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האדם נחשף בחיי היומיום ,בבית ובעבודה,
לתערובות של כימיקלים :בסביבה ,במוצרי
הצריכה ,במזון ובמי השתייה.
פרויקט  HBM4EUמתמקד בניטור ביולוגי
במטרה להעריך את החשיפה האנושית לכימיק־
לים ,להבין טוב יותר את ההשפעות הבריאותיות
של חשיפה לכימיקלים ולשפר תהליכים של
הערכת סיכונים .ניטור ביולוגי ברמת הפרט עשוי
לספק נתונים לגבי טיפול רפואי פרטני ואף לסייע
בהפחתת החשיפה.
המדינות השותפות בפרויקט מקיימות דיאלוג עם
קובעי המדיניות ,כדי שתוצאות ומסקנות
הפרויקט יוטמעו בהערכת המדיניות הקיימת,
בפיתוח מדיניות עתידית ובתכנון אמצעים
לצמצום חשיפה לחומרים רעילים.
תוצאות ומסקנות הפרויקט עתידות לסייע בניהול
בטוח יותר של כימקלים וכך יסייעו להגן על
בריאות האדם.
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ממדע למדיניות

פלטפורמה אירופאית לניטור ביולוגי

חשיפה לכימיקלים ובריאות

פרויקט ה HBM4EU-יגשר בין מדע למדיניות .המחקר
יענה על שאלות רלוונטיות ועכשויות בהערכת ובניהול
סיכונים של כימיקליים ויספק תשובות שיסייעו לקובעי
המדיניות להגן על בריאות האדם.
קובעי המדיניות ,בעלי העניין והמדענים יעצבו יחדיו את
הכיוון האסטרטגי של הפעילויות במסגרת פרויקט
ה .HBM4EU-השקיפות ושיתוף הפעולה יבטיחו
שהמחקר ייצור ידע שיענה על חששות אמיתיים של
הציבור.
המידע יועבר לקובעי המדיניות באופן פעיל ואפקטיבי ,כך
שאלה יוכלו לעצב מדדי מדיניות אפקטיביים ,במטרה
להעריך את יעילות המדיניות הקיימת ובעיקר לצמצם את
חשיפת האדם לכימיקלים.

מכשול מרכזי להערכה ולניהול אמין של סיכונים כימיים ,הוא
היעדר מידע ברמה האירופאית לגבי חשיפתם של אזרחים
לכימיקלים.
ניטור ביולוגי מסייע להערכת החשיפה האנושית לכימיקלים
והשפעתה על הבריאות ,זאת באמצעות מדידת הכימיקלים,
המטבוליטים שלהם או סמנים אחרים בנוזלי גוף וברקמות
האדם.
 HBM4EUמתבסס על מצוינות מדעית וכח אדם איכותי,
ושם לו למטרה להקים פלטפורמה אירופאית לניטור ביולוגי
באדם ,המשלבת את פעילויות הניטור הביולוגי ב28-
המדינות השותפות בפרויקט )כולל ישראל(.
הפלטפורמה תניב מידע בר השוואה ברמה האירופאית,
בנוגע לחשיפה לכימיקלים ולתערובות כימיקלים ,כבסיס
מדעי למעצבי המדיניות ,במטרה לשפר את הבטיחות
בשימוש בכימיקלים.

ההשפעות הבריאותיות המיוחסות לחשיפה לכימיקלים
רבים אינן ידועות עדיין .קיימת הבנה מצומצמת לגבי
ההשפעות של חשיפת האדם לתערובות של כימיקלים
ולחומרים חדשים .בפרויקט ה HBM4EU-נשלב מידע
בריאותי עם תוצאות ניטור ביולוגי באדם ,במטרה לשפר
את הבנת קשרי הגומלין שבין החשיפה לתגובה.
בכוונתנו להעריך את ההשלכות הבריאותיות
הפוטנציאליות של חשיפה לחומרים שונים בקבוצות
גילאים שונות ובמגדרים שונים ,תוך התמקדות בגורמים
כגון :רמה סוציואקונומית ,אורח חיים ,תזונה וחשיפה
לסביבות שונות.
כמו כן ,בכוונתנו לחקור את השפעת החשיפה לתערו־
בות של כימיקלים ,תוך שימוש בטכנולוגיות המתקדמות
ביותר ,במטרה לאתר חומרים חדשים בגוף האדם אשר
עלולים לשמש כסימני אזהרה לעתיד.

