Помешкання має бути безпечним
Вівторок, 07 березня 2017 06:47

Останнім часом значно збільшилась чисельність звернень громадян до Державної
установи "Черкаський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я
України" з приводу незадовільних умов проживання. Скарги переважно зводяться до
появи неприємних сторонніх запахів у помешканні, головних болей, появи або активізації
хронічних алергічних реакцій, дерматитів і т.ін. Серед можливих, на погляд відвідувачів,
причин виникнення вищевказаних негараздів, насамперед називають придбання нових
меблів, проведення ремонтних робіт, тощо.

Звертає увагу цікава обставина, якщо громадяни є більш-менш обізнаними з питань
появи, поширення і профілактики епідемічних захворювань: грипу, туберкульозу, СНІДу,
необхідності профілактичних щеплень та ін. то ступінь їх інформованості з питань
можливих ризиків застосування полімерних та полімервмісних матеріалів у побуті є
надзвичайно низькою.

Саме з цієї причини, на наш погляд, під час придбання меблів, мало хто цікавиться
сертифікатами їх походження і безпечності, результатами досліджень можливих
небезпечних хімічних чинників, які можуть мігрувати з них у повітря приміщень, та
наявністю висновку лікаря.

До переліку таких найбільш поширених шкідливих речовин входить більш як півсотні їх
найменувань, серед яких формальдегід, метанол, бензол, стирол, ацетальдегід та ін.
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Сьогодні, коли під час виробництва продукції практично не здійснюється передбачений
законодавством відомчий лабораторний контроль технологічного процесу, непоодинокі
випадки застосування непередбачених технологічною документацією матеріалів,
речовин. Це також негативно впливає на якість кінцевої продукції, а в решті - решт і на
здоров’я споживачів.

У разі виникнення необхідності у експертній оцінці будівельних матеріалів та меблів,
нами проводяться санітарно-хімічні дослідження полімерних та полімервмісних
матеріалів, тобто якісне й кількісне визначення у повітряному середовищі хімічних
речовин, що виділяються з полімерних та полімервмісних матеріалів.

Минулого року нами було випробувано 53 зразки полімерної та полімервмісної продукції.
Проведено 470 досліджень показників їх якості та безпечності. Вісім зразків виявились
такими, що не відповідають вимогам Державних норм і правил «Полімерні та
полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та
виробництві меблів. Гігієнічні вимоги».

Токсикологічна лабораторія Державної установи «Черкаський обласний лабораторний
центр Міністерства охорони здоров'я України» є атестованим підрозділом і всі
дослідження проводить в рамках галузі акредитації.

За результатами досліджень, замовнику видається заключения встановленого зразка.

Додаткову інформацію з вище окреслених питань, а також вартості робіт, можна
отримати за тел. 35-75-67 (Шевченко Тетяна Василівна)
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