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Riscurile expunerii la substanţe chimice şi radiaţii.  

Importanţa conştientizării şi măsuri de prevenire 

 
Asistenţii medicali intră în contact cu numeroase substanţe chimice. S-a dovenit prin studii 

clinice că la diferite grade de expunere, în funcţie de specificul locului de muncă, anumite substanţe 

au potenţial dăunător pentru starea de sănătate. Gazele anestezice, agenţii antineoplastici şi 

sterilizanţii sunt printre aceste substanţe.  

* 

Un studiu realizat la nivel naţional de Asociaţia Americană de Nursing împreună cu Şcoala 

de Nursing a Universităţii Maryland a pus în evidenţă faptul că expunerea asistenţilor medicali la 

substanţe chimice toxice şi radiaţii este corelată cu un risc crescut de cancer, astm, pierderi de 

sarcină şi deficienţe ale copilului la naştere. Cercetarea a pus în evidenţă  importanţa cumulului de 

riscuri chimice la care ei sunt expuşi zilnic prin ingerarea, atingerea sau inspirarea rezidurilor de 

substanţe cu potenţial chimic dăunător. Studiul, primul de acest tip şi dimensiune, a cuprins 1500 de 

asistenţi medicali din 50 state care au fost testaţi în privinţa expunerii la 11 produse chimice utilizate 

în activitatea profesională, inclusiv gaze anestetice, dezinfectanţi pentru mâini, substanţe de curăţare, 

latex, produse farmaceutice, între care medicamente utilizate în chemioterapie şi antiretrovirale, 

mercur, produse de îngrijire personală (şampon şi săpun) şi produse chimice pentru sterilizare.  

S-a pornit de la premisa că simpla inoculare a unei substanţe de tipul unui produs de curăţat 

poate fi periculoasă în urma unei expuneri de lungă durată. Multe asistente medicale se plâng de 

dureri de cap, nas înfundat și ochi  umezi de fiecare dată când folosesc produse sanitare pentru 

curățarea echipamentului medical, care trebuie făcut de mai multe ori pe zi. Chiar şi săpunul poate fi 

periculos. 

În urma analizării rezultatelor sondajului de opinie s-a descoperit că asistentele medicale care 

sunt expuse la substanţe toxice cel puţin o dată pe săptămână prezintă rate mai ridicate de astm, 

cancer şi avort decât cele expuse mai puţin frecvent. Copiii asistentelor medicale care au fost expuse 
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la substanţe chimice în timpul sarcinii prezintă mai multe defecte la naştere decât cei ai asistentelor 

medicale care nu au fost expuse. Această corelaţie  a ieşit mai clar în evidenţă în privinţa defectelor 

sistemului musculo-scheletic. Asistentele medicale care au fost expuse la anestezice sau agenţi de 

sterilizare  au prezentat o probabilitate de la 7 la 9 ori mai mare să dea naştere la copii cu astfel de 

defecte decât cele care nu au fost expuse. 

De asemeni, studiul a mai pus în evidenţă faptul că nu există standarde de siguranţă care să 

limiteze expunerea asistenţilor la substanţe periculoase şi radiaţii. 

 

* 

 

Un alt studiu cantitativ realizat la un mare spital universitar din Brazilia cu scopul de a 

identifica cu ce substanţele chimice intră în contact asistenţii medicali în activitatea lor, ce substanţe 

le cauzează probleme de sănătate şi ce modificări corespund posibilelor probleme cauzate de 

produsele chimice pe care le-au menţionat.  

La chestionar au răspuns 53 de asistenţi medicali, 89% femei, iar 11% bărbaţi, care au 

menţionat că au fost expuşi, în special, la  antibiotice şi benzen (100%), iod (98.1%) şi latex-talc 

(88.7%), iar principalele substanţele care au cauzat probleme au fost  substanţele antineoplastice 

(86.7%), glutaraldehida (79.2%) şi oxidul de etilenă (75.5%). 

 

Substanţe sau compuşi chimici la care asistenţii medicali  

au fost expuşi cel mai frecvent 
(Sursa: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=s0104-11692006000200010&script=sci_arttext) 
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Efectele acestor substanţe depind de factori precum tipul şi concentraţia agentului chimic, 

frecvenţa şi durata expunerii, practici şi obişnuinţe, susceptibilitatea individuală. 

Agenţii antineoplazici sunt, în mod constant, utilizaţi pentru proprietățile lor terapeutice, cu 

toate acestea, aceste substanțe exercita efecte mutagene, cancerigene și teratogene, care prezintă 

riscuri pentru persoanele care le manipulează, atunci când măsurile de siguranță corespunzătoare nu 

sunt respectate. Citostaticele, gazele anestezice și agenții de sterilizare sunt unele dintre principalele 

cauze ale problemelor de reproducere, cum ar fi avorturile și de malformațiile congenitale.  

 

Substanţele sau compuşi chimici menţionaţi ca fiind  

cei mai periculoşi penru sănătate 
(Sursa: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=s0104-11692006000200010&script=sci_arttext) 

 

 
 

Schimbările de sănătate survenite menţionate de asistenţii medicali chestionaţi au fost: 

umezirea ochilor, reacții alergice, greață și vărsături. Ele nu au menţionat alte probleme de sănătate 

care pot fi cauzate de substanţele enumerate, fapt ce a fost interpretat ca o insuficientă informare 

asupra riscurilor ocupaţionale de natură chimică atât în timpul şcolii, cât şi a educaţiei medicale 

continui. 

