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Εκατοντάδες εκατομμύρια βιοψίες πραγματοποιούνται ετησίως.

Κατά την τοποθέτηση της βιοψίας στο δοχείο, οι γιατροί ή οι 
νοσοκόμες έρχονται σε επαφή με την ΦΟΡΜΑΛΔΕΫΔΗ
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¿Τι είναι η ΦΟΡΜΑΛΔΕΫΔΗ ή 
ΦΟΡΜΟΛΗ?
Γενική περιγραφή

Η Φορμαλδεϋδη (μοριακός τύπος H2--C=O; αριθμός 
CAS  50--00--0) είναι άχρωμο αέριο,  έφλεκτο και 
υψηλά ενεργό σε θερμοκρασία δωματίου. Η 
Φορμαλδεϋδη υπάρχει στο εμπόριο και ως 30–50% 
(κατά βάρος)  υδατικό διάλυμα γνωστό ως Φορμόλη.
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ΕΙΝΑΙ Η ΦΟΡΜΑΛΔΕΫΔΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ;

ΑΣ ΡΙΞΟΥΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΤΙ ΘΕΩΡΟΥΝ ΟΙ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΙΟ 
ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ
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Φορμαλδεϋδη, ένα καρκινογόνο επίσημα δηλωμένο 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Στις 5 Ιουνίου 2014, στον κανονισμό 605/2014 της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τις 
τροποποιήσεις του κανονισμού 1272/2008 (CLP-V) η πολυσυζητημένη 
επανακατηγοριοποίηση της φορμαλδεϋδης εκδόθηκε:  από την 1η Απριλίου 2015 το 
παράρτημα VI του κανονισμού θα αλλάξει με αποτέλεσμα η φορμαλδεϋδη να φέρει τη 
σήμανση ως καρκινιγόνο 1Β και μεταλλαξιογόνο 2. 
Σύμφωνα με αυτόν τον κανονισμό, η εναρμόνιση με την νέα κατηγοριοποίηση πρέπει να 
γίνει άμεσα. Η τροποποίηση στην κατηγοριοποίηση έχει εκτελεστεί και πρέπει να τεθεί σε 
ισχύ σε εύλογο χρονικό διάστημα τόσο για τις ουσίες που αφορά καθώς και τα μείγματά 
τους.
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ΝΕΑ ΙΣΠΑΝΙΑΣ

Το Ισπανικό Υπουργείο Υγείας επέβαλε 
πρόστιμο στο Νοσοκομείο της Μαδρίτης ύψους 
40.986€ λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης 
φορμαλδεύδης στους χώρους του νοσοκομείου.

Πηγές:  Εφημερίδες El Mundo και El Pais.
15 Ιουλίου 2014

21 Οκτωβρίου 2014

ΝΕΑ ΙΤΑΛΙΑΣ

Η ένωση νοσηλευτών παραπονέθηκε για την έκθεση 
τους σε Φορμαλδεϋδη στο περιβάλλον εργασίας τους.. 
Η Ιταλική γερουσία ζήτησε από το δεύτερο 
μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας να αναθεωρήσει 
αναφορικά με την ασφάλεια των εργαζομένων του. 
Από τότε έως σήμερα χρησιμοποιούν BiopSafe. 
Πηγή:  Atto 4-28070
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ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ AMERICAN CANCER SOCIETY ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΡΟΥΜΕ:

ΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥΣ...
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Το Εθνικό Πρόγραμμα Τοξικολογίας 
(NTP) αποτελείται από αρκετους 
διαφορετικούς κρατικούς οργανισμούς 
των Η.Π.Α, συμπεριλαμβανομένου του 
Εθνικού Ινστιντούτου Υγείας (NIH), τα 
Κέντρα Πρόληψης και Ελέγχου 
Ασθενειών (CDC), και τον Οργανισμό 
Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA). 
Το NTP καταγράφει για την 
φορμαλδεϋδη ότι είναι “γνωστό ως 
καρκινογόνο για τον άνθρωπο.”

