
Biuletyn informacyjny Stowarzyszenia „Czysta Woda” 5
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Konsumenta w Warszawie

w sprawie jakoœci zdrowotnej wody pitnej

Czysta woda – H
2
O – sk³ada siê tylko z tlenu i wodoru. W czystej wodzie

mog¹ znaleŸæ siê rozmaite rozpuszczone lub zawieszone domieszki. Do-
mieszkami wody s¹:

– sole,
– gazy,
– substancje organiczne,
– drobnoustroje.

Najwiêcej szkodliwych domieszek zawiera woda wodoci¹-
gowa wyprodukowana z powierzchniowej wody pozaklaso-
wej obci¹¿onej tak wielkim ³adunkiem œcieków przemys³o-
wych i komunalnych, ¿e nie jest ich w stanie usun¹æ ¿aden
proces zwyk³ego uzdatniania. Aby uzyskaæ czyst¹ wodê, sto-
suje siê superfiltry oparte na zasadzie odwróconej osmozy.

W przyrodzie najmniej domieszek
zawiera woda pochodz¹ca z opadów
atmosferycznych. Jednak wbrew po-
tocznym przekonaniom woda opado-
wa nie jest czysta, gdy¿ – przechodz¹c
przez chmury py³ów i gazów przemy-
s³owych – ulega zanieczyszczeniu (st¹d
obecnoœæ w niej lotnych zwi¹zków or-
ganicznych lub kwasu siarkowego
i azotowego). Do tego dochodzi ska¿e-
nie w wyniku wymywania z po-
wierzchni, np. dachu, dalszych zanie-
czyszczeñ (odchody ptaków, sk³adniki
pokrycia – zwi¹zki miedzi, azbest itd).
Najwiêcej domieszek zawiera woda
morska i wody podziemne. Oczywiœcie
domieszki wody morskiej s¹ szkodliwe
dla zdrowia i woda ta nadaje siê do pi-
cia dopiero po ich usuniêciu. Wody pod-
ziemne mog¹ zawieraæ szkodliwe do-
mieszki pochodz¹ce ze z³ó¿ naturalnych
(np. arsen, substancje radioaktywne) lub
z powierzchni ziemi.

Najwiêcej szkodliwych domieszek
zawiera woda wodoci¹gowa wypro-
dukowana z powierzchniowej wody
pozaklasowej obci¹¿onej tak wielkim
³adunkiem œcieków przemys³owych
i komunalnych, ¿e nie jest ich w sta-
nie usun¹æ ¿aden proces zwyk³ego
uzdatniania. Dodatkowo podczas de-
zynfekcji wody zanieczyszczonej od-
chodami ludzi i zwierz¹t powstaj¹ ra-
kotwórcze trójhalometany. Tworz¹ siê
one równie¿ w przebiegu wody przez
sieæ wodoci¹gow¹. Zaroœniêcie ko¿u-
chem bakterii, pleœni, grzybów i glo-
nów wnêtrza rur wodnych powodu-
je, ¿e chlor – nawet w nadmiarze u¿y-
ty do dezynfekcji wody – ulega w prze-
biegu sieci ca³kowitemu zwi¹zaniu
z substancjami organicznymi, do tego
stopnia, ¿e na jej koñcówkach, np.
w kranach domowych, jego zapach jest
ju¿ niewyczuwalny. Woda z tych kra-
nów jest natomiast silnie ska¿ona trój-
halometanami. Inne masowe zagro¿e-
nie zdrowia jest zwi¹zane z przep³y-
wem wody przez instalacje wykonane
z o³owiu, miedzi, azbestu lub z³ej
jakoœci PCW.

Za Œwiatow¹ Organizacj¹ Zdrowia
(WHO) mo¿na wyró¿niæ nastêpuj¹ce
grupy chemicznych domieszek wody
wodoci¹gowej, czyli wody z kranu:

– substancje nieorganiczne (np. sód,
o³ów, nikiel, mangan, ¿elazo),

– substancje organiczne (np. wêglowo-
dory aromatyczne, polichlorobifenyle),

– œrodki dezynfekuj¹ce (np. chlor, dwu-
tlenek chloru, monochloramina),

– produkty towarzysz¹ce dezynfek-
tantom (np. trójhalometany, formal-
dehyd, fenol),

– pestycydy.

