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NANOMEDŽIAGOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 
SEKTORIUJE. PROFESINĖ RIZIKA IR PREVENCIJA 

 

Nanotechnologijų srityje daroma sparti pažanga ir vis labiau įprasta naudoti nanomedžiagas. Kaip ir 
daugeliui pramonės šakų, sveikatos priežiūros sektoriui vis didesnę įtaką daro nanotechnologijos, ir 
dėl to kyla didesnė nanomedžiagų poveikio darbuotojams jų darbo vietoje rizika. Nanotechnologijų ir 
nanomedžiagų nauda sveikatos priežiūros sričiai gali būti įvairi, pavyzdžiui, miniatiūrizacijos metodus 
ir būdus sujungus su chemine sinteze ir kontroliuojamu molekulių surinkimu, atsivėrė įdomių ligų 
prevencijos, diagnostikos ir kontrolės galimybių. Tačiau, nors vykdomi moksliniai tyrimai, 
nanotechnologijų sritis vystosi sparčiau nei gaunama žinių apie nanomedžiagų naudojimo aspektus, 
susijusius su sveikata ir sauga. Tebėra daug neaiškumų, o tai kelia rizikos darbuotojų sveikatai ir 
saugai vertinimo klausimų. 

Šiame „E. faktų“ numeryje paaiškinama, kaip sveikatos priežiūros darbuotojai, vykdydami kasdienę 
veiklą, gali susidurti su nanomedžiagomis savo darbo vietoje. Jame taip pat informuojama, kaip 
išvengti galimo jų poveikio. 

 

1. Įvadas 
1.1 Sveikatos priežiūros sektorius 
Daug ES darbuotojų dirba sveikatos priežiūros sektoriuje. Kaip nurodyta ES sveikatos priežiūros 
darbuotojams skirtame veiksmų plane [1], senėjant visuomenei ir atitinkamai augant sveikatos 
priežiūros paslaugų poreikiui, daugėja galimybių įsidarbinti šiame sektoriuje. 

Sveikatos priežiūros sektorių sudaro įmonės ir viešosios tarnybos, tiesiogiai arba netiesiogiai 
teikiančios įvairias sveikatos 
priežiūros paslaugas, pvz., ligų 
diagnostikos, gydymo ir prevencinės 
sveikatos priežiūros. Sveikatos 
priežiūros paslaugos gali būti 
teikiamos įvairiose vietose, pvz., 
ligoninėse, odontologijos klinikose, 
greitosios medicinos pagalbos 
automobiliuose ir namuose. Šiame 
„E. faktų“ numeryje visų pirma 
kalbama apie tiesiogiai medicinos 
paslaugas teikiančius asmenis (pvz., 
gydytojus, slaugytojus ar 
vaistininkus), taip pat darbuotojus, 
kurie glaudžiai susiję su sveikatos 
priežiūros sektoriumi, pavyzdžiui, 
laboratorijose dirbančius asmenis ar 
valymo darbus atliekančius 
darbuotojus. Administracijos darbuotojai arba medicininę 
įrangą gaminantys darbuotojai nepatenka į šio  
„E. faktų“ numerio 
teminę sritį, todėl čia jie neaptariami. 
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1.2 Kas yra nanomedžiagos?  
Nanomedžiagos – tai medžiagos, kurių sudėtyje yra dalelių, kurių vienas arba keli matmenys yra 1–
100 nm(1), t. y. šios dalelės savo dydžiu yra panašios į atomus ir molekules. Jos gali būti natūralios 
kilmės, pvz., atsiradusios iš vulkaninių pelenų, arba susidariusios kaip nenumatytas žmogaus veiklos 
padarinys, kaip antai dalelės, kurių yra dyzelinių variklių išmetamosiose dujose. Tačiau didelė dalis 
nanomedžiagų gaminamos ir pateikiamos rinkai sąmoningai – šiame „E. faktų“ numeryje kalbama 
būtent apie tokių nanomedžiagų naudojimą sveikatos priežiūros sektoriuje. 

Nanomedžiagos gali sudaryti aglomeratus ir agregatus, kurie gali būti didesni nei 100 nm, o šie 
dariniai gali suirti ir išskirti nanomedžiagas. Todėl atliekant bet kokį nanomedžiagų keliamos rizikos 
vertinimą  būtina atsižvelgti ir į tokius aglomeratus ir agregatus [3, 4]. 

Didelė dalis nanomedžiagų gaminamos ir pateikiamos rinkai, nes – daugiausia dėl mažo dalelių 
dydžio, taigi ir daug kartų didesnio paviršiaus ploto, arba dėl kitų ypatybių, pvz., modifikuotų 
(padengtų) paviršių ar ypatingos morfologijos (dalelių formos), – jos turi specifinių savybių ir veikimo 
būdų. Šiame „E. faktų“ numeryje kalbama tik apie dirbtines nanomedžiagas, su kuriomis susiduriama 
sveikatos priežiūros sektoriuje, ir neaptariamos tos medžiagos, kurios yra nenumatytas žmogaus 
veiklos padarinys, pvz., dyzelinių variklių išmetamose dujose randamos nanodalelės. 

 

2. Nanomedžiagos sveikatos priežiūros sektoriuje 
Patekusios į organizmą nanomedžiagos gali jame cirkuliuoti judėdamos į kraujagysles ir iš jų, patekti į 
ląsteles ir sąveikauti su ląstelių paviršiuje ir viduje esančiomis biomolekulėmis daugelyje žmogaus 
organizmo vietų [5]. Todėl sveikatos priežiūros srityje nanomedžiagos gali padėti aptikti ligas, pernešti 
vaistus ir taikyti naujoviškus prevencijos metodus. 

Pagrindiniai nanomedžiagų naudojimo terapijoje pranašumai: jų tirpumas (gydant kitose terpėse 
netirpiais vaistais), gebėjimas pernešti hidrofobines medžiagas, daugiafunkciškumas, aktyvaus ir 
pasyvaus nukreipimo mechanizmas, ligandai (dalelių atskyrimas pagal dydį) ir mažesnis toksiškumas 
[6]. Be to, specifinės nanomedžiagų savybės leidžia jas naudoti diagnostikos priemonėse, 
kontrastinėse medžiagose, diagnostinės vizualizacijos srityje, taip pat gaminant implantus ir dirbtinio 
audinio konstruktus. 