Ο Διεθνής Οργανισμός Έρευνας του 
καρκίνου (IARC) είναι μέρος του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 
(WHO). Πρωτεύων στόχος του είναι η 
αναγνώριση των αιτιών ου προκαλούν 
καρκίνο. Ο IARC έχει καταλήξει στο 
συμπέρασμα ότι η φορμαλδεϋδη 
είναι “καρκινογόνος για τον άνθρωπο” 
με υψηλό ρίσκο ρινοφαρυγγικών 
καρκίνων και λευχαιμίας.

Ο Οργανισμός Προστασίας του 
Περιβάλλοντος (EPA) διατηρεί 
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 
Σύστημα Ρίσκων (IRIS), μια 
ηλεκτρονική βάση δεδομένων που 
περιέχει πληροφορίες αναφορικά με τις 
επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία από 
την έκθεση σε μια πληθώρα ουσιών στο 
περιβάλλον. Ο EPA έχει 
κατηγοριοποιήσει την φορμαλδεϋδη 
ως “πιθανό καρκινογόνο για τον 
άνθρωπο.”

Οι ερευνητές του National Cancer 
Institute έχουν καταλήξει, βασιζόμενοι 
σε αποτελέσματα ερευνών στον 
άνθρωπο και από εργαστηριακή 
έρευνα, ότι η έκθεση στην 
φορμαλδεϋδη μπορεί να προκαλέσει 
λευχαιμία, συγκεκριμένα μυελοειδή 
λευχαιμία, στον άνθρωπο.
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Tι αναφέρουν οι οργανισμοί εμπειρογνωμόνων.
Πολλοί οργανισμοί (εθνικοί και διεθνείς) μελετούν διάφορες ουσίες που βρίσκονται στο 
περιβάλλον για να διαπιστώσουν αν προκαλούν καρκίνο. (Μια ουσία που προκαλεί 
καρκίνο ή βοηθά στην ανάπτυξη του καρκίνου ονομάζεται καρκινογόνα.) Η American 
Cancer Society συμβουλεύεται τους οργανισμούς αυτούς προκειμένου να αξιολογήσει 
τα ρίσκα βασιζόμενη σε εργαστηριακά ευρήματα ερευνητικών εργασιών σε ζώα και 
ανθρώπους. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, αρκετοί από τους οργανισμούς αυτούς 
έχουν αποδείξει την ενδεχόμενη καρκινογένεση από την φορμαλδεϋδη.
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1910.1048(c)
Επιτρεπόμενο όριο έκθεσης (PEL) 

1910.1048(c)(1)
TWA: Ο εργοδότης υποχρεούται να 
εξασφαλίζει ότι κανένας εργαζόμενος δεν 
εκτίθεται σε ατμόσφαιρα με περιεκτικότητα 
σε Φορμαλδεΰδη, η οποία υπερβαίνει τα 0,75 
μέρη Φορμαλδεϋδης ανά εκατομμύριο μέρη 
αέρα (0,75 ppm) σε διάρκεια 8 ωρών.
TWA.
1910.1048(c)(2)
Βραχυπρόθεσμη Οριακή Τιμή Έκθεσης 
(STEL): Ο εργοδότης διαβεβαιώνει ότι 
κανένας εργαζόμενος δεν εκτίθεται σε 
ατμόσφαιρα με περιεκτικότητα σε 
Φορμαλδεΰδη που υπερβαίνει τα δύο μέρη 
Φορμαλδεΰδης ανά εκατομμύριο μέρη αέρα 
(2 ppm), ως Ανώτατη Διάρκεια τα 15 λεπτά.

1910.1048(e)(1)
Σήμανση.

