
kart charakterystyki, zgodnego z przepisami oznakowania i zg³oszenia do rejestru substancji niebezpiecznych. Ustawa
o substancjach i preparatach chemicznych og³oszona w DzU nr 11, z 14 lutego 2001 r. poz. 690 (art. 5) [3] mówi, ¿e
niedopuszczalne jest stosowanie w dzia³alnoci zawodowej substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych
bez posiadania karty charakterystyki.
Jakie obowi¹zki w wietle opisanych
przepisów ma producent rodków farmaceutycznych wykorzystuj¹cy w swoim zak³adzie ró¿norodne surowce chemiczne?
Przede wszystkim musi wiedzieæ, jakie zagro¿enia stwarza proces technologiczny i wystêpuj¹ce w nim niebezpieczne substancje chemiczne oraz musi mieæ
ich karty charakterystyki. Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej
wskazuje zagro¿enia, jakie stwarza dany
produkt oraz okrela sposób postêpowania, przechowywania, niezbêdne zabezpieczenia, obowi¹zuj¹ce normatywy higieniczne, zasady udzielania pierwszej
pomocy w przypadku zatrucia.
Je¿eli w zak³adzie jest produkowany
rodek farmaceutyczny, w sk³ad którego wchodz¹ niebezpieczne surowce, pracodawca musi opracowaæ ich karty charakterystyki i udostêpniaæ je bezp³atnie
odbiorcy oraz informowaæ go o wszelkich wprowadzanych zmianach. Nale¿y
podkreliæ, ¿e karta charakterystyki nie
ogranicza wprowadzania substancji do
obrotu ani stosowania; narzuca jedynie
koniecznoæ zg³oszenia produktu do rejestru substancji niebezpiecznych. Ze
zg³oszenia mo¿na zrezygnowaæ, gdy
produkt jest stosowany lub wprowadzany do obrotu w iloci mniejszej ni¿
100 kg rocznie przez jednego producenta lub dostawcê.

BEZPIECZEÑSTWO PRACY 10/2001

NIEBEZPIECZNE W£ASNOCI NIEKTÓRYCH WYBRANYCH SK£ADNIKÓW CZYNNYCH LEKÓW U LUDZI W WARUNKACH
NARA¯ENIA ZAWODOWEGO [7-12]
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W Polsce karty s¹ wykonywane wed³ug dwóch ró¿nych wzorów: 10- i 16punktowego, i obydwa s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cym prawem [2,4]. Konstrukcja
karty oparta na 16 punktach jest w pe³ni
zgodna z wzorem obowi¹zuj¹cym w
Unii Europejskiej.
Podstawowym problemem przy samodzielnym sporz¹dzaniu karty charakterystyki jest dokonanie klasyfikacji produktu pod wzglêdem zagro¿eñ dla zdrowia lub ¿ycia. Substancje chemiczne klasyfikuje siê uwzglêdniaj¹c ich toksycznoæ, w³aciwoci fizykochemiczne oraz
dzia³anie na rodowisko. Klasyfikacjê
substancji chemicznych przeprowadza
siê na podstawie wyników badañ ich
w³aciwoci fizykochemicznych i biologicznych lub informacji dostêpnych
w pimiennictwie naukowym, bazach
danych albo wynikaj¹cych z udokumentowanych dowiadczeñ praktycznych.
Szczegó³owe kryteria i sposób klasyfikacji substancji chemicznych okrela za³¹cznik nr 1 do rozporz¹dzenia MZiOS.
Wytwórca leków, który jedynie stosuje ró¿norodne surowce, natomiast sam
ich nie produkuje powinien za¿¹daæ kart
charakterystyki od producenta lub dostawcy, lecz jednoczenie musi zwróciæ
uwagê na jej zawartoæ merytoryczn¹.
Rola dystrybutora nie mo¿e ograniczyæ
siê tylko do przet³umaczenia karty, powielenia i przes³ania do odbiorców. Stosowana w Polsce karta charakterystyki
musi byæ sporz¹dzona w jêzyku polskim
i musi zawieraæ odniesienia do polskich
przepisów prawnych. We wszystkich
przypadkach osoby pos³uguj¹ce siê kart¹ charakterystyki ponosz¹ odpowiedzialnoæ za jej zawartoæ, nawet jeli
sami jej nie sporz¹dzili. Nale¿y wykonaæ przegl¹d karty charakterystyki z
chwil¹, gdy zostan¹ udostêpnione nowe
informacje, które mog¹ wp³yn¹æ na ocenê zwi¹zanego z produktem ryzyka dla
zdrowia i bezpieczeñstwa w miejscu pracy oraz dla rodowiska. Karta wymaga
równie¿ weryfikacji w przypadku zmiany obowi¹zuj¹cych przepisów.
Producenci i dostawcy s¹ tak¿e zobowi¹zani do w³aciwego oznakowania
substancji chemicznych, zgodnie z dokonan¹ klasyfikacj¹. Informacja o zagro¿eniu, któr¹ umieszcza siê na opakowaniu jest sporz¹dzona na podstawie klasyfikacji. Jeli preparat lub substancja
chemiczna zosta³y zaklasyfikowane jako
niebezpieczne, wtedy etykieta na opako-