Taigi nanomedžiagų savybės ir veikimo būdai suteikia galimybę diagnozuoti, stebėti ir gydyti tokias 
ligas kaip širdies ir kraujagyslių ligos, vėžys, raumenų ir kaulų sistemos ir uždegiminės ligos, 
degeneracinės nervų sistemos ir psichikos ligos, diabetas ir infekcinės ligos (pvz., bakterinės ir 
virusinės infekcijos, kaip antai ŽIV (žmogaus imunodeficito virusas), ir užkirsti joms kelią [7]. 

1 lentelėje išvardijamos kai kurios sveikatos priežiūros sektoriuje jau naudojamos nanomedžiagos. 

 

1 lentelė. Pagrindinės sveikatos priežiūros srityje naudojamų nanomedžiagų rūšys 

Nanomedžiagos rūšis Naudojimo sveikatos priežiūros srityje būdai 

Metalo dalelės (pvz., 
geležies trioksidas, 

auksas ar sidabras)) 

 Hiperterminis vėžio gydymas; 
 selektyvus magnetinis biologinių dalelių atskyrimas; 
 padengimas specifinių ląstelių antigenų antikūnais, kad atsiskirtų nuo 

supančios matricos; 

                                                      
(1) Pagal Europos Komisijos rekomendaciją [1]: 
- Nanomedžiaga – „gamtinė, šalutinė arba dirbtinė medžiaga, kurioje yra nesusietųjų dalelių, dalelių agregatų 

arba aglomeratų ir kurios dalelių dydžio skirstinyje yra 50 % arba daugiau dalelių, kurių vienas arba keli išorės 
matmenys yra 1–100 nm. Dalelių dydžio skirstinys išreikštas kaip tam tikro matmenų intervalo objektų skaičius, 
padalytas iš viso objektų skaičiaus.“ 

- „Konkrečiais atvejais, rūpinantis aplinka, sveikata, sauga arba konkurencingumu, dalelių dydžio skirstinio 50 % 
slenkstį galima pakeisti 1–50 % slenksčiu.“  

- „Nukrypstant nuo pirmiau pateiktos nuostatos, fulerenai, grafeno dribsniai ir vienasieniai anglies nanovamzdeliai, 
kurių vienas arba keli išorės matmenys mažesni kaip 1 nm, turėtų būti laikomi nanomedžiagomis.“ 
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Nanomedžiagos rūšis Naudojimo sveikatos priežiūros srityje būdai 

 dalelių pernašos per membraną tyrimai; 
 vaistų pernaša; 
 magnetinio rezonanso tomografijos kontrastinė medžiaga. 

Sidabro nanodalelės 
 Antimikrobinė medžiaga; 
 naudojamos įvairių medicinos prietaisų, įskaitant kaulų cementą, 

chirurginius instrumentus, chirurgines kaukes, gamyboje. 

Auksu padengtos 
nanodalelės 

 Gerina vaistų tirpumą; 
 užtikrina tolesnę konjugaciją. 

Anglies nanomedžiagos 
[fulerenai ir anglies 
nanovamzdeliai (ANV)] 

 „Buckyballs“ (futbolo kamuolio formos struktūros, sudarytos iš 60 anglies 
atomų) naudojamos vaistų pernašos sistemose, kad padėtų užtikrinti 
optimalią vaistų pernašą ir atpalaidavimą reikiamoje organizmo vietoje 
[5]; 

 protezų ir chirurginių implantų dangos; 
 funkcionalizuoti ANV, skirti: 

o vaistinėms medžiagoms pernešti gydymo tikslais; 
o naudoti biomedicinoje, pvz., jais padengiami kraujagyslių stentai, jie 

naudojami neuronų augimui ir regeneracijai skatinti; 
o naudoti genų terapijoje, nes DNR grandinę galima prijungti prie 

nanovamzdelio. 

Kvantiniai taškai 

 Prie jų prijungiamos biomolekulės, skirtos sudėtingiems ląstelių 
pokyčiams ir su ligomis susijusiems reiškiniams stebėti; 

 optikos technologija [8]; 
 ligų diagnostikos ir atrankinės patikros technologijos. 

Dendrimerai 

 Polimerizuotos makromolekulės – labai išsišakojusios struktūros su 
vidinėmis nanoertmėmis arba kanalais, kurių savybės skiriasi nuo 
išorinių; 

 naudojami kaip įvairių vaistų (pvz., vaistų nuo vėžio, antivirusinių, 
antibakterinių vaistų ir t. t.) nešikliai, gebantys pagerinti mažai tirpių 
vaistų tirpumą ir biologinį įsisavinamumą. 

Lipidinės nanodalelės  Gali susilieti su ląstelės membrana ir pernešti molekules į ląstelės vidų. 

Keraminės nanodalelės 
 Neorganinės sistemos, naudojamos kaip vaistų nešikliai (jeigu yra 

porėtos ir biologiškai suderinamos); 
 naudojamos kosmetikoje (cinko oksidas, titano dioksidas). 

Nanovamzdeliai, 
nanovielutės, 
magnetinės 
nanodalelės 

 Ligų diagnostikos ir atrankinės patikros technologijos, įskaitant „lustinę 
laboratoriją“ [8]. 

Šią informaciją autoriai surinko iš įvairių šaltinių [5, 6, 8–11]. 

Išradus medicinos prietaisą ar vaistą praeina labai daug laiko, kol jis pateikiamas klinikiniam 
naudojimui. Tačiau šiuo metu kuriami tam tikri nanotechnologijų taikymo būdai, kurie taps prieinami 
netrukus. Jie suteiks galimybę, pavyzdžiui, tobulinti diagnostinės vizualizacijos metodus [5], naudoti 
poodines mikroschemas, kurios leis nepertraukiamai stebėti pagrindinius parametrus, įskaitant pulsą, 
temperatūrą ir gliukozės kiekį kraujyje [5], taip pat kuo labiau sumažinti patogenų dauginimąsi ir 
perdavimą [8]. 
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3. Nanomedžiagų keliami pavojai sveikatos priežiūros 
sektoriaus darbuotojams 

Sveikatos priežiūros sektoriuje naudojamos nanomedžiagos gali būti labai naudingos pacientams, 
tačiau jos taip pat gali kelti naujų pavojų sveikatos priežiūros darbuotojams. 

