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Па сло вах стар ша га 

на ву ко ва га су пра цоў ні ка 

ла ба ра то рыі пра фі лак-

тыч най і эка ла гіч най так-

сі ка ло гіі На ву ко ва-прак-

тыч на га цэнт ра гі гі е ны 

Свят ла ны ПЯТ РО ВАЙ, 

толь кі пас ля та го, як спе-

цы я ліс ты ўпэў няц ца, што 

ад нос на та ва раў вы кон-

ва юц ца ўсе не аб ход ныя 

па тра ба ван ні бяс пе кі, пра-

ду гле джа ныя ў Адзі ных са-

ні тар на-эпі дэ мі я ла гіч ных і 

гі гі е ніч ных па тра ба ван нях 

да пра дук цыі (та ва раў), 

якая пад ля гае са ні тар на-

эпі дэ мі я ла гіч на му на гля ду 

(кант ро лю), та кія та ва ры 

вы пус ка юц ца на ры нак.

— У 2021 го дзе па ві нен 

увай сці ў сі лу ад па вед ны 

тэх ніч ны рэг ла мент Еў ра-

зій ска га эка на міч на га са-

ю за, які бу дзе рэ гу ля ваць 

рас паў сюдж ван не ўсёй хі-

міч най пра дук цыі на тэ ры-

то рыі пя ці кра ін — удзель ніц 

ЕА ЭС — яе вы твор часць, 

на менк ла ту ру, ім парт, экс-

парт і ін шае, — ка жа Свят-

ла на Пят ро ва. — Ця пер 

ідзе ак тыў ная пад рых тоў ка 

да ўво ду ў дзе ян не гэ та га 

да ку мен та, пра во дзіц ца ін-

вен та ры за цыя ўсёй хі міч най 

пра дук цыі, якая зна хо дзіц ца 

ва ўжыт ку на тэ ры то рыі Бе-

ла ру сі.

Пра ду хі ліць 
не бяс пе ку

Каб вы зна чыць, чым не-

бяс печ нае асоб нае хі міч нае 

рэ чы ва для зда роўя ча ла-

ве ка і на ва кол ля, яно кла-

сі фі ку ец ца і ацэнь ва ец ца ў 

ад па вед нас ці са сту пен ню 

ры зы кі, якую ўяў ляе. На 

асно ве гэ тай ін фар ма цыі 

спе цы я ліс ты вы ра ша юць, 

аб ме жа ваць у вы ка ры стан-

ні, за ба ра ніць ці па тра ба-

ваць знай сці за ме ну пэў ным 

хі мі ка там.

Вель мі важ на, каб пра 

не бяс пе ку, якую ня суць тыя 

ці ін шыя хі мі ка ты ў та ва рах, 

ве да лі са мі спа жыў цы. У гэ-

тым да па мо жа мар кі роў ка.

— Ка лі ча ла век ба чыць 

над піс, што, на прык лад, 

праль ны па ра шок мо жа 

вы клі каць раз драж нен не 

ва чэй, то ён, зра зу ме ла, не 

па ві нен ад маў ляц ца вы ка-

рыс тоў ваць та кі па ра шок, 

але пры яго пры мя нен ні 

трэ ба па збя гаць кан так ту 

гэ та га рэ чы ва з ва ча мі, — 

тлу ма чыць Свят ла на Пят-

ро ва.

Што да ты чыц ца бы та вой 

хі міі (срод каў па до гля дзе 

адзен ня, па мяш кан няў, аў-

та ма бі ляў), то пры яе вы-

ка ры стан ні трэ ба дак лад на 

вы кон ваць ін струк цыю, не 

браць ліш ня га, за хоў ваць 

толь кі да за кан чэн ня тэр-

мі ну пры дат нас ці, ні чо га не 

змеш ваць і, га лоў нае, тры-

маць да лё ка ад дзя цей.

Есць і на ту раль ная аль-
тэр на ты ва для бы та вой 
хі міі. Для чыст кі по су ду, 
вы да лен ня плям, дэз ін фі-
ка ван ня вы дат на па ды дуць 
хар чо вая со да, сок лі мо на, 
во цат, ку ку руз ны крух мал 
(май цэ на).

Сце ра жы це ся 
фе но лаў!

