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RISCUL ENVIRONMENTAL ÎN S N TATE

NICOLETA IONAC 

ABSTRACT. - Environmental Risk on Health. The UN Millenium Objectives 
for Development (MOD), adopted in 2000, consider that human health is the main 
condition of human and economic development, engaging all governments to 
improve health by preventing environmental decay, since lack of access to 
essential environmental resources (clean water supply; basic sanitation facilities; 
proper outdoor and indoor environment), exposure to physical, chemical and 
biological hazards in the environment (air and water pollution) and global 
environmental changes due to major climatic changes represent actual risks on 
human health. The environmental risk assessment comprises four distinct and 
essential components: hazard identification; exposure assessment; assessment of 
dose-response relationship and risk characterization, which ultimately lead to the 
identification of risk nature, importance and range. This assessment is very useful 
in mortality and morbidity charge studies, which reveal that environmental risk 
factors play an important role in health degradation. 

În septembrie 2000, reprezentan i din 189 de ri, incluzând 147 efi de stat, 
s-au reunit, în cadrul unui Summit al Mileniului la New York, pentru a adopta 
Declara ia Mileniului (Rezolu ia 55/2 a Adun rii Generale ONU, New York, 2000), 
care enun  principiile i valorile fundamentale menite s  guverneze rela iile 
interna ionale din secolul al XXI-lea. Acestea sunt structurate pe apte domenii 
importante de ac iune na ional i interna ional : pace, securitate i dezarmare; 
dezvoltarea economic i eliminarea s r ciei; protec ia mediului înconjur tor;
drepturile omului, democra ie i guvernarea de drept; protejarea categoriilor 
defavorizate de popula ie; problemele specifice ale Africii i înt rirea rolului ONU în 
politica mondial . Planul de Ac iune pentru punerea în oper  a Declara iei 
Mileniului (Documentul A56/326 al Adun rii Generale ONU, New York, 2002), 
preg tit în scopul implement rii strategiilor de dezvoltare a societ ii umane pân  în 
anul 2015, identific  principalele obiective i c i de ac iune pentru fiecare din cele 
apte domenii de dezvoltare, în cadrul c rora obiectivele corespunz toare sec iunii a 

II-a (dezvoltare economic i eliminarea s r ciei), cunoscute generic sub numele de 
Obiectivele Mileniului pentru Dezvoltare (OMD), consider  c  s n tatea uman
constituie principala premis  a dezvolt rii economice globale i coeziunii sociale, 
impunând angajarea rilor dezvoltate i a celor în curs de dezvoltare într-un plan 
comun de lupt  împotriva factorilor de influen  negativ  asupra s n t ii umane, 
prin combaterea s r ciei i foametei, eliminarea inegalit ilor dintre sexe, asigurarea 
accesului universal la resurse de ap  potabil i prevenirea degrad rii mediului. 
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Rela ia bilateral  cauz -efect dintre s n tate i dezvoltarea economic  este 
evident i clar exprimat  în 3 din cele 8 OMD, 8 din cele 18 c i de ac iune pentru 
atingerea acestora i 18 din cei 48 de indicatori de progres, demonstrând, pe de o 
parte, c  OMD sunt interdependente, iar, pe de alt  parte, c  s n tatea joac  un rol 
esen ial în contextul pluridimensional al dezvolt rii umane durabile, a a cum se 
eviden iaz , de altfel, i în raportul Comisiei pentru Macroeconomie i S n tate al 
OMS (Macroéconomie et Santé: Investir dans la Santé pour le Développement 
Economique, Genève, 2001). Al 7-lea obiectiv OMD - Asigurarea unui mediu 
înconjur tor durabil - arat  c  s n tatea public  nu poate fi men inut i
îmbun t it  decât în condi iile unei bune gestiuni a resurselor naturale i eficiente 
conserv ri a mediului înconjur tor, stabilind, în acest sens, urm toarele c i de 
ac iune: « „(9)-Integrarea principiilor de dezvoltare durabil  în politicile na ionale
i inversarea actualei tendin e de degradare a resurselor environmentale” (ce se 