Vis dar trūksta informacijos apie dirbtinių nanomedžiagų toksiškumą, todėl sunku atlikti rizikos 
vertinimus (žr. 72 „E. faktų“ numerį apie nanomedžiagų rizikos valdymo priemones, kurį galima rasti 
adresu https://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/e-fact-72-tools-for-the-management-of-
nanomaterials-in-the-workplace-and-prevention-measures/view). Svarbiausia yra suprasti, kokie 
pavojai gali kilti sveikatos priežiūros darbuotojams, dirbantiems su dirbtinėmis nanomedžiagomis ar 
nanoprietaisais. Dėl unikalių nanoskalės lygmenyje pasireiškiančių šių medžiagų savybių, daugiausia 
susijusių su mažu jų dalelių dydžiu, bet taip pat su dalelių forma, esminėmis cheminėmis savybėmis, 
paviršiaus būkle (pvz., paviršiaus plotu, paviršiaus funkcionalizavimu, paviršiaus apdorojimu) ir 
agregacijos ir (arba) aglomeracijos būsena [8, 12], numatoma, kad jų sąveika su žmogaus organizmu 
ir atitinkamai jų poveikis sveikatai skirsis nuo tos pačios sudėties tų pačių medžiagų sąveikos ir 
poveikio makroskalės lygmeniu. Todėl kyla susirūpinimas dėl poveikio sveikatai, kuris gali pasireikšti 
nanomedžiagas naudojant darbo vietoje. 

Įprastomis aplinkos sąlygomis nanomedžiagos gali sudaryti didesnius kaip 100 nm aglomeratus arba 
agregatus ir taip pakeisti (bet nebūtinai prarasti) savo nanosavybes. Tačiau nanomedžiagos gali vėl 
išsiskirti iš aglomeratų, kurių dalelės susietos silpnai, o tam tikromis sąlygomis – galbūt net ir iš 
agregatų, kurių dalelės susietos stipriau. Šiuo metu tiriama, ar taip negali atsitikti plaučių skystyje, 
įkvėpus tokių aglomeratų arba agregatų [8, 12]. Todėl į aglomeratus ir agregatus, kurių sudėtyje yra 
nanomedžiagų, taip pat reikėtų atsižvelgti atliekant darbo vietos rizikos vertinimą. 

Nanomedžiagoms patekus į organizmą, vidaus poveikio mechanizmas gali apimti tolesnę absorbciją, 
pasiskirstymą ir metabolizmą. Kai kurių nanomedžiagų rasta, pavyzdžiui, plaučiuose, kepenyse, 
inkstuose, širdyje, reprodukciniuose organuose, vaisiuje, galvos smegenyse, blužnyje, skelete ir 
minkštuosiuose audiniuose [13]. Yra neatsakytų klausimų apie biologinį nanomedžiagų kaupimąsi ir 
šalinimo iš ląstelių ir organų mechanizmus. Dar viena problema susijusi su tuo, kad, nors pati 
nanomedžiaga gali būti netoksiška, ji gali veikti kaip Trojos arklys, t. y. toksiškesnė medžiaga gali 
prisijungti prie nanomedžiagos ir patekti į organizmą, organus ar ląsteles [14]. 

Nustatyta, kad didžiausias nanomedžiagų poveikis pasireiškia plaučiuose, tai uždegimai, audinių 
pažeidimai, oksidacinis stresas, lėtinis toksiškumas, citotoksiškumas, fibrozė ir navikų augimas. Kai 
kurios nanomedžiagos gali paveikti širdies ir kraujagyslių sistemą. Galimos pavojingos dirbtinių 
nanomedžiagų savybės šiuo metu tebetiriamos [8, 12]. 

Nanomedžiagos labai įvairiai patenka į žmogaus organizmą ir gali kelti pavojų žmogaus sveikatai: 

 nanomedžiagas galima įkvėpti. Tai yra dažniausias ore esančių nanodalelių patekimo į 
organizmą būdas darbo vietoje [15, 16]. Įkvėptos nanodalelės, nelygu, jų forma ir dydis, gali 
nusėsti kvėpavimo takuose ir plaučiuose. Įkvėptos nanodalelės gali prasiskverbti pro plaučių 
epitelį, patekti į kraujotaką ir pasiekti kitus organus ir audinius. Taip pat nustatyta, kad kai kurios 
įkvėptos nanomedžiagos pasiekia galvos smegenis per uoslės nervą; 

 nanomedžiagas galima nuryti. Tai gali įvykti dėl netyčinio nanodalelių pernešimo nuo rankų į 
burną, palietus užterštus paviršius, arba nurijus užteršto maisto ar vandens. Nuryti 
nanomedžiagas taip pat galima jų įkvėpus, nes iš plaučių virpamuoju epiteliu per gerklę 
pašalintas įkvėptas daleles galima nuryti [15, 16]. Kai kurios nurytos nanomedžiagos gali 
prasiskverbti per žarnų epitelį, patekti į kraujotaką ir pasiekti kitus organus ir audinius; 

 nanomedžiagos gali prasiskverbti pro odą. Šis patekimo būdas vis dar tiriamas [15, 16]. 
Panašu, kad nepažeista oda gerai apsaugo nuo nanomedžiagų patekimo į organizmą [17]. 
Pažeista oda apsaugo ne taip veiksmingai, tačiau šiuo būdu nanomedžiagų į organizmą 
veikiausiai vis vien patenka mažiau nei jų įkvėpus. Nepaisant to, reikėtų užkirsti kelią 
nanomedžiagų patekimui į organizmą per odą ir jį kontroliuoti. 

https://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/e-fact-72-tools-for-the-management-of-nanomaterials-in-the-workplace-and-prevention-measures/view
https://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/e-fact-72-tools-for-the-management-of-nanomaterials-in-the-workplace-and-prevention-measures/view
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Nanomedžiagos taip pat gali patekti į žmogaus organizmą parenteriniu būdu (2): atsitiktinai įsidūrus, 
įsipjovus ar kitaip pažeidus odą [15]. 