Змен шыць не бяс пе ку ад 
шкод ных рэ чы ваў мож на не 
толь кі праз пра віль нае вы-
ка ры стан не та ва раў, але і 
праз вы бар «чыс тай» пра-
дук цыі. Якіх жа рэ чы ваў трэ-

ба па збя гаць у ін грэ ды ен тах 

та ва раў?

Гі пах ла рыд на трыю, 

хлор — пры чы на за хвор-

ван няў сар дэч на-са су дзіс тай 

сіс тэ мы, спры яе ўзнік нен ню 

атэ раск ле ро зу, ане міі, гі пер-

та ніі, алер гіч ных рэ ак цый, 

ад моў на ўздзей ні чае на ску-

ру і ва ла сы, па вы шае ры зы-

ку за хвор ван ня на рак.

Фас фа ты трап ля юць у 

ва да ёмы, спры я юць уз моц-

не на му ўтва рэн ню сі не-зя-

лё ных во да рас цяў, якія пры-

вод зяць да атруч ван няў. 

За брудж ван не гэ ты мі рэ-

чы ва мі піт ной ва ды пры во-

дзіць да не вы нош ван ня ця-

жар нас ці, ро да вых траў маў, 

пух лін страў ні ка ва-кі шач на-

га трак ту, па вы шэн ня коль-

кас ці за хвор ван няў і зні жэн-

ня пра цяг лас ці жыц ця.

Ані ён ныя па верх не ва-
ак тыў ныя рэ чы вы (ПАР) 
вы ка рыс тоў ва юць у якас ці 

«ачы шчаль ні каў» у шам пу-

нях і ін шых мый ных срод-

ках (у скла дзе яны зна чац-

ца як sodіum laurylsulfate 

(SLS), sodіum laureth sulfate 

(SLES). Яны вы клі ка юць па-

ру шэн ні іму ні тэ ту, алер гію, 

па ра жэн ні моз гу, пе ча ні, 

ны рак, лёг кіх.

Фе но лы і крэ зо лы 

вель мі ед кія, вы клі ка юць 

дыя рэю, га ла ва кру жэн не, 

па ру шэн не функ цый ны рак 

і пе ча ні.

Ка рот ка ча со вае ўздзе ян-

не наф та вых дыс ты ля таў 

мо жа пры вес ці да рас строй-

ства зро ку, доў га ча со вае — 

да па ру шэн няў функ цы я на-

ван ня нер во вай сіс тэ мы, 

ны рак і скур ных хва роб.

На ша тыр ны спірт 

у срод ках для ачыст кі шкля-

ных па верх няў пры во дзіць 

да раз драж нен ня ва чэй, ды-

халь ных шля хоў, вы клі кае 

га лаў ныя бо лі.

Фар маль дэ гід — пры чы-

на моц на га раз драж нен ня 

ва чэй, гор ла, ску ры, ды-

халь ных шля хоў і лёг кіх.

Ніт ра бен зол вы клі кае 

абяс ко лер ван не ску ры, 

за дыш ку, ір во ту, у асаб-

лі ва цяж кіх вы пад ках — 

смерць.

Шкод ныя для дзя цей та-

кія наф та пра дук ты, як мі-

не раль ныя мас лы (mіneral 

oіl, lіquіd paraffіn, petrolatum 

lіquіd і ін шыя).

Па ра бе ны — кан сер ван-

ты, якія вы ка рыс тоў ва юц ца 

ў кас ме ты цы. Іх на яў насць 

мо жа стаць пры чы най ня-

пра віль на га раз віц ця пло да 

і па ру шэн няў рэ пра дук цый-

най функ цыі.

Біс фе нол-А ўтрым лі ва-

ец ца ў та ва рах з плас ты ку, 

вы клі кае па ру шэн ні ў эн да-

крын най сіс тэ ме.