evalueaz  pe baza Indicatorului de progres nr.29: Propor ia popula iei care 
consum  combustibili solizi)”; „(10)-Reducerea cu 50%, pân  în anul 2015, a 
procentului de popula ie care nu are acces durabil la surse sigure de ap  potabil ”
(ce se evalueaz  pe baza Indicatorului de progres nr. 30: Propor ia popula iei cu 
acces durabil la surse sigure de ap  în mediul urban i rural) i „(11)- 
Ameliorarea, pân  în anul 2020, a condi iilor de via  a cel pu in 100 de milioane 
de locuitori ai zonelor insalubre” (ce se evalueaz  pe baza Indicatorului de progres 
nr. 31: Propor ia popula iei cu acces la dot ri igienico-sanitare) ».

Rolul crescând al riscurilor environmentale în s n tate, al turi de cele majore 
legate de subnutri ie; alimenta ie defectuoas i sedentaritate; practicile sexuale de risc i
consumul de alcool, tutun i droguri, a determinat chiar dezvoltarea unei perspective 
specifice de abordare (s n tatea environmental ), care evalueaz  impactul diverselor 
componente ale mediului asupra s n t ii umane. Evaluarea riscurilor environmentale 
constituie o important  premis  în stabilirea poten ialelor strategii de combatere a 
morbidit ii i mortalit ii generale i de gen, dat fiind faptul c  mediul înconjur tor,
care reprezint  suportul existen ial al omenirii pe Terra, constituie, totodat , i un 
important factor de risc pentru s n tatea unei mari p r i a popula iei lumii. Iar cele mai 
mari amenin ri ale mediului asupra s n t ii umane se refer  nu numai la calitatea tot 
mai improprie a componentelor sale de baz  în anumite regiuni ale globului (calitatea 
aerului; condi iile microenvironmentale din spa iile interioare; calitatea apei) sau la lipsa 
de acces la acestea (accesul la sursele de ap  potabil  sau dot rile igienico-sanitare de 
baz ), ci i la profundele schimb ri environmentale globale, determinate, în principal, de 
amplele modific ri climatice datorate distrugerii stratului de ozon sau cre terii emisiilor 
de gaze cu efect de ser .

În termeni generali, riscul environmental în s n tate se refer  atât la 
probabilitatea producerii unor efecte negative asupra s n t ii unei persoane sau a unui 
grup popula ional în urma expunerii la un hazard de gen, cât i la factorii specifici de 
mediu care favorizeaz i amplific  anumite st ri morbide. Dar în termenii specifici ai 
s n t ii environmentale, no iunea de risc environmental impune distinc ii suplimentare:  
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- Riscul general exprim  propor ia popula iei expuse unui risc environmental 
dat. 

- Riscul relativ se refer  la probabilitatea cu care unii factori de mediu produc 
efecte patogene într-un grup expus de subiec i umani, în compara ie cu unul neexpus. 

- Riscul atribuibil reprezint  propor ia cazurilor de boal  dintr-o anumit
popula ie, atribuite unui risc environmental dat; acesta calculându-se printr-o 
metodologie complex , pe baza frac iunii impactului poten ial (FIP) care exprim
gradul de modificare a sarcinii de morbiditate ca urmare a schimb rii tiparului de 
distribuire a factorului de risc considerat, prin rela ia:

FIP = n
i=1 Pi (RRi –1) / n

i=1 Pi (RRi –1) +1

în care: RR - riscul relativ corespunz tor unui nivel dat de expunere;  
P - procentul popula iei expuse riscului considerat;
n – nivelul expunerii maxime. 
Aceste defini ii sunt extrem de utile în evaluarea principalelor consecin e

ale factorilor environmentali asupra s n t ii umane globale, regionale sau locale, 
deoarece ofer  noi cadre conceptuale de analiz  a mortalit ii i sarcinii de 
morbiditate specific . Aceasta din urm  se exprim  prin num rul anilor de via cu
incapacitate prin boal  - AVCI, care reprezint  num rul anilor de via  s n toas
pierdu i prin dobândirea unei boli cronice sau deces prematur, reflectând diferen a
dintre starea actual  de s n tate a unei popula ii i starea ideal , în care fiecare 
membru al popula iei respective ar atinge vârsta biologic  maxim posibil  în 
condi ii de s n tate deplin . Sarcina de morbiditate datorat  riscului environmental 
poate fi privit  ca:

- Sarcin  de morbiditate atribuibil , reprezentând sarcina de morbiditate
datorat  unei expuneri anterioare. 