Sveikatos priežiūros sektoriuje sąlyčio su nanomedžiagomis tikimybė yra didžiausia tiems 
darbuotojams, kurie ruošia ar leidžia nanovaistus arba dirba tokiose vietose, kuriose šie vaistai 
naudojami (pvz., vaistinių ir slaugos darbuotojams, gydytojams, aplinką tvarkantiems darbuotojams, 
ekspeditoriams ir siuntų priėmimo skyriaus darbuotojams), nes šios medžiagos yra pernešamos oru ir 
jų lengva įkvėpti. 

Kitos aplinkybės, kai gali įvykti sąlytis su nanomedžiagomis sveikatos priežiūros įstaigose [15]: 

 šalinant nanovaistus vartojančių pacientų išmatas; 
 išsiliejus nanomedžiagoms; 
 tvarkant nanomedžiagomis užterštus daiktus; 
 vartojant maistą ir gėrimus po jų sąlyčio su nanovaistais ir 
 valant ir prižiūrint vietas, kuriose tvarkomi nanovaistai. 

Galimų sąlyčio atvejų gali pasitaikyti atliekant dantų gydymo ir chirurgines procedūras, frezuojant, 
gręžiant, šlifuojant ir poliruojant specialias medicinines medžiagas, kurių sudėtyje yra nanomedžiagų. 
Tokio atvejo pavyzdys – dantų ertmių apdorojimas atliekant odontologines procedūras; paprastai šiuo 
atveju pacientams dedamos plombos su nanomedžiagomis (pvz., nanokeraminiai užpildai), kurios 
pritaikomos prie danties anatominės formos poliruojant jų paviršių greitasukiais instrumentais. 
Atliekant šią procedūrą yra rizika, kad nanodalelės pasklis ore ir jų įkvėps ir pacientas, ir sveikatos 
priežiūros darbuotojai. 

2 lentelėje nurodyti galimi pavojai darbuotojų sveikatai ir saugai, kylantys naudojant nanomedžiagas 
sveikatos priežiūros sektoriuje. 

 

2 lentelė. Sveikatos priežiūros sektoriuje naudojamų nanomedžiagų pavyzdžiai ir galimi jų 
keliami pavojai sveikatai ir profesiniai pavojai  

Nanomedžiagos 
pavyzdys Galimi pavojai sveikatai ir profesiniai pavojai 

Anglies 
nanomedžiagos 

Yra įrodymų, kad, įkvėpus kai kurių rūšių anglies nanomedžiagų, galima 
susirgti plaučių ligomis, taip pat gali pasireikšti į apsinuodijimą asbestu 
panašūs simptomai [9]. 

Dendrimerai 

Nepaisant plataus dendrimerų taikomumo farmacijos srityje, pavyzdžiui, 
vaistams nuo vėžio pernešti, jų naudojimas žmogaus organizme apribotas 
dėl jų toksiškumo [11]. 

Buvo atvejis, kai dėl dendrimerų poveikio pasireiškė daugiaformę raudonę 
primenantis kontaktinis dermatitas [14]. 

Sidabro nanodalelės 

Remiantis sukurtų nanodalelių poveikio sveikatai ir aplinkai analizės (angl. 
Engineered Nanoparticles: Review of Health and Environmental Safety, 
ENRHES) projekto [18] duomenimis, sidabro nanodalelių naudojimas gali 
būti pavojingas žmonių sveikatai, tačiau dar nėra išsamių jų toksiškumo 
tyrimų. ES Atsirandančių ir nustatomų naujų pavojų sveikatai mokslinio 
komiteto paprašyta pateikti mokslinę nuomonę dėl nanosidabro poveikio 
saugai, sveikatai ir aplinkai bei jo vaidmens formuojantis bakterijų 
atsparumui antimikrobinėms medžiagoms [19]. Tuo rimtai susirūpinta, nes 
didelėmis dozėmis sidabro nanodalelės gali turėti neigiamų padarinių 
sveikatai, pvz., galima susirgti plaučių edema arba gali atsirasti odos dėmių 
[3]. Dažniausiai nurodoma žmogaus reakcija į ilgalaikį nanosidabro poveikį 

                                                      
(2) Vaistas arba kita medžiaga patenka į organizmą parenteriniu būdu, kai ji į organizmą patenka ne per virškinimo 

traktą (pvz., atliekant injekciją). 



73 
 

6 

 

yra argirija arba argirozė (t. y. dėl sidabro nuosėdų oda, nagai, akys, 
gleivinės arba vidaus organai įgauna pilką ar melsvai pilką atspalvį arba 
juodą pigmentaciją) [20]. Šių sutrikimų neįmanoma pašalinti, ir jie yra 
neišgydomi [20]. 

Sveikatos priežiūros sektoriuje nanosidabras naudojamas kaip antibakterinė 
medžiaga tvarstant žaizdas pacientams su stipriais nudegimais, siekiant 
juos apsaugoti nuo infekcijų. Tai viena pagrindinių sveikatos priežiūros 
darbuotojams kylančios poveikio rizikos rūšių. Be to, didėjant 
mikroorganizmų atsparumui sidabrui, susirūpinta dėl netiesioginio 
nepageidaujamo nanosidabro poveikio žmogaus sveikatai [19]. 

Su žiurkėmis atliktų mokslinių tyrimų dokumentuose užfiksuota, kad sidabro 
nanodalelės gali pasiekti galvos smegenis per viršutinius kvėpavimo takus 
[12]. 

Titano dioksidas 
(TiO2) 

Įkvėptas TiO2 daleles Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra (IARC) priskyrė 
2B grupei – „gali būti karcinogeniškos žmonėms“ [21]. JAV Nacionalinis 
profesinės saugos ir sveikatos institutas (NIOSH) rekomendavo nustatyti 
mažesnę ypač smulkių TiO2 dalelių ekspozicijos ribinę vertę – 0,3 mg/m3 
TiO2  nanodalelėms (<100 nm), palyginti su 2,4 mg/m3 smulkioms dalelėms 
(>100 nm) [22]. 