Datorită utilizării frevente a mănușilor în spitale, latexul a devenit una dintre cauzele 

profesionale de dermatită și  urticarie. Hipersensibilitatea poate fi din cauzată de latexul şi talcul 

utilizate în straturile interne ale mănușilor sau de  substanțele chimice adăugate în timpul prelucrării 

cauciucului. Pentru  a identifica persoanele sensibile și pentru a minimiza ap ariția acestor probleme 

se pot realiza teste imunologice.  

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=s0104-11692006000200010&script=sci_arttext�
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De asemeni, participanții au mai identificat modificări ale sângelui ca principală problemă 

produsă de manipularea substanţelor antineoplazice. Aceste medicamente sunt responsabile pentru 

multe probleme de sănătate, în special de reproducere. Riscurile de expunere la locul de muncă 

implică inhalarea de aerosoli, contact direct cu pielea și mucoasele și ingestia de alimente și 

medicamente contaminate cu reziduurile lor. Acestea pot provoca modificari cromozomiale, 

mutagenicitate, infertilitate, avort, tulburări menstruale și simptome imediate cum ar fi amețeli, 

dureri de cap, greață, modificări mucoase și reacții alergice. Frecvența nereguli lor menstruale și a 

amenoreei este mai mare în rândul asistentelor medicale care manipulează aceşti agenți.  Avorturile 

spontane pot aparea mai ales în primele trei luni de sarcină. Se mai pot produce modificări 

cromozomiale și malformații congenitale. Alte  manifestari menţionate în studiu  sunt iritaţii ale 

pielii, mucoaselor și ochilor, căderea părului și scăderea rezistenței imunologice, creşterea rezistenţei 

la medicamente, faringită, răgușeală, herpes și cancer.  

Riscurile pot surveni şi de la excrementele pacienţilor care fac chimioterapie, deoarece o 

parte dintre aceste substanțe vor rămâne neschimbate sau pot lua forma de metaboliți inactivi în 

fecalele, urina și voma pacienţilor. Prin urmare, nu trebuie neglijată utilizarea echipamentului de 

protecție. 

Rezultatele studiului au mai pus în evidenţă faptul că asistenţii medicali pot inhala, digera 

sau veni în contact cu antibiotice care pot cauza sensibilitate.  Cefalosporinele pot provoca alergii şi 

rinită alergică la persoanele expuse. Participanții as ociază antibioticele cu episoade de diaree și  

rinită alergică. 
Principale  

(Sursa: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=s0104-11692006000200010&script=sci_arttext) 

 
 

Un alt risc este reprezentat de expunerea la gaze anestezice (oxid de azot, halotan) care pot 

provoca efecte negative mai ales la asistenţii medicali din chirurgie. Aceste substanțe reduc 

fertilitatea și cresc incidența avorturilor și a malformațiilo r congenitale. Asistenţii medicali au mai 

menționat, de asemenea, benzenul și iodul ca și cauze posibile de avort. 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=s0104-11692006000200010&script=sci_arttext�
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Soluțiile de sterilizare, vapori sau gaze constituie, de asemenea, agenți de risc la locul de 

muncă. Vaporii de formaldehidă irita mucoasa nasului, gurii și membranele oculare şi chiar în 

concentrații mici pot provoca dermatite, edem sau spasm laringian, bronșită obstructivă și ocazional 

edem pulmonar. 

Glutaraldehida poate fi, de asemenea, o cauză a acestor simptome. Expunerea la această 

substanță, în special în unităţile de endoscopie a pus în evidenţă umezirea ochilor, rinita, dermatita, 

dificultăți respiratorii, greaţa şi durerile de cap. 

Expunerea la oxidul de etilenă este o altă sursă de îngrijorare datorită creșterii leziunilor 

cutanate, a conjunctivitei, a prezenței leucemiei, limfomului, a  neoplasmelor gastrice și esofagiene, 

a disfuncțiilor de ficat și rinichi, a bolilor respiratorii și scăderii hemoglobinei, din cauza degenerării 

aminoacizilor. 

Autorii studiului au ţinut să sublinieze că informațiile furnizate de participanți despre 

simptomele resimţite sunt în conformitate cu literatura de specialitate. 

Participanții la studiu nu au atribuit nici o modificare de sănătate alcoolului, apei, oxigenului, 

eterului și azotului. 

 

* 

 

Unele spitale din Statele Unite au introdus deja măsuri de prevenire care să contrabalanseze  

expunerea la substanţe  chimice. Au început prin a face evaluări ale acestor expuneri în funcţie de 

specificul fiecărei secţii. 

Cea mai mare probemă este că asistenţii medicali nu sunt conştienţi că sunt expuşi zilnic la 

situaţii care au consecinţe serioase asupra sănătăţii lor, deci răul se produce încet. În urma 

cercetărilor a rezultat că, de multe ori, nici nu e nevoie ca asistentele să se expună la aceste riscuri în 

activitatea lor profesională. Pentru multe din produsele chimice toxice din spitale există alternative 

mai sigure sau procese mai sigure, deci trebuie făcute aceste alegeri pentru sănătatea pacienţilor şi a 

personalului.  

De exemplu, în SUA multe spitale nu mai folosesc mănuşi din latex din caua riscului la 

alergii şi unele au redus folosirea vinilului la dotarea sediilor din cauza substanțelor chimice toxice 

folosite în procesul de fabricație a  materialului. Alte spitale au introdus un examen fizic complet 

pentru toţi asistenţii medicali la angajarea lor și o dată pe an după aceea. Acest examen include 

monitorizarea cantităţilor de substanţe chimice din corp. 
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