Obliczono, ¿e cz³owiek codziennie
wch³ania oko³o 10 000 substancji che-
micznych. Mo¿na je podzieliæ na:

– niezbêdne do ¿ycia w zdrowiu,

– stanowi¹ce niepotrzebny balast,

– wywo³uj¹ce ma³o wyraŸne nieko-
rzystne reakcje organizmu,

– powoduj¹ce rozstrój zdrowia wkrót-
ce po zadzia³aniu,

– wywo³uj¹ce rozstrój zdrowia po d³u-
gim czasie dzia³ania.

Ochrona polskiego konsumenta
przed masowym zagro¿eniem czyn-
nikami rakotwórczymi jest drastycz-
nie s³absza w porównaniu z ochron¹
konsumenta w Unii Europejskiej. Naj-
bardziej charakterystycznym przyk³a-
dem s¹ normy jakoœci zdrowotnej
wody do picia i potrzeb gospodar-
czych. W nowelizowanej obecnie dy-
rektywie europejskiej ustalane s¹ nor-
my na 11 kancerogenów, które mog¹
wystêpowaæ w wodzie z kranu, rów-
nie¿ w Polsce. Co najmniej 6 z tych
substancji rakotwórczych jest uzna-
nych w Europie za zagra¿aj¹ce zdro-
wiu publicznemu. S¹ to akrylamid,
bromiany, bromodichlorometan, chlo-
rek winylu, epichlorhydryna, wielo-
pierœcieniowe wêglowodory aroma-
tyczne: fluranten, benzo(b)fluranten,
benzo(k)fluranten, benzo(g)perylen
i indeno(1,2,3-cd)piren.

Kancerogeny obecne w wodzie
z kranu zagra¿aj¹ zdrowiu wszystkich,
od niemowlêctwa do staroœci, niezale¿-
nie od stylu ¿ycia lub warunków pra-
cy. Nale¿y dodaæ, ¿e czynniki rako-
twórcze pobierane przez ca³e ¿ycie
z wod¹ pitn¹ przyspieszaj¹ kanceroge-
nezê zwi¹zan¹ z paleniem tytoniu, pi-
ciem alkoholu lub warunkami pracy
i zamieszkania (azbest, radon itd.).

Wœród wch³anianych przez nas sub-
stancji chemicznych s¹ te¿ takie, które
wprawdzie nie s¹ uznane za szkodli-
we, ale pe³ni¹ rolê stresorów chemicz-
nych. S¹ to nieraz bardzo skompliko-
wane sole nieorganiczne i organiczne,
toksyczne substancje mineralne, alkoho-
le, aldehydy, zwi¹zki polifenolowe itd.
Staj¹ siê one toksyczne wtedy, kiedy
dostaj¹ siê do organizmu zbyt czêsto lub
w zbyt du¿ej iloœci albo gdy ktoœ nie
dysponuje wystarczaj¹cymi mo¿liwo-
œciami odtrucia. Musimy je unieszko-
dliwiæ i wydaliæ, a to ju¿ jest pewnym
obci¹¿eniem organizmu. Gdy jest ich
nadmiar, nie dajemy sobie rady i ulega-
my zatruciu. Mo¿liwoœæ unieszkodli-
wiania i usuwania chemikaliów jest
ograniczona i inna u ka¿dego cz³owie-
ka. Liczne zwi¹zki chemiczne, zanim
ulegn¹ wydaleniu, konkuruj¹ miêdzy
sob¹ o wykorzystanie tych samych œcie-
¿ek metabolicznych.

Ska¿enie powietrza i ¿ywnoœci ob-
ni¿a tolerancjê na ska¿enie wody i vice
versa. Z ¿ywnoœci¹ pobieramy wielk¹
iloœæ substancji chemicznych (g³ównie
naturalnych, ale te¿ zwi¹zanych z na-
wo¿eniem, ochron¹ przed szkodnika-
mi i przetwarzaniem produktów rol-
nych), które w organizmie musz¹ zo-
staæ zmetabolizowane i wydalone,
a które nie tylko nie maj¹ ¿adnych
wartoœci od¿ywczych, ale s¹ wrêcz
toksyczne. To samo dotyczy powie-
trza, zw³aszcza w otoczeniu tras ko-
munikacyjnych, na stanowiskach pra-
cy w przemyœle i rolnictwie oraz
w niewietrzonych pomieszczeniach
ska¿onych choæby produktami spala-
nia gazu, formaldehydem uwalniaj¹-
cym siê z mebli, wyk³adzin itp.