Aukso nanodalelės Ištyrus žiurkių įkvėptų aukso nanodalelių toksiškumą nustatyta, kad auksas 
kaupiasi žiurkių plaučiuose ir inkstuose [23]. 

Šaltinis: informaciją surinko autoriai. 

 

Be rizikos sveikatai dėl nanodulkių ar degių nanodalelių aerozolizacijos, gali kilti sprogimo ar gaisro 
pavojus. 

Siekiant tinkamai užtikrinti darbuotojų saugą ir apsaugoti jų sveikatą, svarbu tinkamai įvertinti ir valdyti 
galimą nanomedžiagų keliamą riziką darbuotojų saugai ir sveikatai sveikatos priežiūros sektoriuje.  

 

4. Prevencija 
ES Direktyva 89/391/EEB [24] įpareigoja darbdavius atlikti reguliarius darbo vietos rizikos vertinimus ir 
taikyti tinkamas prevencijos priemones – tai taikytina ir nanomedžiagų keliamai rizikai darbo vietoje. 
Be to, Direktyvoje 98/24/EB dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos nuo rizikos, susijusios su 
cheminiais veiksniais darbe [25], nustatytos griežtesnės cheminių medžiagų rizikos valdymo darbe 
nuostatos, kurios taip pat taikomos nanomedžiagoms, nes šios atitinka cheminių medžiagų apibrėžtį. 

Todėl šiose darbuotojų apsaugos direktyvose nustatytas privalomas darbo vietos rizikos vertinimas ir 
kontrolės priemonių hierarchija [pašalinimas, pakeitimas, vietoje taikomos techninės priemonės, 
organizacinės priemonės ir – kraštutiniu atveju – asmeninės apsaugos priemonės (AAP)] taip pat 
taikomi darbo vietoms sveikatos priežiūros sektoriuje ir nanomedžiagoms. 

Be to, jeigu nanomedžiaga arba tos pačios sudėties makroskalės lygmens medžiaga yra 
kancerogeninė arba mutageninė, būtina laikytis Direktyvos 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo 
rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe [26] reikalavimų. Bet kuriuo atveju 
nacionaliniuose teisės aktuose gali būti nustatytos griežtesnės nuostatos, todėl juos reikėtų peržiūrėti. 

Tačiau apskritai atlikti nanomedžiagų keliamos rizikos darbo vietoje vertinimą gali būti sunku dėl šiuo 
metu esamų apribojimų, susijusių su: 

1. žiniomis apie pavojingas nanomedžiagų savybes; 

2. esamais metodais ir prietaisais nanomedžiagoms ir jų išmetimo šaltiniams nustatyti ir poveikio 
mastui išmatuoti; ir 
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3. informacija apie nanomedžiagų buvimą, visų pirma mišiniuose ar gaminiuose, taip pat tolesnėje 
vartojimo grandinės dalyje, kai nanomedžiagos ar produktai, kurių sudėtyje yra nanomedžiagų, 
naudojami arba perdirbami. 

 

Saugos duomenų lapuose (SDL), kurie yra svarbi pavojingų cheminių medžiagų keliamos rizikos 
prevencijai darbo vietose skirta informacijos priemonė, paprastai pateikiama mažai arba iš viso 
nepateikiama informacijos apie nanomedžiagų buvimą ir jų savybes, darbuotojams keliamą riziką ir jos 
prevenciją [13, 27–29]. Todėl organizacijoms patariama kreiptis į tiekėjus papildomos informacijos. 

Be to, kadangi nanomedžiagos laikomos cheminėmis medžiagomis, REACH (cheminių medžiagų 
registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų) [30] ir CLP (cheminių medžiagų ir mišinių 
klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo) [41] reglamentai taip pat aktualūs, o REACH reglamento 
II priedo pakeitimai [31], SDL teisinė sistema ir Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) 
paruoštos rekomendacijos dėl SDL [32], kur pateikiama daugiau patarimų, kaip apibūdinti 
nanomedžiagų savybes, turėtų pagerinti SDL teikiamos informacijos kokybę. 72 „E. faktų“ numeryje, 
kurį galima rasti adresu https://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/e-fact-72-tools-for-the-
management-of-nanomaterials-in-the-workplace-and-prevention-measures, pristatytos esamos 
rekomendacijos ir priemonės, padedančios valdyti nanomedžiagų keliamą riziką atsižvelgiant į 
dabartinius apribojimus ir esamus naujausius mokslinius tyrimus. Šiuo metu sveikatos priežiūros 
sektoriuje konkrečių nanomedžiagų keliamos rizikos darbuotojų saugai ir sveikatai prevencijos gairių 
nėra. Tačiau iš dalies taikytinos priemonės, rekomenduojamoms kitiems sektoriams (pvz., mokslinių 
tyrimų laboratorijoms [33]), o pagrindinius principus ir metodus galima perkelti ir į sveikatos priežiūros 
sektorių. 

 

4.1 Nenaudojimas ir pakeitimas 
Kaip ir visų kitų pavojingų cheminių medžiagų atveju, prevencijos atžvilgiu pirmenybė turėtų būti 
teikiama nenaudojimui ir pakeitimui (taip nuo nanomedžiagų poveikio siekiant apsaugoti visus 
darbuotojus). Tačiau daugeliu atvejų cheminės medžiagos, vaistai ar prietaisai, kurių sudėtyje yra 
nanomedžiagų, sveikatos priežiūros sektoriuje naudojami dėl jų specifinių savybių ir konkrečios 
funkcijos. Todėl tokiais atvejais, kai nanomedžiaga kelia pavojų sveikatos priežiūros darbuotojams, 
gali būti neįmanoma jos nenaudoti arba pakeisti kita, ne tokia pavojinga medžiaga, nes ši pakaitinė 
medžiaga gali neturėti tokių pačių savybių ir (teigiamo) poveikio. Tačiau visuomet būtina atsižvelgti į 
norimų savybių ir poveikio ir pavojaus sveikatai santykį ir nuodugniai apsvarstyti pavojingų 
nanomedžiagų nenaudojimo ir pakeitimo galimybę. Be to, galimi šie veiksmai: 

 vengti ore galinčių pasklisti nanomedžiagų (pvz., miltelių ar dulkių) naudojant ne tokią pavojingą 
nanomedžiagos formą, pvz., soliubilizuojant miltelių formos nanomedžiagas paversti jas 
skysčiais, pastomis, granulėmis ar junginiais arba surišti su kietosiomis medžiagomis, ir 

 sumažinti pavojingąsias nanomedžiagos savybes pakeičiant jos paviršių, pavyzdžiui, 
padengiant jį specialia danga medžiagos dulkingumui, tirpumui ir kitoms jos savybėms pakeisti. 

