Niebezpieczne dla zdrowia paragony. Solidarność pokaże
wyniki badań z ośmiu sieci handlowych
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Związkowcy z NSZZ "Solidarność" zamierzają nagłośnić problem dotyczący wysokich
zawartości bisfenolu A (BPA) w paragonach wydawanych w sklepach w Polsce. Zdaniem
związku, pracownicy handlu w Polsce mogą być narażeni na zbyt dużą styczność z tą
substancją, co zwiększa ryzyko zachorowania m.in. na niepłodność i na raka.
W poniedziałek 28 października Solidarność zorganizuje konferencję, na które zaprezentuje wyniki
badań dotyczących zawartości bisfenolu A w paragonach ośmiu sieci handlowych działających w
Polsce. Oprócz związkowców, w spotkanie wezmą udział również lekarze endokrynolodzy - dr n.
med. Aleksandra Rutkowska (prezes DetoxED, autorka stanowiska Polskiego Towarzystwa
Endokrynologicznego dot. narażenia ludzi na substancje endokrynnie czynne) oraz prof. dr hab. n.
med. Andrzej Milewicz. Na konferencji pojawi się także dziennikarka Katarzyna Bosacka, znana z
programów "Wiem co jem" oraz "Co nas truje".
Jak zauważają przedstawiciele handlowej Solidarności, bisfenol A jest powszechnie obecnym
związkiem endokrynnie czynnym (ED), który ma właściwości naśladowania żeńskich hormonów
płciowych - estrogenów. - Stałe narażenie na tę substancję może zwiększać ryzyko chorób
cywilizacyjnych, takich jak niepłodność, otyłość, zaburzenia metaboliczne, zaburzenia rozwoju płodu
czy nowotwory, w tym rak piersi i rak prostaty - podkreślają.
Bisfenol A jest powszechnie wykorzystywany w opakowaniach do żywności, butelkach, opakowaniach
do płyt CD i DVD, sprzęcie elektronicznym, plombach dentystycznych, czy soczewkach

kontaktowych. Substancja jest również obecna w papierze wykorzystywanym do drukowania
paragonów.
Według Solidarności, najbardziej narażone na kontakt z BPA przez skórę są kasjerki i kasjerzy w
sklepach. - Stężenie BPA w paragonach jest nawet 250-1000 razy większe niż w żywności, a jego
przenikalność przez skórę wynosi aż 46 proc. - twierdzą związkowcy.
Na poniedziałkowym konferencji przedstawiciele pracowników handlu będą się powoływać na
pilotażowe badania wykonane przy współpracy z zespołem DetoxED (spin-off Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego oraz Politechniki Gdańskiej). Badania te miały wykazać, że w Polsce
również istnieje problem z narażeniem pracowników handlu na styczność z bisfenolem A.
- Analizy stężenia BPA wykazały wysoką zawartość tej substancji w niemal wszystkich analizowanych
paragonach, wskazując na konieczność podjęcia kroków, by zmniejszyć tę ekspozycję - podaje
Solidarność.
Czytaj także:
Sieć Kolporter wycofuje szkodliwe dla zdrowia paragony kasowe
Źródło: https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykuly/niebezpieczne-dla-zdrowia-paragony-solidarnosc-pok,58052