- Sarcin  de morbiditate evitabil , referindu-se la sarcina de morbiditate 
care poate fi evitat  în viitor, prin men inerea gradului prezent i viitor de expunere 
la nivelul celei sigure, care nu impune riscuri patogene.  

Evaluarea riscului environmental în s n tate este un proces complex de 
analiz  epidemiologic , care urm re te s  stabileasc : rolul etiologic al factorilor 
de mediu, gradul de specificitate al ac iunii lor, consecin ele directe i indirecte 
(favorizante) asupra sarcinii de morbiditate i mortalit ii generale i specifice, 
rela iile cu ceilal i factori majori de risc etc, pe parcursul a patru faze distincte de 
cercetare: identificarea hazardului; evaluarea expunerii umane; stabilirea rela iei de 
influen  doz -efect patogen i caracterizarea riscului propriu-zis. 

Identificarea hazardului const  în determinarea capacit ii unui 
element/factor de mediu de a provoca poten iale efecte negative asupra organismului 
uman, dovedite prin analize toxicologice i/sau anchete epidemiologice. De fapt, 
hazardul environmental în s n tate este privit ca acel unic sau ansamblu de 
element(e)/factor(i) de mediu care determin  degradarea st rii de s n tate a 
indivizilor sau grupurilor umane, conceptul în sine referindu-se nu numai la 
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patogenicitatea factorilor de mediu, ci i la condi iile în care se manifest  un 
anumit hazard, precum i la modul s u direct sau sinergic de ac iune. În ciuda 
faptului c  un anumit factor de risc poate exercita mai multe efecte negative sau c
un anumit efect se poate datora ac iunii mai multor factori de risc, rela ia pozitiv
de determinare dintre factorul de mediu patogen i efectul s u specific, adic  dintre 
hazardul i riscul environmental, poate fi evaluat  în termenii unei serii de 
cauzalitate (Hill, 1965), ce se exprim  prin: 

- Rela ia temporal  (cronologic ) dintre cauz i efect, care exprim
anteceden a cauzei fa  de efect, arat  c  expunerea, chiar dac  este obscurizat  de 
un factor de laten , constituie condi ia preliminar  a apari iei i dezvolt rii
efectului.

- Rela ia de asociere evident , exprimat  prin riscul relativ, demonstreaz
eviden a cauzalit ii pe baza magnitudinii apreciabile a efectelor, ceea ce nu 
înseamn  c  amploarea redus  a efectelor exclude existen a vreunei cauzalit i.

- Rela ia de coeren , manifestat  prin repetarea asocia iei cauz -efect, 
acrediteaz  ideea existen ei unei leg turi clare între condi ii de mediu specifice i
anumite efecte patogene numai în condi iile unei expuneri repetate. 

- Rela ia gradientului biologic, exprimat  prin rela ia de liniaritate dintre 
doza de expunere i efectul biologic, indic  sporirea riscului patogen pe m sura
cre terii duratei de expunere. 

- Rela ia de specificitate, evident  în cazul bolilor infec ioase acute, se datoreaz
capacit ii intrinseci a unui agent patogen de a provoca o anumit  boal ; aceasta 
neavând aplicabilitate pentru bolile cronice, care au etiologie multi-factorial .

- Rela ia de plauzibilitate arat  c  implica iile epidemiologice ale factorilor 
de mediu pot fi demonstrate numai prin analiza mecanismelor lor de influen
biologic , ceea ce presupune, îns , un mare grad de subiectivism, din cauza 
multiplelor condi ion ri de ordin fiziologic, comportamental, cultural etc. 

Evaluarea expunerii umane const  în identificarea, caracterizarea i
m surarea expunerii umane la ac iunea factorilor de mediu (aer, ap , sol). Acesta 
este un proces complex, care impune analiza predominant cantitativ  a diverselor 
aspecte legate de contactul oamenilor cu diferitele elemente nocive con inute în 
mediul de dispersie. Conceptul de expunere se refer , a adar, la contactul în timp i
spa iu dintre un individ sau o comunitate uman i unul sau mai mul i agen i fizici, 
biologici i chimici din mediul înconjur tor. El este bine definit în contextul 
s n t ii environmentale i cuprinde urm toarele aspecte i elemente de analiz :

- Agentul patogen care, în func ie de natura sa poate fi de tip fizic, biologic 
sau chimic, iar în func ie de num rul s u, poate fi simplu sau multiplu. 