 

4.2 Techninio valdymo priemonės 
Daugumoje sveikatos priežiūros sektoriaus darbo vietų, pvz., ligoninių palatose ar netgi pacientų 
namuose, gali nebūti techninių sistemų, leidžiančių vietoje sumažinti nanomedžiagų poveikį ar jo 
išvengti, pavyzdžiui, uždarų sistemų, kurios yra fizinis barjeras tarp žmogaus ir nanomedžiagos. 
Tačiau vietoje taikomas techninio valdymo priemones galima naudoti atliekant kitus veiksmus, 
pavyzdžiui vaistus, kurių sudėtyje yra nanomedžiagų, kaip antai tabletes ar tepalus, galima ruošti 
sandariose dėžėse su hermetiškai pritvirtintomis pirštinėmis. 

Laboratorinės traukos spintos su didelio našumo kietųjų dalelių (angl. high-efficiency particulate air, 
HEPA) filtrais yra dar viena veiksminga rizikos prevencijos priemonė tokiai veiklai kaip nanovaistų 
ruošimas, pacientų audinių, kūno skysčių ar išmatų, kuriuose gali būti nanomedžiagų (jeigu pacientas 
gydomas nanovaistais), mėginių ėmimas arba mėginių paruošimas ar analizė naudojant analizei 
skirtas chemines medžiagas, kurių sudėtyje yra nanomedžiagų. Mėginiuose ar mėginių ruošimo 
produktuose esančių nanomedžiagų išsiliejimo, dulkių ar garų poveikis turėtų būti kontroliuojamas 
naudojant didelio našumo ventiliacijos sistemą ir AAP, ypač pirštines ir kaukes (žr. 4.4 skirsnį). 

https://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/e-fact-72-tools-for-the-management-of-nanomaterials-in-the-workplace-and-prevention-measures
https://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/e-fact-72-tools-for-the-management-of-nanomaterials-in-the-workplace-and-prevention-measures
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Vietinės ištraukiamosios ventiliacijos sistemos paprastai įrengtos laboratorijose, operacinėse ir 
vietose, kurioms taikomi aukšti saugos standartai (pvz., dėl infekcijos rizikos), ir saugyklose. Tokios 
sistemos filtruoja ir nanomedžiagas. Tačiau nanomedžiagų atveju rekomenduojama naudoti įprastus 
daugiapakopius filtrus su didelio našumo kietųjų dalelių filtru (HEPA H14) arba ypač mažo laidumo oro 
filtru, kaip paskutiniu filtru prieš išleidžiant ištrauktą orą. Visuomet reikėtų įvertinti įrengtų filtravimo 
sistemų tinkamumą. 

 

4.3 Organizacinės priemonės 
Sveikatos priežiūros sektoriaus darbo vietose, kuriose naudojamos pavojingos nanomedžiagos, 
taikytinos rizikos prevencijos priemonės: 

 įrengti specialiai nanomedžiagoms tvarkyti skirtas zonas ar darbo vietas, atskirtas nuo kitų darbo 
vietų ir aiškiai pažymėtas atitinkamais ženklais; 

 užtikrinti, kad kuo mažiau darbuotojų patirtų 
nanomedžiagų poveikį; 

 užtikrinti, kad galimą nanomedžiagų poveikį 
darbuotojai patirtų kuo trumpiau; 

 uždrausti dirbti su nanomedžiagomis leidimo 
neturintiems darbuotojams; 
o nuolat (drėgnai) valyti darbo zonas, kuriose 

naudojamos ar tvarkomos nanomedžiagos ir 
o stebėti nanomedžiagų koncentraciją ore, pvz., 

palyginti su fonine koncentracija, kai netvarkomos jokios nanomedžiagos. 
 
 

Kadangi šiuo metu nėra standartizuoto saugos ženklų naudojimo arba darbo vietų ar talpyklų su 
nanomedžiagomis ženklinimo metodo, rekomenduojama elgtis apdairiai ir vartoti esamas rizikos ir 
saugos frazes iš ES reglamento dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir 
pakavimo (CLP) [41] ir įspėjamuosius ženklus, kad būtų pateikta pakankamai aktualios ir konkrečios 
informacijos apie bet kokį esamą ar galimą nanomedžiagų naudojimo ir tvarkymo pavojų saugai ir 
sveikatai. 

Be to, reikėtų laikytis ir tam tikrų bendrų principų, kurie taikytini neatsižvelgiant į tai, ar dirbama su 
nanomedžiagomis: 

 darbas turėtų būti planuojamas remiantis rizikos vertinimu ir dalyvaujant darbuotojams. Jeigu 
darbas atliekamas darbo vietose, kuriose tvarkomos nežinomo toksiškumo ir savybių 
nanomedžiagos, į šias aplinkybes būtina atsižvelgti. Valdant riziką, pirmenybė turėtų būti teikiama 
ne tik žinomai rizikai, bet ir nanomedžiagų vertinimui ir valdymui darbo vietose, kuriose nėra ar 
trūksta informacijos apie nanomedžiagų keliamus pavojus ir poveikį arba ji nėra tiksli; 

 reikėtų vengti skubos; 
 siekiant užtikrinti, kad darbuotojai turėtų pakankamai įgūdžių ir žinių darbui saugiai atlikti ir 

apsisaugoti nuo į aplinką patekusių nanomedžiagų poveikio, reikėtų jiems surengti deramus 
mokymus; 

 su atitinkamais nurodymais ir informacija turėtų būti supažindinami visi darbuotojai, ypač jeigu 
sutartis su jais sudaryta tik vienai užduočiai atlikti ir (arba) jie nėra susipažinę su visais cheminių 
medžiagų ir konkrečiai nanomedžiagų keliamais pavojais (pvz., valytojai, studentai asistentai). Tai 
turėtų apimti informaciją apie apsaugos priemones, pavyzdžiui, nurodymus, kaip saugiai tvarkyti 
vaistus ar mėginius, kurių sudėtyje yra nanomedžiagų, šlifuoti ar poliruoti plombas ir paviršius, 
kurių sudėtyje yra nanomedžiagų, ir šalinti nereikalingus produktus. Ši informacija taip pat turėtų 
būti pateikta darbo vietos taisyklėse; 