Не бяс печ ны мі мо гуць 

стаць і та ва ры з пе ра пра-

ца ва на га плас ты ку: кан тэй-

не ры, кан цы ляр скія та ва ры, 

мэб ля, эле мен ты га рад скіх 

збу да ван няў, адзен не і абу-

так, па крыц цё для да рог, 

смец це выя па ке ты, вы ра бы 

для са ду і ін шае. Праб ле ма 

ў тым, што но выя пра дук ты, 

ство ра ныя з удзе лам дру-

гас най сы ра ві ны, утрым лі-

ва юць тыя ж да баў кі, што і 

зы ход ныя та ва ры (на прык-

лад, кам п'ю та ры, тэ ле ві-

за ры і ін шае элект рон нае і 

элект рыч нае аб ста ля ван не), 

у тым лі ку не бяс печ ныя рэ-

чы вы. Трап ля ю чы ў ар га нізм 

ча ла ве ка з пе ра пра ца ва на-

га плас ты ку, стой кія ар га ніч-

ныя за брудж валь ні кі (СА Зы) 

здоль ныя па ра жаць рэ пра-

дук цый ную сіс тэ му, пе ра-

шка джаць дзе ян ню гар мо-

наў, не га тыў на ўплы ваць на 

ра зу мо вае раз віц цё, ува гу, 

па мяць у дзя цей і ін шае.

Ляль ка 
з сюр пры зам

Кож ная цац ка, што рэа-

лі зу ец ца ў на шай кра і не, 

па він на мець сер ты фі кат 

ад па вед нас ці Еў ра зій ска га 

эка на міч на га са ю за (Мыт-

на га са ю за), на яў насць яко-

га га ран туе ад па вед насць 

цац кі па тра ба ван ням бяс-

пе кі тэх ніч на га рэг ла мен ту 

Мыт на га са ю за «Аб бяс пе-

цы ца цак». Сер ты фі кат мо-

жа атры маць як мяс цо вы, 

так і за меж ны вы твор ца.

— Каб атры маць та кі 

сер ты фі кат, та вар пра вя-

ра ец ца ў акрэ ды та ва ных 

ла ба ра то ры ях, — рас каз вае 

за гад чык ла ба ра то рыі гі-

гі е ны дзя цей і пад лет каў 

НПЦ гі гі е ны На тал ля ГРЭ-

КА ВА. — Так, цац ка па він на 

мець пэў ныя ар га на леп тыч-

ныя па каз чы кі: пах у ме жах 

да пу шчаль ных ве лі чынь 

(а для ма лень кіх дзя цей і 

пры смак), не па він на вы-

дзя ляць шкод ныя хі міч ныя 

рэ чы вы. Не ка то рыя цац кі 

да сле ду юц ца на вы дзя лен-

не ў па вет ра нае і вод нае 

ася род дзе, усе на кан цэнт-

ра цыю цяж кіх ме та лаў.

Пра хо дзяць вы пра ба ван-

ні та кія та ва ры і па цэ лым 

шэ ра гу фі зіч ных фак та раў: 

уз ро вень на пру жа нас ці 

элект ра ста тыч на га і элект-

ра маг ніт на га по ля, уз ро вень 

гу ку, ла каль най віб ра цыі і 

ін шыя.

Спе цы я ліс ты так са ма вы-

ву ча юць, ці мо жа аказ ваць 

цац ка так січ нае ўздзе ян не, 

на прык лад, вы клі каць раз-

драж нен не ску ры, слізіcтай 

аба лон кі во ка, на коль кі яна 

бяс печ ная па мік ра бія ла гіч-

ных па каз чы ках. Для та ва-

раў на мі не раль най асно-

ве — на бо раў для твор час ці, 

дзе ёсць пя сок, гіпс, мел, — 

ацэнь ва юц ца і ра ды я ла гіч-

ныя па каз чы кі.

Акра мя та го цац кі пра хо-

дзяць вы пра ба ван ні на тры-

ва ласць, васт ры ню да ступ-

ных кан таў, устой лі васць 

(цац кі, пра ду гле джа ныя 

для яз ды), гер ме тыч насць 

(на дзі ма ныя цац кі), уз га-

раль насць (мяк ка на біў ныя 

і кар на валь ныя цац кі) і мно-

гае ін шае.

Прай шоў шы ўсе праверкі, 

цац ка атрым лі вае пра та ко-

лы вы пра ба ван няў, за тым 

вы да ец ца сер ты фі кат ад па-

вед нас ці.

Куп ляць 
у ін тэр нэ це — 
шко дзіць 
зда роўю?

Але не ўсе цац кі, якія 

сён ня пра да юц ца ў на шай 

кра і не, ма юць та кія да ку-

мен ты.

