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Plan prezentacji 
 Wprowadzenie 

 Metoda oceny ryzyka zdrowotnego zaimplementowana 
w HRA2 

 Funkcjonalność programu HRA2 

 Przykład oceny ryzyka zdrowotnego z zastosowaniem 
HRA2 

 Możliwości zastosowania HRA2 w zarządzaniu 
środowiskiem 

 

 

 

 



Ocena ryzyka zdrowotnego 

Oszacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia 
negatywnych skutków zdrowotnych u ludzi lub w 
populacji w wyniku narażenia na szkodliwe substancje  
obecne w mediach środowiskowych na danym terenie 



Program HRA2 
• HRA2 – następca programu NORISC-HRA 
  (projekt NORISC – 5PR UE; 2002-2003) 
• Cel 

– uproszczenie i usprawnienie analiz ryzyka zdrowotnego 

– poszerzenie i udoskonalenie funkcjonalności w porównaniu 
do NORISC-HRA 

– wprowadzenie dodatkowych funkcji 

– wprowadzenie elastyczności w konfiguracji parametrów 
oraz miejsca badań 



 główne kryterium oceny – poziom ryzyka zdrowotnego 
(receptory – ludzie) 

 dotyczy gleby i wody podziemnej przeznaczonej do 
użytkowania w gospodarstwach domowych 

 uwzględnia 3 sposoby użytkowania terenu: mieszkaniowy, 
przemysłowy, rekreacyjny 

 odnosi się do obecnego i/lub planowanego sposobu 
użytkowania terenu 

 stanowi adaptację procedur Agencji Ochrony Środowiska 
Stanów Zjednoczonych (US EPA 1989, 1991, 1996, 2000, 2001, 
2002, 2004, 2009, 2015) 

Program HRA2 



Ocena ryzyka zdrowotnego 

Podstawowa ocena ryzyka zdrowotnego 

Opracowanie zestawu danych 

Ocena narażenia 
Scenariusze użytkowania terenu 

(przemysłowy, mieszkaniowy, rekreacyjny) 

Ocena toksyczności 

Charakterystyka ryzyka 

Brak 
działań 

Nie 

Tak 

Ocena wariantowych sposobów remediacji 

Wybór optymalnego sposobu remediacji 

Czy ryzyko zdrowotne 
przekracza dopuszczalny 

poziom ryzyka? 

Wyznaczenie lokalnych, bezpiecznych dla zdrowia zawartości 
substancji w glebie/wodzie podziemnej 



Opracowanie zestawu danych 

 przegląd istniejących danych o zanieczyszczonym terenie 

(źródła i rodzaj zanieczyszczenia) 

 określenie listy substancji zanieczyszczających 

 wstępna identyfikacja receptorów i szlaków narażenia 

 opracowanie strategii poboru prób (określenie lokalizacji, 
rodzaju i ilości prób, sposobów i metod ich poboru oraz 
analizy) 

 ocena jakości danych pomiarowych 

 zebranie aktualnych danych o właściwościach 
fizykochemicznych substancji zanieczyszczających  

 przygotowanie danych wejściowych 



Scenariusze narażenia/receptor 
Przemysłowy/dorośli 

Mieszkaniowy/dzieci, dorośli 

Rekreacyjny/dzieci, dorośli 
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Szlak narażenia 
Scenariusz narażenia / receptor 

Mieszkaniowy/ 

dorośli, dzieci 

Rekreacyjny/ 

dorośli, dzieci 

Przemysłowy/ 

dorośli 

Gleba 
Woda 

podziemna 
Gleba Gleba 

Przypadkowe spożycie zanieczyszczonej gleby    
Kontakt dermalny z zanieczyszczoną glebą    
Wdychanie cząstek zanieczyszczonej gleby    
Wdychanie par substancji lotnych 
uwalniających się z gleby 

   

Spożycie zanieczyszczonej wody  
Kontakt  dermalny z zanieczyszczoną wodą 
podczas brania prysznica lub kąpieli 

 