Autorius: Jim Holmes 
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 reikėtų apdairiai užtikrinti nanomedžiagų keliamos rizikos prevenciją: laikantis prevencijos 
priemonių hierarchijos, reikėtų imtis visų galimų priemonių nanomedžiagų patekimui į aplinką 
sumažinti.  

Darbuotojai, tvarkantys nanomedžiagas, kurios gali būti pavojingos, arba kitaip patiriantys jų poveikį, 
turėtų būti įtraukti į sveikatos stebėsenos programas, kuriose turėtų būti išsamiai aprašytos poveikio 
aplinkybės. 

 

4.4 Asmeninės apsaugos priemonės (AAP) 
AAP turėtų būti naudojamos kraštutiniu atveju, kai taikant pirmiau nurodytas priemones nanomedžiagų 
poveikio negalima pakankamai veiksmingai sumažinti. Jeigu rizikos vertinime nustatyta, kad AAP yra 
būtinos, reikėtų parengti AAP programą. Gerą AAP programą sudaro šie elementai: tinkamų AAP 
parinkimas, pritaikymas, priežiūra ir mokymas jomis naudotis. Dirbdami sveikatos priežiūros sektoriaus 
darbuotojai AAP dažnai naudoja dėl kitokios rizikos sveikatai (pvz., biologinių veiksnių) (3) [34]. Tačiau 
reikia įvertinti, ar naudojamos AAP tinka darbui su nanomedžiagomis. 

Siekiant įsitikinti, kad AAP užtikrina pakankamą apsaugą ir kad jas galima tinkamai naudoti, reikia 
įvertinti AAP naudotojo darbo tempą ir sveikatos būklę. AAP bandymai turėtų įtikinti, kad jų naudotojai 
galės saugiai atlikti savo darbą juos dėvėdami ir kad prireikus galės naudoti kitus būtinus reikmenis 
(pvz., akinius) ar priemones. Reikėtų turėti omeny, kad AAP teikiama apsauga gali būti silpnesnė 
naudojant kelis AAP rinkinius vienu metu. Be to, AAP veiksmingumas gali sumažėti ne tik dėl 
nanomedžiagų, bet ir dėl kitų pavojingų veiksnių. Todėl, renkantis AAP, reikia atsižvelgti į visus darbo 
vietoje kylančius pavojus. Visos naudojamos AAP turėtų būti pažymėtos CE ženklu ir būti naudojamos 
griežtai pagal gamintojo nurodymus. 

 

4.4.1 Kvėpavimo takų apsaugos priemonės 
Vykdant veiklą, kurios metu į orą patenka nanomedžiagų, pavyzdžiui, trinant, šlifuojant ar frezuojant 
dantų tiltus ar implantus, kurių sudėtyje yra nanomedžiagų, vietinių ištraukiamosios ventiliacijos 
sistemų gali nepakakti. Šiais atvejais reikėtų naudoti ir kvėpavimo takų apsaugos priemones. HEPA 
filtrai, kvėpavimo aparatų kasetės ir kaukės su pluoštinėmis filtravimo medžiagomis veiksmingai 
apsaugo nuo ore esančių nanomedžiagų. Puskaukės arba visą veidą dengiančios kaukės su P3/FFP3 
ar P2/FFP2 filtrais laikomos veiksmingai apsaugančiomis nuo tokio poveikio. Filtrai su apsaugos 
koeficientu 3 suteikia geresnę apsaugą nei filtrai su apsaugos koeficientu 2 [35, 36]. Veido kaukės 
turėtų būti gerai prigludusios [36] – reikėtų užtikrinti, kad visi naudotojai nuolat galėtų jas pasimatuoti. 

Kvėpavimo takų apsaugos priemonės (KTAP) pasirenkamos atsižvelgiant į šiuos veiksnius: 

 ore esančios nanomedžiagos rūšį, dalelių dydį ir koncentraciją; 
 KTAP priskirtą apsaugos koeficientą (kuriuo nurodomas filtravimo efektyvumas ir antveidžio 

prigludimas prie nešiotojo veido) ir 
 darbo sąlygas. 

Tais atvejais, kai kvėpavimo takų apsaugos priemonės neuždengia akių, turėtų būti naudojamos akių 
apsaugos priemonės (prigludę apsauginiai akiniai). 

 

4.4.2 Pirštinės 
Sveikatos priežiūros sektoriuje įprasta naudoti pirštines. Apsaugai nuo cheminių pavojų paprastai 
turėtų būti naudojamos tik tokios pirštinės, kurios atitinka EN 374 (4) standartų serijos reikalavimus. 

