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0 tym, że praca siedząca ma zły 
wpływ na nasze zdrowie, już 
wiemy. Sporą wiedzę mamy 
również na temat fatalnych 
skutkach nieregularnego -
a związanego również z pracą -
odżywiania się. 

Mało kto wie jednak, że na
wet... oddychanie może mieć 
opłakane skutki dla zdrowia. 

W nowoczesnych biurow
cach takiego problemu zwykle 
nie ma, jednak pracownicy biur 
mieszczących się w kamieni
cach czy osoby prowadzące 
firmy we własnych domach 
mogą być narażeni na niebez
pieczeństwo wynikające z wdy
chania szkodliwych gazów. 

Pierwszym sprawcą zatruć 
jest tlenek węgla. Ze względu 
na swojąbezwonnośćjest wręcz 
niemożliwy do wykrycia, 
a źródłem „zaczadzenia" mogą 
być wadliwie działające piece 
centralnego ogrzewania czy 
piece gazowe służące do pod
grzewania wody. Tlenek węgla 
łączy się w ludzkim organizmie 
z hemoglobiną, przez co dra
stycznie zmniejsza dostarczanie 
tlenu do tkanek. Nawet naj
mniejsze (0,16 proc.) stężenie tej 
substancji, po dłuższym wdy
chaniu, powoduje bóle głowy 
iwymioty.awnajgorszychprzy-
padkach-prowadzi do śpiączki 
i śmierci. 

Podobnym, niewidzialnym 
dla ludzkiego oka zagrożeniem 
może być używanie niektórych 
urządzeń elektronicznych. Do
tyczy to zwłaszcza drukarek la
serowych i kserokopiarek. Bada
nia naukowe dowodzą, że w cza
sie pracy emitują one szkodliwe 
dla zdrowia mikropyłki dosta
jące się do organizmu wraz 
z wdychanym powietrzem. 

Objawy, jakie czują chorzy, 
pokrywają się z innymi schorze
niami (jak np. kaszel, bóle głowy, 
zmęczenie), stąd można bardzo 
długo używać drukarek czy kse
rokopiarek bez świadomości ich 
negatywnego wpływu na zdro
wie. 

Sposobem może być wyo
drębnienie osobnego pomiesz
czenia dla sprzętu drukującego 
i kserującego lub inwestycja 

Groźne pyłki i substancje niebezpieczne dla zdrowia wdychamy na co dzień w pracy 

w filtry antypyłkowe. Te rozwią
zania poleca się nie tylko pra
cownikom biur, ale młodzieży 
i studentom, którym zdarza się 
drukować czy kserować, nawet 
raz na jakiś czas. 

Podobnie jest z klimatyzato
rami. Nieoczyszczone filtry, 
a także zbyt rzadka wymiana 
powodują gromadzenie się za
nieczyszczeń będących ideal
nym siedliskiem rozwoju bakte
rii. Ważne jest regularne wie
trzenie pomieszczeń, połączone 
z utrzymaniem odpowiedniej 
temperatury wbiurze. Zbyt wy
soka temperatura i wilgotność 
sprzyjają bowiem rozwijaniu się 
grzybów. 

Wiele nieprzyjemnych obja
wów powoduje po prostu zła ja
kość powietrza w pomieszcze
niu. Zbyt suche może na przy
kład powodować problemy 
z oddychaniem-podrażnienia 
śluzówki i podatność na infek
cje). Przepisy BHPnakazują pra
codawcy zapewnienie pracow
nikom właściwych warunków 
pracy. Wilgotność powietrza 
powinna wynosić od 40 do 60 
proc, odpowiednia powinna 
być również temperatura, 
a przede wszystkim regularna 
wymiana świeżego powietrza. 

W powietrzu unosi się też 
kurz, który sam w sobie powo
duje uczulenia, a dodatkowo ra
zem z nim mogą roznosić się 
bakterie, na przykład te pocho

dzące od ptaków. Niektóre 
z nich mogą prowadzić nie tylko 
do uczuleń, ale i groźnych cho
rób. Powietrze jest też kanałem, 
przez który „łapiemy" choroby 
współpracowników. 

Okazuje się również, że nadal 
w pracy problemem jest bierne 
palenie - mimo wyznaczonych 
stref dla palaczy. Według badań 
Centrum Onkologii w Warsza
wie, wdychanie tzw. „bocznego 
strumienia dymu" ulatniającego 
się z papierosa może wywoły
wać dokładnie te same choroby, 
na które zapadają ludzie aktyw

nie palący. Dlaczego? Ponieważ 
taki dym zawiera 4 razy więcej 
nikotyny niż ten wdychany 
przez palacza. 

Należy zawsze pamięt 
o podstawowych zasadach 
gieny, ale i zdawać sobie spra 
z zagrożeń płynących z pozc 
nie nieszkodliwych rzeczy. To 
od pracodawcy i nas samych za
leży, czy praca w biurze będzie 
bezpieczna. W tym celu należy 
regularnie sprawdzać działanie 
instalacji gazowych i nie ignoro
wać nawet najmniejszej zauwa
żonej usterki. 

W domu też nie jest bezpiecznie 
Nawet biorąc codzienną 
kąpiel lub sprzątając dom, 
możemy być narażeni 
na kontakt z substancjami 
mogącymi zaszkodzić nasze
mu zdrowiu. Na przykład 
produkty do udrażniania rur 
zawierają wodorotlenek 
sodu, który przy zetknięciu 
z wodą wytwarza szkodliwe 
opary prowadzące nawet 
do poparzenia śluzówek. 
Chlor zawarty w wybiela
czach może działać uczulają
ce może też silnie podrażnić 
błony śluzowe i oczy. Z kolei 
środki dezynfekujące mogą 
zawierać chlorek rtęci; zatru
cie jego pyłem prowadzi 

do bólów brzucha, biegunki, 
a w większym stężeniu 
do zapaści i śmierci. 
Również wiele kosmetyków 
zawiera substancje, które 
działają uczulająco -
pod niewinną nazwą sub
stancji zapachowych mogą 
się tutaj kryć dość niebez
pieczne związki chemiczne. 
Czytanie składu takich pro
duktów dla przeciętnego 
Kowalskiego nie ma większe
go sensu, dlatego sposobem, 
aby uchronić się 
przed szkodliwym działa
niem niektórych substancji, 
jest jedynie rozsądne ich 
użytkowanie. 
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