- Sursa de contaminare (poluare) reprezint  punctul sau aria de origine a 
agentului patogen care, în func ie de importan a sa, poate fi de ordin primar sau 
secundar. Sursele primare sunt sursele efective de emisie a agen ilor patogeni i pot 
fi punctiforme (incinerator, co  industrial) sau areale (ora e, regiune climatic ); 
sta ionare (obiective industriale) sau mobile (autovehicule); antropice (rampe de 
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gunoi) sau naturale (ap  infestat  microbiologic) i interioare (locuin e) sau 
exterioare (atmosferice). Spre deosebire de acestea, sursele secundare rezult  fie 
prin reac iile chimice ale agen ilor patogeni proveni i din sursele primare cu alte 
substan e, din care rezult  noi tipuri de produ i nocivi, fie prin dereglarea 
ecosistemelor sau profundele muta ii environmentale. 

- Mediul de transmisie, reprezentând mediul care con ine i prin care se 
disperseaz  agentul patogen de la sursa de contaminare la receptorul uman, poate fi 
aerul sau apa, a c ror analiz  calitativ  permite evaluarea concentra iei substan elor
nocive din con inutul lor.  

- Calea de transmitere, definit  ca procesul fizic prin care agentul poluant se 
transmite de la sursa de contaminare spre punctul de contact cu receptorul uman, se 
individualizeaz  prin respira ia aerului contaminat, consumul de ap  infestat  sau 
contactul dermic cu agen ii nocivi pe care acestea îi con in

- Locul de expunere, în care se produce expunerea propriu-zis  a subiec ilor
umani la ac iunea agen ilor patogeni de mediu, poate fi ocupa ional (mediu nociv 
industrial) sau non-ocupa ional (transport individual sau public; re ea de alimentare 
cu ap  individual  sau colectiv ); reziden ial sau nereziden ial (comercial, public, 
institu ional) i interior (locuin ) sau exterior (environmental). 

- Receptorii umani sunt reprezenta i, în func ie de amploarea i intensitatea 
contamin rii, atât de indivizii umani în parte, cât i de diverse subgrupuri sau 
grupuri de popula ie în ansamblu. 

- Durata expunerii, definit  ca fiind intervalul de timp în care se produce 
expunerea efectiv  a receptorilor umani, poate varia amplu de la câteva secunde la 
perioada unei întregi vie i omene ti. Expunerea în timp la ac iunea patogen  a 
factorilor de mediu se calculeaz  prin formula: 

E = 1/T  C i, j, k t k

în care: E – expunerea;  
             C – concentra ia poluantului (mg/m3);
             t – unitatea de timp (minute);  
             T – perioada total  de timp în care s-a produs expunerea; 
              i – mediul de expunere; 
              j – ruta de expunere;  
              k – tipul microenvironmentului în care s-a produs expunerea (urban, rural, 

industrial, comercial, reziden ial, public, institu ional etc). 
 Pentru aplicarea acestei formule se impune îns  asumarea urm toarelor
ipoteze: concentra ia Cj în microenvironmentul j este relativ constant  pe toat  perioada 
în care persoana expus  se afl  în mediul respectiv; concentra ia Ci din 
microenvironmentul i perioada de timp în care o persoan  este expus  acestuia sunt 
m rimi independente, iar num rul microenvironmentelor necesare pentru analiza 
expunerii umane este destul de redus pe parcursul intervalului de timp T (WHO, 2000). 
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- Frecven a expunerii, care arat  modul în care se produce i se repet
expunerea (pur accidental , intermitent  sau continu ), este un parametru foarte 
util de apreciere a strategiilor de prevenire a contamin rii.

