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Lidé jsou v každodenním životě vystaveni působení
komplexních směsí chemických látek pocházejících z
životního prostředí, spotřebních výrobků, potravin, pitné
vody nebo pracovní expozice.
Projekt HBM4EU využívá lidský biomonitoring k hodno cení expozice evropské populace chemickým látkám,
lepšímu pochopení souvisejících zdravotních dopadů a
hodnocení rizik spojených s chemickými látkami. Na
úrovni jednotlivců mohou údaje získané z lidského
biomonitoringu poskytnout informace důležité pro
poskytování zdravotní péče nebo snižování expozice.
Partneři projektu HBM4EU naváží dialog s politiky a zajistí,
že výsledky projektu budou využívány při navrhování
opatření ke snížení expozice toxickým chemickým látkám,
k hodnocení stávajících a na podporu vývoje nových
politik.

Koordinace projektu
Projekt HBM4EU koordinuje Německá agentura pro životní
prostředí, odbor II 1.2 – toxikologie, sledování životního
prostředí z pohledu zdraví.
Email: HBM4EU@uba.de

Výsledky projektu přinesou informace potřebné pro
bezpečné nakládání s chemickými látkami a přispějí tak k
ochraně lidského zdraví v Evropě.

Ko-Koordinace projektu
VITO, odbor zdraví
Email: HBM4EU@vito.be
Kontaktní místo projektu HBM4EU pro zainteresované strany
Za vedení dialogu se zainteresovanými stranami projektu HBM4EU
zodpovídá Rakouská agentura pro životní prostředí.
Email: stake-hbm4eu@umweltbundesamt.at

Projekt HBM4EU obd
nanční prostředky z programu
Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 v
rámci grantové dohody č. 733032.

Od vědy k politice
Projekt HBM4EU je mostem mezi vědou a politikou.
Výzkum se zabývá aktuálními otázkami důležitými pro
posuzování a řízení rizik spojených s chemickými
látkami a jeho výsledky podpoří tvorbu politik na
ochranu lidského zdraví.
Strategické směřování činností realizovaných v
projektu HBM4EU bude nastaveno ve vzájemném
dialogu vědců s politiky a zástupci zainteresovaných
stran. Tento společný transparentní přístup zajistí, že
výzkum přinese nové poznatky, které pomohou řešit
skutečné společenské problémy a výzvy.
Získané poznatky budou proaktivním a účinným
způsobem sdělovány politickým činitelům, kteří je
budou dále využívat při tvorbě cílených a účinných
opatření ke snižování expozice populace chemickým
látkám a hodnocení účinnosti stávajících politik.

Evropská platforma pro
lidský biomonitoring

Chemická expozice a zdraví
U mnoha chemických látek máme stále málo informací
o zdravotních dopadech spojených s expozicí těmto
látkám. Ještě méně je známo o dopadech expozice
populace komplexním směsím chemických látek nebo
látkám nově uváděným na trh.

Hlavní překážkou zodpovědného hodnocení a řízení
rizik spojených s chemickými látkami je na evropské
úrovni přetrvávající nedostatek harmonizovaných
informací o expozici populace chemickým látkám.

V projektu HBM4EU budeme výsledky lidského
biomonitoringu studovat společně se souvisejícími
zdravotními daty, abychom lépe porozuměli vztahům
mezi expozicí a následnými efekty.

Lidský biomonitoring podporuje hodnocení expozice
populace chemickým látkám tím, že dodává data o
koncentracích chemických látek, jejich metabolitů
nebo markerů souvisejících zdravotních účinků v
tělních tekutinách a tkáních.

Budeme hodnotit možné dopady expozic chemickým
látkám na zdraví různých věkových skupin populace
obou pohlaví a současně sledovat vliv dalších faktorů,
jako je sociálně-ekonomická situace, životní styl,
strava a celkové životní prostředí.

Projekt HBM4EU staví na stávající vědecké excelenci a
usiluje o vybudování společné evropské platformy
pro lidský biomonitoring s cílem harmonizovat
biomonitorovací aktivity ve 28 partnerských zemích.
Tato platforma poskytne celoevropsky srovnatelná
data o expozici populace chemickým látkám a jejich
směsím, která poslouží jako vědecký podklad pro
tvorbu nové legislativy na zvýšení chemické bezpečn
osti.

-

Zaměříme se rovněž na studium účinků expozice
směsím toxických látek a za použití špičkových
technologií budeme v lidských matricích pátrat po
nově sledovaných látkách tak, aby výsledky tohoto
výzkumu mohly včas varovat před budoucími riziky.

