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Koordynator projektu
Koordynatorem projektu HBM4EU jest sekcja II 1.2 ds. toksykologii
i monitoringu środowiska w związku ze zdrowiem niemieckiej
Agencji Ochrony Środowiska.
Email: HBM4EU@uba.de
Co-coordination
VITO - Email: HBM4EU@vito.be
Punkt kontaktowy projektu HBM4EU dla zainteresowanych stron
Austriacka Agencja Ochrony Środowiska jest odpowiedzialna za podtrzymanie
dialogu z zainteresowanymi stronami w ramach projektu HBM4EU.

Email: stake-hbm4eu@umweltbundesamt.at

Każdego dnia ludzie są narażeni na różne czynniki chemiczne
obecne w środowisku bytowania, produktach codziennego
użytku, żywności, wodzie pitnej oraz w środowisku pracy.
Projekt HBM4EU ma na celu wykorzystanie monitoringu
biologicznego do oceny ekspozycji na różne czynniki
chemiczne w populacji europejskiej. Pozwoli to na
powiązanie narażenia na substancje toksyczne z potencjal nymi skutkami zdrowotnymi, a w efekcie na ocenę ryzyka
wystąpienia takich skutków. Monitoring biologiczny pozwoli
ustalić wartości referencyjne badanych parametrów dla
poszczególnych populacji wskazując na konieczność, w
razie potrzeby, na podjęcie działań w celu zmniejszenia
narażenia na czynniki toksyczne.
Partnerzy uczestniczący w realizacji projektu będą ściśle
współpracować z ośrodkami decyzyjnymi, dostarczając
danych służących do opracowania szeroko rozumianej
polityki zdrowotnej przeciwdziałającej skutkom związanym z
narażeniem populacji na czynniki toksyczne. Uzyskane wyniki
służyć będą stworzeniu zintegrowanych metod monitoringu
i odpowiednich narzędzi mających na celu i zmniejszenie
narażenia.
Wyniki projektu dostarczą informacji o istniejącym narażeniu
na substancje toksyczne w populacji europejskiej, co
pozwoli na efektywne zarządzanie ryzykiem i przyczyni się do
ochrony zdrowia populacji europejskiej.
Projektowi HBM4EU przyznano dofinansowanie w ramach
programu w zakresie badań naukowych i innowacji Unii
Europejskiej „Horyzont 2020” na podstawie umowy o
udzielenie dotacji nr 733032.

Od nauki do polityki
Projekt HBM4EU będzie przykładem ścisłego związku
między nauką i polityką. Z jednej strony obejmie aktualne
problemy w zakresie oceny ryzyka wystąpienia
potencjalnych skutków zdrowotnych podczas narażenia
na szkodliwe czynniki chemiczne, a z drugiej,
dostarczone dane pozwolą decydentom na
podejmowanie odpowiednich decyzji dotyczących
ochrony zdrowia.
Decydenci i naukowcy wraz z organizacjami
zainteresowanymi ochroną zdrowia, wskażą strategiczne
kierunki badań prowadzonych w ramach projektu
HBM4EU. Pozwoli to na zdefiniowanie istniejących
zagrożeń i rzetelne przedstawienie problemu
społeczeństwu. Transparentne działania, prowadzone
wspólnie przez centra naukowe i ośrodki decyzyjne
pozwolić mogą na zniwelowanie obaw społeczeństwa
dotyczących skutków zdrowotnych narażenia na
substancje toksyczne.
Uzyskana wiedza będzie na bieżąco przekazywana
zainteresowanym stronom, w celu opracowania
skutecznej polityki prozdrowotnej, mającej na celu
ograniczenie ekspozycji na substancje toksyczne.
Ważnym elementem będzie ocena skuteczności
działania przyjętej polityki zdrowotnej.

Europejska platforma
biomonitoringu człowieka

Narażenie na oddziaływanie substancji
chemicznych a zdrowie

Obecnie, główną przeszkodą na drodze do wiarygodnej
oceny i zarządzania ryzykiem przy narażeniu na substan cje toksyczne jest brak standaryzowanych metod
pozyskiwania i oceny danych dotyczących narażenia w
krajach Unii Europejskiej.

W przypadku wielu substancji chemicznych z ich
mieszanin skutki zdrowotne związane z narażeniem na te
związki nadal nie są określone.

Monitoring biologiczny jest ważnym narzędziem do
oceny narażenia oraz wielkości pobrania związków
chemicznych u ludzi i jest pomocny w ocenie narażenia
populacji na substancje toksyczne.
Projekt HBM4EU stworzy możliwość utworzenia
Europejskiej Platformy Monitoringu Biologicznego,
której celem będzie zharmonizowanie działań prowad zonych w 28 krajach biorących udział w projekcie.
Platforma będzie źródłem zunifikowanych danych
europejskich dotyczących ekspozycji na czynniki
chemiczne i ich mieszaniny, stanowiąc podstawę
kształtowania polityki zdrowotnej ukierunkowanej na
poprawę bezpieczeństwa chemicznego
i ochronę zdrowia i życia populacji.

Realizacja projektu HBM4EU pozwoli na analizę danych
pochodzących z monitoringu biologicznego połączo nych z informacjami na temat stanu zdrowia populacji.
Takie działanie pozwoli na analizę zależności dawka-o dpowiedź.
Ocena narażenia na szkodliwe czynniki chemiczne i
potencjalne skutki zdrowotne przeprowadzona zostanie
w różnych grupach wiekowych w zależności od płci
biorąc pod uwagę wpływ czynników społeczno-ekon omicznych, stylu życia , uwarunkowań żywieniowych i
warunków środowiskowych.
Przedmiotem badań będą także skutki narażenia na
mieszaniny substancji chemicznych. Ponadto, najnowsze
osiągnięcia biotechnologii, analityki i biologii molekular nej zostaną wykorzystane do poszukiwania nowych
biomarkerów służących wczesnej ocenie potencjalnych
skutków zdrowotnych.