waniu musi zawieraæ nastêpuj¹ce informacje: nazwê chemiczn¹ substancji, nazwê handlow¹ preparatu, nazwê i adres
producenta lub dostawcy wprowadzaj¹cego substancjê chemiczn¹ lub preparat
do obrotu, znaki ostrzegawcze wraz z ich
znaczeniami i okrelenia dotycz¹ce rodzaju zagro¿enia oraz prawid³owego
postêpowania z niebezpieczn¹ substancj¹ chemiczn¹, odpowiedni¹ do dokonanej klasyfikacji. Informacje powinny byæ
zgodne z danymi zawartymi w karcie
charakterystyki niebezpiecznej substancji chemicznej.
Do kontroli posiadanych przez producenta kart charakterystyki upowa¿nione s¹ Inspekcja Sanitarna i Pañstwowa
Inspekcja Pracy. Zgodnie z Kodeksem
pracy producent, importer, dystrybutor
lub inny dostawca substancji chemicznych za niespe³nienie okrelonych wymagañ pope³nia wykroczenie karane
grzywn¹ przez inspektora pracy.
W Polsce tylko nieliczne substancje
chemiczne bêd¹ce sk³adnikami czynnymi leków posiadaj¹ normatywy higieniczne w powietrzu rodowiska pracy
(NDS) obowi¹zuj¹ce prawnie [wg 5] np.
urotropina, nadtlenek wodoru, nitrogliceryna, tiuram, rezorcynol, halotan, a tak¿e wiêkszoæ stosowanych rozpuszczalników organicznych i freonów. Dla niektórych np. kwasu acetylosalicylowego
(popularnej aspiryny) istniej¹ udokumentowane propozycje wartoci NDS,
ale nie s¹ one obowi¹zuj¹ce prawnie.
Nale¿y podkreliæ, ¿e znane koncerny
farmaceutyczne same ustalaj¹ dla substancji chemicznych bêd¹cych sk³adnikami czynnymi leków normatywy higieniczne w powietrzu rodowiska pracy.
Oddzielny problem stanowi nara¿enie na te sk³adniki czynne leków, które
po wch³oniêciu drog¹ inhalacyjn¹ lub
przez skórê mog¹ dzia³aæ embriotoksycznie lub teratogennie. Polskie przepisy
prawne [6] zabraniaj¹ kobietom w ci¹¿y
i w okresie karmienia pracowaæ w warunkach nara¿enia na dzia³anie leków cytostatycznych oraz syntetycznych estrogenów i progesteronów, a tak¿e rozpuszczalników organicznych, ale tylko wtedy, je¿eli ich stê¿enia w rodowisku pracy przekraczaj¹ wartoci 1/3 najwy¿szych dopuszczalnych stê¿eñ.
Nale¿y podkreliæ, ¿e zapowiadane
s¹ kolejne zmiany przepisów prawnych
w dziedzinie bezpieczeñstwa chemicznego, a s¹ one wykonaniem odpowied-

nich delegacji zawartych w artyku³ach
ustawy o substancjach i preparatach chemicznych. Z dniem 14 lutego 2002 r.
bêd¹ obowi¹zywaæ nowe akty prawne w
formie rozporz¹dzeñ ministra zdrowia
m.in. w sprawie:
 kart charakterystyki niebezpiecznych substancji i niebezpiecznych preparatów,
 wykazu substancji niebezpiecznych,
 kryteriów i sposobu klasyfikacji
substancji i preparatów,
 oznakowania opakowañ niebezpiecznych substancji i niebezpiecznych
preparatów chemicznych.
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