Πεξηβαιινληηθά Πξνβιήκαηα από Οδνληηαηξηθά πιηθά.
Με ηελ αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ ηεο γεο θαη ηελ νινέλα θαη κεγαιύηεξε επηβάξπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο
από ηα απνξξίκκαηα ιόγσ ηνπ ζύγρξνλνπ ηξόπνπ δσήο πνιιέο πξέπεη λα είλαη νη αλεζπρίεο καο γηα
δηάθνξα από απηά.
Ο Μόιπβδνο, ν Υδξάξγπξνο πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα Οδνληηαηξηθά ζθξαγίζκαηα θαη πνπ
απνξξίπηνληαη ζήκεξα αιόγηζηα ζην πεξηβάιινλ από ηηο απνρεηεύζεηο ησλ νδνληηαηξείσλ ζπλεηζθέξνπλ
ζηελ γεληθόηεξε κόιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο από απηά ηα πιηθά.
Δηδηθά ν κόιπβδνο είλαη πνιύ ηνμηθό πιηθό πνπ πξνθαιεί πνηθίια πξνβιήκαηα ζην αλζξώπηλν ζώκα από
απινύο πνλνθεθάινπο κέρξη λεπξνινγηθέο δηαηαξαρέο ή θώκα, ζε νμεία δειεηεξίαζε. Δίλαη έλα πιηθό πνπ
κηα ζνθή θνηλσλία ζα πξέπεη λα απνκνλώζεη, αιιά βιέπνπκε όηη αθόκα θαη ζηελ βελδίλε πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ αληηθηππεηηθό (antinocking agent) ηεο κεραλήο, ε θπβέξλεζε κόλν κεηά ηελ
αλαγθαζηηθή απαγόξεπζε ηνπ κνιύβδνπ κεηά ηελ είζνδν καο ζηελ ΔΔ, αλαγθάζηεθε λα πξνρσξήζεη
ζηελ ρξήζε κόλν ακόιπβδεο βελδίλεο. Βξέζεθε όηη ηα παηδηά ησλ κεγαινππόιεσλ πνπ
αλαπλένπλ αέξα επηβαξπκέλν κε ηα θαπζαέξηα πνπ πεξηέρνπλ κόιπβδν (θαη όρη κόλν) δηαζέηνπλ 10%
κηθξόηεξν δείθηε επθπταο ζε ζρέζε κε παηδηά αγξνηηθώλ πεξηνρώλ.
Παξόια απηά, ππνρξεσηηθνί πεξηνξηζηηθνί θαλνληζκνί ζα πξέπεη λα θαζηεξσζνύλ ζηα Οδνληηαηξεία. Σηε
Σνπεδία , εδώ θαη δεθαεηίεο έρνπλ επηβάιεη ζπζθεπέο πνπ ζπιιακβάλνπλ όια ηα ππνιείκκαηα
ακαιγάκαηνο(πιηθό γηα αζεκέληεο εκθξάμεηο) θαη εηδηθέο θξαηηθέο ππεξεζίεο γηα ζπιινγή όισλ ησλ
ηνμηθώλ πιηθώλ από ηαηξεία, λνζνθνκεία, νδνληηαηξεία θηι. Τέηνηα ηνμηθά πιηθά είλαη ηα ραξηηά κνιύβδνπ
πνπ είλαη επελδπκέλα ηα αθηηλνγξαθηθά θηικο, δηαιύκαηα εκθάληζεο αθηηλνγξαθηθώλ θιπ. Δπίζεο
ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ κόιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο εγέξζεθε ζηε Σνπεδία από ηηο απνηεθξώζεηο
ησλ λεθξώλ θαη ηελ έθιπζε ζην πεξηβάιινλ αηκώλ Υδξαξγύξνπ θαη Μνιύβδνπ από ηα νδνληηαηξηθά
ζθξαγίζκαηα. Δάλ ζα λνκνζεηεζεί ζηε Κύπξν ε απνηέθξσζε ησλ λεθξώλ ζα πξέπεη λα ζθεθζνύκε θαη
απηή ηελ πηπρή. Θα πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε, όηη ε επηβάξπλζε ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο από απηά ηα
πιηθά είλαη αζξνηζηηθή θαη δηα κέζνπ ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο ηα πιηθά απηά, νινέλα θαη βξίζθνληαη ζε
κεγαιύηεξα πνζά ζην αλζξώπηλν ζώκα. Λάζε θαη παξαιείςεηο ηεο δηθήο καο γεληάο ζα επηβαξύλνπλ όιεο
ηηο επεξρόκελεο γεληέο.
Τα ηειεπηαία ρξόληα αθόκε θαη ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ιεπθέο εκθξάμεηο ζηα
νδνληηαηξεία ,ελνρνπνηνύληαη γηα νηζηξνγνλνκηκεηηθή δξάζε, δειαδή πξνθαινύλ δξάζε παξόκνηα κε ηηο
γπλαηθείεο νξκόλεο, δξάζε πνπ είλαη δπλαηό ζε θάπνην επίπεδν λα πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα ζε άλδξεο,
όπσο γπλαηθνκαζηία, κεησκέλε παξαγσγηθή δξάζε θιπ.
Απηά ηα ρεκηθά (xenoestrogens) απνηεινύλ κηα κεγάιε νκάδα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θαζεκεξηλά ζηε
βηνκεραλία, γεσξγία θαη ζηελ νδνληηαηξηθή. Υιηθά όπσο νξγαλνθσζνξηθά
εληνκνθηόλα, Γηνμίλεο, Πνιπρισξησκέλεο Φαηλόιεο, θζαιηθά. Γη’απηό θαη επηβάιιεηαη όια ηα πιηθά πνπ
απνξξίπηνληαη από ηα νδνληηαηξεία λα καδεύνληαη θαη λα απνξξίπηνληαη από αξκόδηεο θξαηηθέο
ππεξεζίεο.
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