— Ні хто не дасць га ран-

тыю, што цац ка, куп ле ная 

праз за меж ныя ін тэр нэт-

кра мы AlіExpress, ці ў пад-

зем ным пе ра хо дзе, бу дзе 

бяс печ ная, — ка жа На тал ля 

Грэ ка ва. — Та му ка лі баць-

кі вы ра ша юць ку піць тую 

ці ін шую цац ку для свай го 

дзі ця ці, не ма ю чы ад па вед-

ных до ка заў яе бяс пе кі, яны 

вель мі ры зы ку юць.

Як вы браць 
бяс печ ную 
цац ку?
  Куп ляць та ва ры ў 

мес цах ар га ні за ва на га 

гандлю.

 Звяр таць ува гу на ўпа-

коў ку, на яў насць на эты кет-

цы ўсёй па трэб най ін фар-

ма цыі (наз ва цац кі, яе вы-

твор цы, па стаў шчы ка, са-

стаў сы ра ві ны, уз рос та вая 

ад ра са ва насць, ука зан ні і 

па пя рэдж ван ні).

  Уліч ваць, для яко га 

ўзрос ту пры зна ча на цац-

ка — для ран ня га ці ста-

рэй ша га. Па сло вах На тал-

лі Грэ ка вай, шмат тра гіч ных 

вы пад каў звя за на з тым, 

што дзе ці гу ля лі ся з цац-

кай, якая не ад па вя да ла іх 

уз рос ту.

 Пры ўзнік нен ні су мнен-

няў на конт якас ці і бяс печ-

нас ці цац кі мож на за пы таць 

у пра даў ца сер ты фі кат якас-

ці, дзе па зна ча на ўся важ-

ная ін фар ма цыя пра та вар. 

Ка лі пра да вец не па каз вае 

та кі да ку мент, гэ та па він на 

на сця ро жыць.

У якас ці ца цак ча сам 

пра да юц ца та ва ры, якія на 

са май спра ве цац ка мі не 

з'яў ля юц ца, на прык лад, су-

ве нір ная пра дук цыя. Та кія 

та ва ры не пра хо дзяць не-

аб ход ных вы пра ба ван няў. 

Не па шы ра ец ца дзе ян не 

тэх ніч на га рэг ла мен ту і на 

«цац кі» для дзя цей з 14 га-

доў — на прык лад, дро ны, 

вер та лё ты з ра дыё кі ра ван-

нем ды ін шае.

Іс ну юць праб ле мы і з пра-

віль ным вы ка ры стан нем на-

бо раў кас ме ты кі для ля лек. 

Яны не ад но сяц ца да кас ме-

тыч ных срод каў, та му та кія 

це ні ці па ма ду дзі ця мо жа 

на но сіць толь кі ляль цы на 

во чы, а не ка рыс тац ца імі 

са мому. Пры гэ тым кас ме-

ты ка для дзя цей, як і ін шыя 

кас ме тыч ныя срод кі, па він-

на ад па вя даць тэх ніч на му 

рэг ла мен ту Мыт на га са ю за 

«Аб бяс пе цы пар фу мер на-

кас ме тыч най пра дук цыі».

Ад раз драж нен ня 
да праб лем 
з ды хан нем

Шкод ныя хі міч ныя рэ-

чы вы, што ўва хо дзяць у 

са стаў цац кі (на прык лад, 

фар маль дэ гід ці фе нол), мо-

гуць вы клі каць алер гіч ную 

рэ ак цыю, а пры пра цяг лым 

уз дзе ян ні — стом ле насць, 

скур ныя раз драж нен ні, 

праб ле мы з ды хан нем. Чым 

больш та кіх ца цак у акру-

жэн ні дзі ця ці, тым мац ней-

шы ўплыў аказ ва юць хі міч-

ныя рэ чы вы.

— Мод ныя сён ня слай мы, 

па сты для леп кі, якія звы-

чай на ма юць доў гі кан такт 

са ску рай, мо гуць вы клі каць 

алер гіч ныя пра явы, ка лі 

ўтры ман не яко га-не будзь 

рэ чы ва з яго са ста ву пе ра-

вы шае нар ма тыў, — ка жа 

На тал ля Грэ ка ва. — Та му 

ка лі вы ў пе ра хо дзе ку пі лі 

та кую цац ку, зроб ле ную з 

ма тэ ры я лаў не зра зу ме ла-

га па хо джан ня, без ука зан-

ня са ста ву, — яе бяс пе ку 

гаран та ваць не маг чы ма.