Wdychanie par substancji lotnych podczas 
użytkowania wody w gospodarstwie 
domowym 

 



Obliczanie dawki pobranej 

CDI  -   dawka pobrana substancji chemicznej (mg/kg masy ciała/dzień)  
C     -   stężenie substancji w glebie/wodzie w czasie trwania narażenia (mg/kg) 
CR   -   wskaźnik kontaktu; ilość zanieczyszczonej gleby/wody w kontakcie                                 
          z organizmem w jednostce czasu (mg/dzień) 
EF   -   częstotliwość narażenia (dni/rok) 
ED   -   czas trwania narażenia (lata) 
BW  -   masa ciała (kg) 
AT   -   czas uśredniania narażenia (dni); dla substancji nierakotwórczych: 
         AT =  ED x 365 dni/rok, dla substancji rakotwórczych: AT = 70 lat x 365 dni/rok  

AT

1

BW

EDEFCR
CCDI 






Parametr Jednostka 

Scenariusz 

mieszkaniowy 

Scenariusz 

przemysłowy 

Dzieci Dorośli Dorośli 

Częstotliwość narażenia  dni/rok 350 350 240 

Czas  trwania narażenia  lata 6 24 40 

Masa ciała kg 15 70 70 

Wskaźnik dobowego przypadkowego 

spożycia gleby  
mg/dzień 200 100 100 

Powierzchnia skóry w kontakcie 

 z glebą 
cm2 2 800 5 700 3 300 

Współczynnik przyczepności gleby 

do skóry 
mg/cm2/dzień 0,2 0,07 0,2 

Czas narażenia godz/dzień 24 24 8 



Ocena toksyczności 

zebranie ilościowych i jakościowych danych o 
toksyczności substancji 

zebranie informacji o miarach toksyczności 

 substancji nierakotwórczych 
 (dawki referencyjne – RfD, stężenia referencyjne – RfC) 
 substancji rakotwórczych 

(wskaźniki nachylenia – SF, ryzyko jednostkowe – UR) 

 



Iloraz zagrożenia (HQ) 
 dla substancji nierakotwórczej 

 

 

Całkowity indeks zagrożenia (HI) 
 

 

Charakterystyka ryzyka nierakotwórczego 

RfD

CDI
HQ 

Całkowity HI > 1  

∑
n

iHQ = HI Całkowity 
i

Możliwość wystąpienia 
szkodliwych efektów 

zdrowotnych 



Charakterystyka ryzyka rakotwórczego 

Ryzyko rakotwórcze (CR) 
 dla substancji rakotwórczej 

 

Całkowite CR 
 

Akceptowalne (dopuszczalne) ryzyko rakotwórcze 
 

 

 

 

∑
n

1

iCR =CR  Całkowite
i

1x10-6  – 1x10-4 



Zawartości substancji zanieczyszczających w glebie obliczone w oparciu 

o ustaloną wartość ryzyka docelowego (TR), przy uwzględnieniu 

lokalnych warunków środowiskowych i warunków narażenia w ramach 

określonego scenariusza narażenia – lokalne kryteria remediacyjne 

TR dla substancji rakotwórczych 

TR dla substancji nierakotwórczych 

  

Lokalne bezpieczne dla zdrowia zawartości 
substancji zanieczyszczających – RBRL 

10-6 

HI < lub = 1 



C –  zawartość substancji zanieczyszczającej w glebie lub wodzie 
(mg/kg lub mg/l) 

TR – ryzyko docelowe – rakotwórcze lub nierakotwórcze 

Ryzyko obliczone – ryzyko rakotwórcze (CR) lub nierakotwórcze (HQ) 
obliczone dla danej substancji zanieczyszczającej w 
glebie lub wodzie 

obliczone Ryzyko

TR
CRBRL 

Lokalne bezpieczne dla zdrowia zawartości 
substancji zanieczyszczających – RBRL 



Wyznaczanie RBRL 
 Obliczanie RBRL oddzielnie dla nierakotwórczych i 

rakotwórczych efektów działania substancji; oddzielnie dla 
narażenia drogą pokarmową/dermalną i drogą oddechową 