Praktycznie dysponujemy tylko
jedn¹ mo¿liwoœci¹ ograniczenia obci¹-
¿enia chemicznego naszego organizmu.
Jest ni¹ wybór czystej wody.

Uwzglêdniaj¹c powy¿sze dane,
trzeba podkreœliæ, ¿e woda z kranu
w ¿adnym przypadku nie mo¿e byæ
uznana za Ÿród³o niezbêdnych do ¿ycia
w zdrowiu substancji mineralnych.
O zaspokojeniu potrzeb organizmu
w tym zakresie decyduje urozmaicone
po¿ywienie, bogate przede wszystkim
w warzywa i owoce. S¹ one nie tylko
niezast¹pionym Ÿród³em witamin
i minera³ów, o czym uczymy siê ju¿
w szkole, lecz tak¿e zawieraj¹ wykry-
te ostatnio naturalne substancje chro-
ni¹ce nas przed rakiem. Ju¿ dziœ zna-
ny jest ranking warzyw i owoców o naj-
wiêkszej mocy przeciwdzia³ania rako-
wi. Na pierwszym miejscu s¹ wymie-
niane broku³y (aktywne sk³adniki to
sulforan, betakaroten i indolkarbinol),
a w dalszej kolejnoœci pomidory (liko-
pen), pomarañcze (bioflawonoidy, wi-
tamina C), czosnek (allicyna), jab³ka
(kwas elagowy, b³onnik), soja (geniste-
ina), marchew (betakaroten, b³onnik),
ostra papryka (kapsaicyna) i zielona
herbata (katechina).

Na stra¿y fizjologicznego stê¿enia
minera³ów w organizmie ludzkim stoj¹
niezwykle skuteczne mechanizmy
regulacyjne, które powoduj¹, ¿e nad-
miar wypitej wody, który móg³by do-
prowadziæ do obni¿enia stê¿enia sub-
stancji mineralnych w p³ynach orga-
nicznych, jest szybko usuwany przez
pocenie siê lub wydalanie moczu.
Pij¹c du¿e iloœci czystej wody, przez
swojego rodzaju przep³ukanie organi-
zmu, u³atwiamy wydalenie rozmaitych
trucizn, produktów przemiany mate-
rii, a nawet mo¿liwe do dostrze¿enia
wyp³ukanie piasku z miedniczek ner-
kowych. Ryzyko kamicy nerkowej jest
niebagatelne u osób obci¹¿aj¹cych or-
ganizm nadmiernym spo¿yciem wody
o wysokiej, a nawet œredniej minerali-
zacji. Do codziennego picia i gotowa-
nia zalecane jest korzystanie z wody
z jak najmniejsz¹ iloœci¹ domieszek.
Dlatego te¿ nigdzie na œwiecie nie
wprowadzono norm na doln¹ grani-
cê stê¿enia rozpuszczonych substan-
cji w wodzie pitnej, ani ¿adne zale-
cenia ¿ywieniowe nie wymieniaj¹
wody pitnej jako po¿¹danego Ÿród³a
minera³ów.

Aby uzyskaæ czyst¹ wodê, stosuje
siê superfiltry oparte na zasadzie
odwróconej osmozy. Zatrzymuj¹c do-
mieszki na najwy¿szym osi¹galnym
poziomie dok³adnoœci, urz¹dzenia te
dobrze s³u¿¹ konsumentom zabiega-
j¹cym o d³ugie ¿ycie w pe³ni zdrowia.

dr Zbigniew Ha³at

Dr Zbigniew Ha³at, lekarz specja-
lista epidemiolog, w latach 90. XX wie-
ku w trzech kolejnych rz¹dach g³ów-
ny inspektor sanitarny i zastêpca mi-
nistra zdrowia ds. sanitarno-epide-
miologicznych, Prezes Stowarzyszenia
Ochrony Zdrowia Konsumentów.

Dalsze informacje:
Z. Ha³at: turkusowa ksi¹¿eczka pt.
„Woda” oraz czasopismo Ruchu
Ochrony Zdrowia „Zagro¿enia zdro-
wia w Polsce”; aktualizowana wer-
sja elektroniczna dostêpna w inter-
necie pod adresem:
http://www.halat.com/zdrowie.html
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