- Concentra ia expunerii, exprimat  prin cantitatea de agent patogen 
con inut  în unitatea de mas  sau volum a mediului de transmisie (mg/l; mg/kg; 
g/m3) i m surat  în punctul de contact cu organismul uman este, totu i, un 
parametru cantitativ greu de evaluat, motiv pentru care el i ruta de expunere se 
estimeaz  pe baza analizelor calitative de evaluare a expunerii umane. 

Stabilirea rela iei de influen  doz  - efect patogen presupune caracterizarea 
procesului prin care agentul patogen de mediu administrat sau receptat de organismul 
uman a determinat apari ia i dezvoltarea efectelor patogene. Spre deosebire de 
evaluarea expunerii, care este în principal un proces de evaluare cantitativ , evaluarea 
ac iunii patogene a agen ilor de mediu presupune îndeosebi o analiz  calitativ  a 
diverselor aspecte legate de contactul receptorilor umani cu agentul patogen (fizic, 
biologic sau chimic) p truns în organismul uman, sub forma dozelor de expunere. De 
aceea, studiile de acest gen trebuie s in  cont, pe lâng  elementele caracteristice ale 
expunerii propriu-zise, i de elemente suplimentare care s  indice nu numai cauzele 
contamin rii i tipul expunerii, ci i variabilitatea i efectele acesteia în timp i spa iu. 
În acest scop, se impune definirea unor parametri auxiliari care exprim  mecanismul 
patogenicit ii: 

- Ruta de expunere este practic calea prin care agentul patogen p trunde în 
organismul uman. În func ie de nivelul biologic la care se produce expunerea i
amploarea acesteia, ea poate fi de inciden  sau de absorb ie.

- Expunerea prin inciden  se produce atunci când agentul patogen, con inut
în mediul de dispersie, p trunde în organismul uman prin transport global 
(ingestie sau respira ie), iar din punct de vedere cantitativ, ea se exprim  prin 
rata de inciden , care reprezint  cantitatea de agent patogen ce atinge 
suprafa a de recep ie uman  în unitatea de timp, calculându-se prin formula:  

i r  = C exp r resp/ingestie

în care: i r  - rata de inciden ,
C exp – concentra ia expunerii;
r resp/ingestie – rata ritmului respira iei sau ingestiei. 

- Expunerea prin absorb ie se produce atunci când agentul patogen, con inut 
în mediul de dispersie, p trunde în organismul uman prin absorb ia sa 
biologic  la nivelul pielii (contact dermic) sauu la nivelul aparatului respirator 
(inhalare pulmonar ) i digestiv (ingestie). Din punct de vedere cantitativ, 
aceasta se exprim  prin rata de absorb ie, ce reprezint  cantitatea de agent 
patogen absorbit  de organismul uman în unitatea de timp, calculându-se prin 
formula:  

A r = C exp S abs Perm.
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în care: A r - rata de absorb ie;
C exp – concentra ia expunerii;  
S abs – suprafa a de absorb ie;  
Perm – gradul de permeabilitate al suprafe ei absorbante. 

- Doza de expunere reprezint , de fapt, parametrul cuantificabil al 
concentra iei de expunere care, fiind greu de evaluat, a fost convertit  într-o 
m rime multipl  ce exprim , în ansamblu, cantitatea de agent patogen care 
p trunde în organismul uman printr-o anumit  rut  de expunere (inciden  sau 
absorb ie). Acest concept suport  îns  ierarhiz ri distincte, ceea ce face ca doza de 
expunere s  se divid  în mai multe componente:  

- Doza administrat  reprezint  cantitatea total  de agent patogen incident
pe suprafa a de recep ie a organismului uman. 
- Doza absorbit  este cantitatea total  de agent patogen direct absorbit  de 
suprafe ele umane de absorb ie (piele, epitelii pulmonare i digestive). 
- Doza intern  exprim  cantitatea de agent patogen absorbit i introdus în 
circuitul proceselor metabolice de transport, stocare i eliminare. 
- Doza specific  este frac iunea din doza intern  care atinge esutul pentru 
care agentul patogen manifest  tropism biologic. 
- Doza biologic efectiv  reprezint  frac iunea din doza specific  care ajunge 
la locul de ac iune patogen .

