
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Ανθρώπινη Βιοπαρακολούθηση 
 
Tο Κρατικό Χημείο – Υπουργείο Υγείας συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία 
για την Ανθρώπινη Βιοπαρακολούθηση, HBM4EU (www.hbm4eu.eu). Στην 
Σύμπραξη αυτή συμμετέχουν εθνικές κυβερνήσεις 30 χωρών και η Ευρωπαϊκή 
Αρχή Περιβάλλοντος και παράγονται νέα επιστημονικά δεδομένα σχετικά με την 
ανθρώπινη έκθεση σε χημικές ουσίες και δυσμενών επιπτώσεων στην υγεία. Οι 
δράσεις που υλοποιούνται, σχεδιάζονται ώστε να υποστηρίζουν πολιτικές 
αποφάσεις για ασφαλέστερη διαχείριση χημικών ουσιών στην Ευρώπη. 
 
Μέσα από την συμμετοχή μας έχουν προκύψει νέα εναρμονισμένα στοιχεία για την 
έκθεση Κύπριων πολιτών σε σειρά ουσιών, τα οποία βρίσκονται τώρα στο στάδιο 
Πανευρωπαϊκής στατιστικής ανάλυσης: 
 
 
Σε παιδιά ηλικίας δημοτικού σχολείου: 

• φθαλικές ενώσεις και Hexamoll® DINCH 

• οργανοφωσφοριωμένοι επιβραδυντές φλόγας (OPFRs) 

• κάδμιο 

• φυτοφάρμακα  
 
Σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας: 

• δισφαινόλες A, S, F 

• PAHs 

• κάδμιο 
 
Σε εγκύους: 

• υδράργυρος 

• Η πιο πάνω δράση αφορά στην Πανευρωπαϊκή μελέτη παρέμβασης 
HBM4EU-mom (www.hbm4eumom.eu), που συντονίζεται από το ΓΧΚ – 
Υ.Υ. και στοχεύει στον περιορισμό της προγενετικής έκθεσης στον 
υδράργυρο μέσω διατροφικών προς εγκύους συστάσεων για την 
κατανάλωση ψαριών. Στο έργο συμμετέχουν έγκυες από την Κύπρο, 
Ελλάδα, Ισπανία, Ισλανδία και Πορτογαλία, που στρατολογούνται μέσω 
των ιατρών τους.    

 
Επιπλέον, έγιναν δράσεις καταγραφής των γνώσεων, αντιλήψεων και αναγκών 
των πολιτών σχετικά με την ανθρώπινη έκθεση σε χημικές ουσίες και υλοποιούνται 
έρευνες για τις επιπτώσεις χημικών εκθέσεων στον οργανισμό. Η HBM4EU 
ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2022.  
Από το 2022-2028 θα εκπονηθεί νέα Ευρωπαϊκή Σύμπραξη για την εκτίμηση 
χημικών κινδύνων (PARC – Partnership for the Risk Assessment from Chemicals). 
Η PARC θα συγχρηματοδοτηθεί από τον ‘Ορίζοντα Ευρώπη’ και εθνικούς πόρους 
των συμμετεχόντων χωρών και η Κυπριακή συμμετοχή σ’ αυτή θα συντονίζεται 
από το ΓΧΚ – Υ.Υ. 
 

http://www.hbm4eu.eu/
http://www.hbm4eumom.eu/
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