1910.1048(e)(1)(i)
Ο εργοδότης πρέπει να φέρει σήμανση στις 
εισόδους περιοχών όπου η συγκεντρωση 
Φορμαλδεϋδης υπερβαίνει είτε την TWA 
είτε την STEL όπου θα  αναγράφεται το εξής:

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Η ΦΟΡΜΑΛΔΕΫΔΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 

ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΚΑΡΚΙΝΟ.
ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΤΟΥ 

ΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΜΟΝΟ

1910.1048(e)(2)
Ο εργοδότης οφείλει να περιορίσει 
την πρόσβαση σε ελεγχόμενες 
περιοχές μόνο σε εξουσιοδοτημένα 
πρόσωπα που έχουν εκπαιδευτεί να 
αναγνωρίζουν τους κινδύνους της
Φορμαλδεϋδης.

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
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MAY CAUSE CANCER
CAUSES SKIN, EYE AND

RESPIRATORY IRRITATION
AUTORIZED PERSONNEL ONLY
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Οι κίνδυνοι για την υγεία κατά την επαγγελματική χρήση της φορμαλδεϋδης αναφέρονται κυρίως στην τοξικότητά της μετά 
από εισπνοή, απευθείας επαφής με το δέρμα ή τους οφθαλμούς σε υγρή ή αέρια μορφή και μετά από κατάποση.

A. Οξείες επιδράσεις από έκθεση

1. Εισπνοή (αναπνοή)  : Η Φορμαλδεϋδη  είναι άκρως ερεθιστική για το άνω αναπνευστικό σύστημα. Η συγκέντρωση της 
φορμαλδεϋδης που είναι άμεσα επικίνδυνη για τη ζωή και την υγεία είναι στα  100 ppm. Συγκεντρώσεις υψηλότερες των 50 ppm 
μπορούν να επιφέρουν σοβαρές βλάβες του αναπνευστικού σε διάρκεια λεπτών. Σ'αυτές συγκαταλέγονται το πνευμονικό 
οίδημα, η πνευμονία,  και ο ερεθισμό των βρόγχων που μπορούν να καταλήξουν σε θάνατο. Συγκεντρώσεις μεγαλύτερες των 5 
ppm άμεσα προκαλούν ερεθισμό του κάτω αναπνευστικού με συμπτώματα όπως βήχα, στηθάγχης και αναπνευστικού 
συριγμού. Υπάρχει διαμάχη όσον αφορά εάν το αέριο της φορμαλδεϋδης μπορεί να προκαλέσει επαγγελματικό άσθμα σε ένα 
προηγουμένως φυσιολογικό άτομο. Η Φορμαλδεϋδη μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα βρογχικού άσθματος στον άνθρωπο. Ο 
μηχανισμός μπορεί να ενεργοποιηθεί είτε από μενονωμένη έκθεση του ατόμου στη φορμαλδεϋδη είτε ως απευθείας έκθεση 
ατόμων με προ-υπάρχον άσθμα στη φορμαλδεϋδη. Ο ερεθισμός του άνω αναπνευστικού είναι το πιο κοινό αναφερόμενο 
αναπνευστικό σύμπτωμα των εργαζομένων , σε συγκεντρώσεις πάνω του 1 ppm. Παρ'όλα αυτά , ερεθισμός του αναπνευστικού 
έχει εμφανισθεί σε ορισμένους εργαζόμενους με έκθεση στη φορμαλδεϋδη μικρότερη του 1 ppm. Συμπτώματα του άνω 
αναπνευστικού περιλάμβανουν ξηρό ή  ερεθισμένο λαιμό, φαγούρα ή αίσθημα καύσου της μύτης και ρινική συμφόρηση.Ανοχή 
σε αυτό το επίπεδο της έκθεσης μπορεί να αναπτυχθεί μέσα σε 1-2 ώρες. Αυτή η ανοχή μπορεί να επιτρέψει τους εργαζόμενους 
που παραμένουν σε ένα περιβάλλον με σταδιακά αυξανόμενες συγκεντρώσεις φορμαλδεΰδης να αγνοεί όλο και περισσότερο 
την επικίνδυνη έκθεση τους.

I. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

II. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ
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2. Οφθαλμική επαφή: Συγκεντρώσεις της φορμαλδεϋδης μεταξύ των 0.05 ppm και 0.5 ppm προκαλούν την αίσθηση
καύσου στα μάτια, φαγούρας ερυθρότητας και δακρύσματος.  Η αύξηση του ανοιγοκλεισίματος των οφθαλμών και γενικά 
κλεισίματος τους μπορεί να λειτουργήσει ως μηχανισμός παρεμπόδισης  για έκθεση σε χαμηλά επίπεδα, αλλά αυτοί οι 
παρεμποδιστικοί μηχανισμοί μπορεί να μειώσουν τις ικανότητες εργασίας κάποιων εργαζομένων. Ανοχή των εργαζομένων 
στη συνεχή έκθεση σε μικρές συγκεντρώσεις μπορεί να προκληθεί. Ατυχήματα όπως επαφή των οφθαλμών με υδατικά 
διαλύματα της φορμαλδεϋδης(φορμόλη) έχουν ως αποτέλεσμα ένα μεγάλο εύρος οφθαλμικών τραυματισμών 
συμπεριλαμβανομένης της αδιαφάνειας του κερατοειδούς και τύφλωση. Η σοβαρότητα των παθήσεων έχει σχετισθεί άμεσα με 
τη συγκέντρωση της φορμαλδεϋδης στο διάλυμα καθώς και το χρόνο που έχει παρέλθει μέχρι την ιατρική παρέμβαση  

3. Δερματική επαφή:  Επαφή με διαλύματα φορμαλδεϋδης μπορεί μα προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος και αλλεργική 
δερματίτιδα. Αυτές οι δερματικές παθήσεις και διαταραχές μπορούν να συμβούν σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα  επίπεδα 
φορμαλδεϋδης από αυτά που αντιμετωπίζουν πολλοί εργαζόμενοι. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν  ερύθημα, οίδημα και
φυσαλλιδοποίηση ή κνίδωση.' Εκθεση σε υγρή φορμόλη ή αέρια φορμαλδεϋδη μπορεί να προκαλέσει δερματικές αντιδράσεις 
σε ευπαθείς ομάδες ακομά και όταν τα αιωρούμενα σωματίδια της φορμαλδεϋδης βρίσκονται κάτω του 1 ppm.

4. Κατάποση:  Κατάποση ακόμα και  30 ml συγκέντρωσης διαλύματος 37% φορμαλδεϋδης(φορμόλης) μπορεί να επιφέρει το 
θάνατο. Η   γαστρεντερική τοξικότητα μετά από την κατάποση είναι πιο σοβαρή στο στομάχι και οδηγεί σε συμπτώματα, όπως 
ναυτία, εμετό και ισχυρού κοιλιακού πόνου. Ποικίλες βλάβες σε άλλα συστήματα οργάνων συμπεριλαμβανόμενων ήπαρ, νεφρών, 
σπλήνας, παγκρέατος, εγκεφάλου και κεντρικού νευρικού σύστηματος μπορούν να προκληθούν από την άμεση κατάποσή 
της.