Din toate aceste m rimi, doar ultima prezint  interes practic imediat 
deoarece ea stabile te rela ia cu morbiditatea corespunz toare, pe fondul unor 
factori adver i de compensare ce in de rezisten a organismului expus, de 
mecanismele sale farmacodinamice de v t mare sau anihilare, de starea sa de 
nutri ie, s n tate, predispozi ie genetic  etc. În func ie de sensul în care ac ioneaz
ace tia, doza biologic efectiv  poate genera dou  tipuri principale de efecte:  

- Efectul biologic exprim  reac ia molecular , celular  sau tisular  produs
efectiv de agentul patogen. 

- Efectul patogen indic  efectul biologic care determin  modificarea 
morfologic i fiziologic  a celulelor sau esuturilor afectate, ducând, prin reac ii în 
lan , la pierderea temporar  sau definitiv  a capacit ii func ionale a persoanei 
afectate. 

Caracterizarea riscului este, în accep iunea UE, procesul de evaluare a 
„inciden ei i severit ii riscului environmental care poate afecta s n tatea popula iei, 
prin expunerea real  sau prognozat  la poten iale hazarde environmentale”. Aceast
ultim  faz  a procesului de evaluare a riscurilor environmentale analizeaz  sintetic 
toate informa iile i dovezile tiin ifice care atest  prezen a riscurilor, în scopul 
identific rii naturii, importan ei i amplorii lor asupra s n t ii umane. Din aceste 
puncte de vedere, se identific  trei categorii importante de riscuri environmentale 
datorate: lipsei de acces la resurse de ap  sau condi ii proprii de mediu (Tabelul nr. 
1); expunerii la agen i patogeni de mediu (Tabelul nr. 2); schimb rilor climatice 
globale (Tabelul nr. 3). 
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Tabel nr. 1. Riscul environmental datorat lipsei de acces la resurse de baz  sau 
condi ii proprii de mediu 

 (accesul la surse de ap  potabil , dot ri igienico-sanitare de baz
i condi ii improprii de mediu sau locuire) 

Factor de risc Impact 
popula ional 

Modul de 
transmitere Efect patogen 

Mortalitate/ 
Sarcina de 
morbiditate 

(2003) 

Lipsa de acces la  
-surse sigure de ap
potabil ;

-dot ri igienico-
sanitare de baz :

18% din 
popula ia 
globului nu are 
acces la surse 
sigure de ap
potabil ;
40% din 
popula ia 
globului nu are 
acces la dot ri 
igienico-
sanitare de 
baz

-Ap  potabil
infestat ;
-Evacuarea 
insalubr  a 
dejec iilor; 
-Igien  personal
deficitar ;
-Lipsa dot rilor 
igienico-sanitare 

Bolile diareice; 
Hepatita A; Febra 
tifoid i
paratifoid ; Febra 
denga i febrele 
hemoragice; 
Amibiaza; 
Ascarioza; Holera; 
Giardiaza; 
Trahomul; 
Dracunculoza. 

3,1% din total 
decese pe glob 
= 1,7 milioane 
decese/an 
3,7% din total 
AVCI pe glob 
= 54,2 
milioane 
AVCI/an 

Condi ii 
environmentale 
improprii 

Peste 4 
miliarde de 
locuitori pe 
glob 

-Modificarea 
rela iilor 
ecologice 
naturale; 
-Transmitere 
vectorial
( ân ari, mu te,
melci etc); 
-Ap  potabil
infestat .

Malaria; Boala 
Chagas; 
Lreishmanioza; 
Filarioza limfatic ;
Tripanosomiaza; 
Oncocercoza; 
Parazitoza 
intestinal ; Lepra.; 
Schistosomiaza. 

0,3% din total 
decese pe glob 
= 1,58 
milioane 
decese/an;  
1,0% din total 
AVCI pe glob 
= 16,305 
milioane 
AVCI/an. 

Condi ii 
microenvironmentale 
improprii 

Peste 8% din 
popula ia 
globului. 

-Suprapopulare; 
-Aerisire 
deficitar ;
-Igrasie. 

Infec ii respiratorii 
acute (IRA); 
Pneumonie; Astm; 
Tuberculoz ;
Meningit
meningococic ;
Pojar; Difterie; 
Deregl ri psiho-
sociale. 