 Porównanie wszystkich rodzajów RBRL obliczonych dla danej 
substancji 

 Wybór najniższego stężenia RBRL jako lokalnego kryterium 
remediacyjnego – RBRLremed 

 Porównanie najniższej wartości RBRL z tłowymi zawartościami 
w glebie/wodzie podziemnej 

  



Program HRA2 

 pozwala na szybkie uzyskanie informacji o wielkości i 
rozkładzie przestrzennym ryzyka zdrowotnego na danym 
terenie w zależności od sposobu użytkowania terenu 
(podobszary ryzyka nierakotwórczego i rakotwórczego) 

 umożliwia obliczanie lokalnych bezpiecznych dla zdrowia 
zawartości substancji w glebie, czyli kryteriów 
remediacyjnych oraz wyznaczania podobszarów 
remediacyjnych  

 

 

 

 



Technologie wykorzystane w HRA2 

Platforma .NET (C#, WPF) 

TatukGIS  (Developer Kernel .NET Edition) 

Microsoft SQL Server (Express Edition) 

 



Działanie HRA2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ryzyko zdrowotne Teren przemysłowy   

Ryzyko nierakotwórcze  Ryzyko rakotwórcze 

Al, As, Ba, Be, 
Cd, Cr (III), Co, Cu, 

Ni, Sr, Zn 



Stężenie > RBRL 

Stężenie < RBRL 

Ryzyko zdrowotne 

Podobszary remediacyjne – teren przemysłowy 

ARSEN KOBALT 



Teren mieszkaniowy / dziecko  
Ryzyko nierakotwórcze  Ryzyko rakotwórcze  

Al, As, Ba, Be, 
Cd, Cr (III), Co, Cu, 

Ni, Sr, Zn 

Ryzyko zdrowotne 



Podobszary remediacyjne  –  teren mieszkaniowy 

Stężenie > RBRL 

Stężenie < RBRL 

ARSEN KOBALT 

Ryzyko zdrowotne 



Teren rekreacyjne / dziecko   

Ryzyko nierakotwórcze  Ryzyko rakotwórcze  

Al, As, Ba, Be, 
Cd, Cr (III), Co, Cu, Ni, 

Sr, Zn 

Ryzyko zdrowotne 



Podobszary remediacyjne  –  teren rekreacyjny 

 

Stężenie > RBRL 

Stężenie < RBRL 

Ryzyko zdrowotne 

ARSEN KOBALT 



Podobszary remediacyjne 

Teren mieszkaniowy

  
Teren rekreacyjny  Teren przemysłowy 

Stężenie > RBRL 

Stężenie < RBRL 

ARSEN 

Ryzyko zdrowotne 



Podobszary remediacyjne 

 
Teren mieszkaniowy

  
Teren rekreacyjny  

Stężenie > RBRL 

Stężenie < RBRL 

Teren przemysłowy 

KOBALT 

Ryzyko zdrowotne 



Możliwości zastosowania HRA2 
 do określania potrzebnych działań eliminujących  lub 

zmniejszających ryzyko zdrowotne 

 przy tworzeniu, analizowaniu i porównywaniu wariantowych 
sposobów remediacji oraz innych działań naprawczych 

 do wyboru właściwego sposobu remediacji lub 
zagospodarowania terenu zdegradowanego chemicznie 

 do kontrolowania skuteczności podjętych działań 
remediacyjnych dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego 



Możliwości zastosowania HRA2 w Polsce 

 w ocenach występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia 
ludzi lub stanu środowiska jako podstawy do nałożenia 
obowiązku przeprowadzenia remediacji zanieczyszczenia 
powierzchni ziemi lub zwolnienia z tego obowiązku 

 do kontrolowania zanieczyszczenia/ryzyka zdrowotnego  po 
przeprowadzeniu remediacji 

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo 
ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 



System Zarządzania Ryzykiem Zdrowotnym 
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