                                                      
(3) Europos Sąjungos direktyva 89/686/EEB reglamentuojama AAP konstrukcija ir naudojimas bei užtikrinama, 

kad jos atliktų joms numatytą darbuotojų apsaugos nuo konkrečios rizikos funkciją. 
(4) EN 374-1:2003. Apsauginės pirštinės nuo chemikalų ir mikroorganizmų. 1 dalis. Terminai ir darbinių 

charakteristikų reikalavimai; EN 374-2:2003. Apsauginės pirštinės nuo chemikalų ir mikroorganizmų. 2 dalis. 
Atsparumo skverbimuisi nustatymas; EN 374-3:2003. Apsauginės pirštinės nuo chemikalų ir mikroorganizmų. 
3 dalis. Atsparumo chemikalų sunkimuisi nustatymas. 
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Nustatyta, kad nuo nanomedžiagų veiksmingai apsaugo iš sintetinių polimerų, pvz., latekso, nitrilo ar 
neopreno, pagamintos pirštinės [36]. Pirštinių apsaugos nuo konkrečios nanomedžiagos 
veiksmingumas priklauso nuo formos, kuria ši nanomedžiaga aptinkama darbo vietoje (dulkės, 
skysčiai ir t. t.), ir to reikia konkrečiai pasiteirauti pirštinių tiekėjų. Pirštinių medžiagos storis – svarbus 
veiksnys nustatant nanomedžiagos difuzijos greitį. Todėl rekomenduojama tuo pačiu metu naudoti dvi 
poras pirštinių [37]. 

 

4.4.3 Apsauginiai drabužiai 
Pirmenybę reikėtų teikti ne austinės, o neaustinės tekstilės (oro nepraleidžiančioms) medžiagoms, 
pvz., didelio tankio polietilenui (ši medžiaga sulaiko mažai dulkių ir mažai dulka), ir vengti dėvėti iš 
medvilninių audinių pagamintus apsauginius drabužius [36]. 

Jeigu dėvimi daugkartinio naudojimo apsauginiai drabužiai, pvz., kombinezonai, juos reikėtų nuolat 
skalbti ir reikėtų užkirsti kelią antriniam poveikiui. Taip pat reikėtų užtikrinti, kad švarius kombinezonus 
ir apsauginius darbo chalatus būtų galima apsivilkti, o nešvarius – nusivilkti taip, kad teršalai nepatektų 
ant žmonių ir nepasklistų bendrosios paskirties darbo vietoje. 

 

4.5 Sprogimų ir (arba) gaisro prevencija 
Dėl mažo miltelių formos nanomedžiagų dalelių dydžio gali kilti sprogimo rizika, kuri nebūdinga 
atitinkamoms stambesnės formos medžiagoms (5) [38]. Atsargumo priemonių reikėtų imtis, kai 
nanomiltelių atsiranda dėl tam tikros veiklos (pvz., trinant, šlifuojant ar poliruojant dantų implantus ir 
tiltus, kurių sudėtyje yra nanomedžiagų), arba juos tvarkant (pvz., maišant, valant ar šalinant tokius 
miltelius). 

Miltelių formos nanomedžiagoms taikomos rizikos prevencijos priemonės iš esmės yra tokios pačios, 
kokios taikomos visoms kitoms stambios formos sprogiosioms ir degiosioms medžiagoms bei 
sprogiųjų dulkių debesims, ir turėtų atitikti Direktyvoje 1999/92/EB dėl būtiniausių darbuotojų saugos ir 
sveikatos apsaugos reikalavimų, taikomų dirbant potencialiai sprogioje aplinkoje, nustatytus 
reikalavimus. Tai šios prevencijos priemonės: 

 vaistininkai turėtų, pavyzdžiui, tokias medžiagas tvarkyti tik specialiose sprogiųjų medžiagų 
tvarkymo zonose ir, jeigu yra galimybė, darbą atlikti tik inertinių dujų aplinkoje; 

 medžiagas reikėtų soliubilizuoti sudrėkinant darbo vietą (dulkių susidarymo prevencija); 
 iš darbo vietos turėtų būti pašalinta mažo kibirkštinio uždegimo įranga ir kiti degimo šaltiniai ir 

užtikrinta, kad nesusidarytų sąlygos elektrostatiniam krūviui atsirasti; jeigu yra galimybė, turėtų 
būti naudojama iš esmės saugi įranga (žemos srovės ir įtampos signalinės ir valdymo grandinės); 

 dulkių sluoksnius reikėtų šalinti drėgna šluoste ir  
 darbo vietose turėtų būti laikoma kuo mažiau sprogiųjų ar degiųjų medžiagų. Gali būti naudojami 

antistatiniai maišeliai. 
 

4.6 Priemonių veiksmingumo tikrinimas 
Reikėtų reguliariai peržiūrėti rizikos vertinimą ir nuolat kontroliuoti bei tikrinti, ar veiksmingai 
pasirenkamos ir įgyvendinamos rizikos valdymo priemonės. Tai reiškia, jog reikia užtikrinti, kad visa 
apsauginė įranga, pvz., laboratorinės traukos spintos ar laminarinio srauto kabinos, veiktų tinkamai, ir 
reguliariai tikrinti visą ventiliacijos įrangą bei atitinkamas filtravimo sistemas. Be to, reikėtų tikrinti AAP 
tinkamumą ir prireikus jas atnaujinti. 

Rizikos mažinimo priemonės veiksmingumą taip pat galima įvertinti išanalizavus nanomedžiagų 
koncentraciją ore prieš taikant prevencijos priemonę ir po to. Poveikio lygis, nustatytas pritaikius 
rizikos valdymo priemones, neturėtų smarkiai skirtis nuo foninės koncentracijos, kai nėra dirbtinių 

                                                      
(5) Daugumos organinių ir daugelio metalų dulkių sprogumas didėja mažėjant dalelių dydžiui. Panašu, kad 500 µm 

yra viršutinė sprogiųjų dulkių debesies dalelių dydžio riba. Šiuo metu apatinė riba, kurios neviršijus būtų 
galima atmesti dulkių sprogimo galimybę, nenustatyta. 
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nanomedžiagų šaltinio. Techninių prevencijos priemonių veiksmingumui įvertinti galima atlikti ir kitus 
netiesioginius matavimus, pvz., dūmų nustatymo bandymus ir (arba) kontrolinius greičio matavimus. 

Ateityje gali būti nustatytos darbo aplinkoje taikytinos nanomedžiagų ekspozicijos ribinės vertės (OEL) 
(6) [39, 40], tačiau, valdant riziką darbo vietoje, visų pirma reikėtų siekti kuo labiau sumažinti 
nanomedžiagų poveikį, todėl vien laikytis ekspozicijos ribinių verčių darbo aplinkoje nepakanka. 
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