3,4% din total 
decese pe glob 
= 1,886 
milioane 
decese/an; 
3,4% din total 
AVCI pe glob 
= 50,108 
milioane 
AVCI/an. 
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Tabel nr. 2. Riscul environmental datorat expunerii la agen i patogeni de mediu
(poluarea aerului i apei) 

Mediul de 
contaminare Factor risc Agent patogen Efect patogen Observa ii 

Radia iile 
ultraviolete 

Eritem; cata ract  ocular ,
cancer de piele 

UV cu  = 3 200 – 4 
000 A 

Radia iile electro-
magnetice 

Perturb ri metabolice 
datorate modific rii curen ilor 
cerebrali i mobilit ii ionilor 
de calciu 

RF 300 MHz – 300 
GHz

Zgomotul Hipoacuzie; socioacuzie; 
stress; oboseal Leq>70 dB 24 ore/zi 

Fizic 

Radioactivitatea Boala de iradiere; leucemie; 
cancer DMA = 25 remi/via

Chimic 

CO, CO2, NOx, SO2,
O3, hidrocarburi, 
COV, POP, pulberi 
în suspensie; Plumb 

Boli cardio-vasculare; boli 
respiratorii (obstructive 
cronice); cancer pulmonar, 
malforma ii congenitale 

1,4% din total decese 
pe glob = 0,8 milioane 
decese/an; 0,8% din 
total AVCI pe glob = 
7,9 milioane AVCI/an. 

m
ed

iu
 ex

ter
ior

 

Biologic Viru i, bacterii Infec ii respiratorii acute 
(IRA); TB 

TB – 19,5% din total 
decese pe glob = 1,605 
milioane decese /an ; 
2,4% din total AVCI 
pe glob = 35, 361 
milioane AVCI/an 

Fizic Zgomotul Iritare, perturbarea somnului; 
ininteligibilitate P = 35 dB 

Chimic 

CO, COV, azbest; 
fum de tutun i
combustie; 
formaldehide, 
pulberi în suspensie 

IRA; bronho-pneumopatie 
obstructiv  cronic ; cancer 
pulmonar 

2,7% din total AVCI 
pe glob 

Aer

m
ed

iu
 in

ter
ior

 

Biologic 

Aspergillus,Penici
llium, 
Phialophora,
Wallemia,
Ulocladium,,Stac
hybotrys)

Alergii, efecte iritative i
toxice, intoxica ii severe 

 Chimic 
Plumb, aflatoxine, 
nitra i, aluminiu, 
arsenic, mercur 

Boli cardio-vasculare; 
intoxica ii, retardare 
mental

Plombemie = 0,4% 
din total decese pe glob 
= 234 000 decese/an; 
0,9% din total AVCI 
pe glob =12,9 milioane 
AVCI/an. 

Ap

 Biologic E. coli, 
Cryptosporidium Toxi-infec ii, diaree  
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Tabel nr. 3. Riscul environmental datorat schimb rilor climatice globale 

Ac iune Factor de risc Efecte asupra s n t ii

Expunere la extreme termice 

Stress termic; modificarea 
ratelor de morbiditate 
asociate frigului sau c ldurii 
(boli cardio-vasculare) Direct

Modificarea frecven /intensitate 
fenomene meteo-climatice 

Stress psihic, traumatisme, 
decese

Efecte asupra 
diversit ii i activit ii
agen ilor-vectori i
parazi ilor infec io i

Modificarea ariei geografice 
de inciden  a bolilor 
vectoriale 

Modificarea ecologiei 
locale a agen ilor 
infec io i con inu i în 
ap i alimente 

Cre terea morbidit ii prin 
boli infec ioase digestive 

Dereglarea 
ecosistemelor 

Sc derea produc iei
agricole 

Malnutri ie i subnutri ie,
subdezvoltarea copiilor 

Cre terea nivelului m rii - migra ii
popula ionale 

Stres psihic, risc de 
infec iozitate, tensiuni sociale 

Intensificarea polu rii aerului (agen i
fotochimici) 

Boli respiratorii acute i
cronice, alergii, decese 

Indirect

Diminuarea resurselor, criz  economic
– tensiuni sociale, sc dere demografic

Ample perturb ri nutri ionale, 
mentale i sociale 
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