Ве ра ні ка КО ЛА СА ВА.

ХІ МІЯ Ў ХА ТУ
БЯС ПЕ КА ПО БЫ ТУ

Хі мі ка ты ўздзей-
ні ча юць на ча ла ве ка 
праз роз ныя ка на лы: 
на са глот ку, лёг кія, ску-
ру і ра ны. Яны мо гуць 
вы клі каць вост рую ці 
хра ніч ную ін так сі ка-
цыю, здоль ныя бія аку-
му ля вац ца — збі рац ца 
ў жы вых ар га ніз мах. 
Не ка то рыя асоб на ўзя-
тыя хі мі ка ты, якія не 
аказ ва юць ад моў на га 
эфек ту на лю дзей, ін-
шыя жы выя ар га ніз мы 
і на ва кол ле, пры іх ад-
на ча со вым уз дзе ян ні 
мо гуць «склад вац ца» 
і па вя ліч ваць сваё дзе-
ян не.

Цац кі з пе ра пра ца-
ва на га плас ты ку цяж ка 
ад роз ніць не спе цыя-
ліс ту. Звы чай на яны 
вель мі тан ныя, цём на-
га ко ле ру, шур па тыя 
на воб ма цак. Ма тэ ры ял 
мае глу хі гук, та кі ж, як 
кор пус кам п'ю та ра ці 
тэ ле ві за ра.

Тэх рэг ла мент Мыт-
на га са ю за 005/2011 
«Аб бяс пе цы ўпа коў-
кі» за ба ра няе вы ка-
рыс тоў ваць упа коў ку 
з дру гас на га плас ты ку 
для вы твор час ці пра-
дук цыі для дзя цей, на-
прык лад у дзі ця чым 
хар ча ван ні.

МАР КІ РОЎ КА
Раз драж няль ны

Чым па гра жае: пры па-

пад ан ні на ску ру і ў во чы 

мо жа вы клі каць сверб, раз-

драж нен не і за па лен не.

Як за сце раг чы ся: не да пус каць 

пападан ня на ску ру і ў во чы, ста ран на 

мыць ру кі пас ля ра бо ты з рэ чы вам, пра-

ца ваць у па мяш кан нях, якія доб ра пра-

вет ры ва юц ца.

Шкод ны

Чым па гра жае: пра дукт 

утрым лі вае ад но ці не каль кі 

шкод ных ці так січ ных рэчы-

ваў.

Ед кі

Чым па гра жае: у са-

стаў пра дук ту ўва хо дзіць 

шчо лач ці кіс ла та ў вя лі-

кай кан цэнт ра цыі. Пры 

пападан ні на ску ру мо жа вы клі каць 

цяж кія апё кі і сур' ёз ныя па шко джан ні 

ску ры і ва чэй, мы шач най ткан кі і слі-

зіс тай аба лон кі.

Як за сце раг чы ся: пры ра бо це з та кі мі 

пра дук та мі аба вяз ко ва надзя ваць паль-

чат кі і аба ра няць во чы.

Не бяс пе ка для зда роўя

Чым па гра жае: у са стаў 

мо гуць ува хо дзіць рэ чы-

вы, якія вы клі ка юць алер-

гію, уплы ва юць на асоб-

ныя ор га ны і вы клі ка юць ад да ле ныя 

наступствы.

Не бяс печ ны для на ва-

коль на га ася род дзя

Чым па гра жае: у са стаў 

пра дук ту мо гуць ува хо дзіць 

рэ чы вы, якія ства ра юць 

па гро зу для жыц ця вод ных і на зем ных 

арганіз маў.

Каб вы ра шыць, ці мож на куп ляць той 

ці ін шы та вар, вар та пра ве рыць яго ад сут-

насць у Рэ ест ры не бяс печ най пра дук цыі, 

за ба ро не най да ўво зу і (ці) аба ра чэн ня на 

тэ ры то рыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Шкод ныя рэ чы вы мо гуць утрым лі вац ца на ват у лю бі мых цац ках 
ва шых дзя цей.

Кас ме ты ка для ля лек мо жа вы гля даць пры ваб най 
і для ча ла ве ка, але нель га да пус каць яе вы ка ры стан ня дзець мі.

Фо
 та

 В
а н
е с
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МА
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