B. Χρόνιες επιδράσεις έκθεσης

Μακροχρόνια έκθεση στη φορμαλδεϋδη έχει συσχετισθεί με αυξανόμενη πιθανότητα εμφάνισης ρινικού καρκίνου  και των 
ιγμορείων,  ρινο- και στοματοφαρυγγικού καρκίνου,  και καρκίνου των πνευμόνων στον άνθρωπο. Πειράματα σε ζώα 
αποδεικνύουν τη σχέση μεταξύ ρινικού καρκίνου σε αρουραίους και την έκθεσή τους σε φορμαλδεΰδη.Συγκλίνουσες ενδείξεις 
καρκινογένεσης περιλαμβάνουν δεσμευση DNA, γονοτοξικότητας σε βραχυπρόθεσμες δοκιμές, και κυτταροτοξικών αλλαγών στα 
κύτταρα του οργάνου-στόχου που υποδηλώνει προνεοπλασματικές αλλαγές. Η Φορμαλδεΰδη είναι μια πλήρης 
καρκινογόνος ουσία και εμφανίζεται να ασκεί επίδραση σε τουλάχιστον δύο στάδια της διαδικασίας καρκινογένεσης.  
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Πηγή: New York Times
GARDINER HARRIS -  10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

Ουάσιγκτον — T Η κυβέρνηση εξέδωσε προειδοποίηση την Παρασκευή για
 δύο υλικά που χρησιμοποιούνται καθημερινά από τα εκατομμύρια των Αμερικανών, 
λέγοντας ότι το ένα προκαλεί καρκίνο και το άλλο είναι πιθανόν να προκαλεί.
Επιστήμονες της κυβέρνησης αναφέρθηκαν στη Φορμαλδεΰδη ως καρκινογόνο ουσία, αναφέροντας ότι βρίσκεται σε ανησυχητικές 
ποσότητες σε κοντραπλακέ, μοριοσανίδες, νεκροτομεία και κομμωτήρια. Αναφέρθηκε επίσης, ότι το στυρένιο, το οποίο χρησιμοποιείται 
σε σκάφη, μπανιέρες και πλαστικά αφρώδη ποτήρια και πιάτα, μπορεί να προκαλέσει καρκίνο, αλλά γενικά βρίσκεται σε τόσο χαμηλά 
επίπεδα σε καταναλωτικά προϊόντα που οι κίνδυνοι είναι χαμηλοί.

Η συχνή και έντονη έκθεση σε εργοστάσια παραγωγής είναι πολύ πιο ανησυχητική από την διακοπτόμενη επαφή που οι περισσότεροι 
καταναλωτές έχουν, αλλά οι επιστήμονες προειδοποίησαν ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να εξακολουθούν να αποφεύγουν την επαφή με 
φορμαλδεΰδη και στυρόλιο μαζί με έξι άλλες χημικές ουσίες στην Επίσημη Εκθεση της κυβέρνησης για Καρκινογόνονες Ουσίες . Η 
κυκλοφορία της καθυστέρησε για πολλά χρόνια λόγω της έντονης άσκησης πίεσης από τη χημική βιομηχανία, η οποία αμφισβήτησε τα 
ευρήματά της.

Ο John Bucher, αναπληρωτής διευθυντής του Εθνικού Προγράμματος Τοξικολογίας, ο οποίος εκπόνησε την έκθεση, ανέφερε ότι οι 
αποδείξεις για καρκινογένεση λόγω Φορμαλδεΰδης  ήταν πολύ ισχυρότερες από ό, τι για το στυρόλιο και ότι οι καταναλωτές ήταν 
πιο πιθανό να εκτεθούν σε δυνητικά επικίνδυνες ποσότητες φορμαλδεΰδης.
Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας προειδοποίησε τον Απρίλιο για ένα προϊόν περιποίησης 
μαλλιών, όπου  περιέχονται απαράδεκτα επίπεδα φορμαλδεΰδης, έχουν αναφερθεί από τους εργαζόμενοους στα κέντρα κομμωτικής 
πονοκέφαλοι, ρινορραγίες, κάψιμο στα μάτια, έμετος και κρίσεις άσθματος μετά τη χρήση του προϊόντος.

ΝΕΑ Η.Π.Α.
Η Κυβέρνηση προειδοποιεί ότι 2 κοινά υλικά θέτουν σε 
κίνδυνο για εμφάνιση καρκίνου. Η φορμαλδεΰδη 
προστίθεται στον κατάλογο των καρκινογόνων ουσιών 




