
Importanţa conştientizării 
şi comunicarea riscului 
de expunere la radon în 
instituții publice de 
sănătate�

CSIII dr. Ancuţa Radu Ţenter�

Laboratorul de Încercări Radon�

 ”Constantin Cosma”, �

Facultatea de Știința și Ingineria Mediului, �

Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Romania �

	

Date	contact:	
ancuta.tenter@ubbcluj.ro	
ancuta.tenter@radoncontrol.ro	
ancuta.radutenter@gmail.com	





•  Dar despre  monitorizarea Radonului ?�

�

•  Dar oare se cunosc informațiile despre nivelul de 
concentrație de radon din casa în care locuiți, locul de muncă?�

•  Organizația mondială a sănătății recomandă un nivel de 
concentrație sub 100 Bq/m3�

•  EU –legislatția Uniunii Europene stabilește nivelul de 
referință ((RL)  al concentrației de radon admise de 300 Bq/m3�



Calitatea	aerului	din	interiorul	clădirilor	
cu	locuri	de	muncă	şi	cu	acces	public	este	
de	importanţă	majoră	deoarece	numărul	
persoanelor	expuse	poate	ajunge	la	
valori	foarte	ridicate	

Radonul face parte  din categoria 
poluanților de interior �



Inhalarea	repetitivă	a	radonului	radioactiv-222	(222Rn)	este	cea	mai	importantă	cauză	a	
cancerului	pulmonar	în	America	de	Nord	și	Europa	în	rândul	persoanelor	care	nu	au	fumat	
niciodată	și	provoacă	mii	de	noi	diagnosticări	și	decese	asociate	pe	an.	

Cancerul	pulmonar	la	persoanele	care	nu	au	fumat	niciodată	este	în	prezent	la	nivel	global		
a	7-a	cauză	principală	de	mortalitate,	iar	incidența	continuă	să	crească	îngrijorător.	

Agenția	Internațională	de	Cercetare	a	Cancerului	clasifică	radonul	ca	fiind		cancerigen	de	
categoria	1,	deoarece	descarcările	radiațiilor	ionizante	ale	particulelor	alfa		deteriorează	
ADN-ul	celulelor	pulmonare,	ceea	ce	produce	mutații	genetice	care	determină	formarea	
cancerului.	



Strategiile	de	prevenire	de	expunere	la	
radon	încep	de	obicei	prin	informarea	
populațiilor	despre	efectele	asupra	

sănătății,	iar	eficacitatea	lor	inițială	este	
măsurată	prin	cât	de	bine	și	cât	de	repede	
conving	aceste		informații	populația	să	își	
testeze	locuințele	și	să	se	ia	măsuri	de	
remediere	acolo	unde	este	necesar.	

Procesul	de	comunicare	este	rar	
individualizat	și	nu	este	de	lungă	durată	și	

susținut	constant.	



�
Ø  Comunicarea pe radon este o cerință specifică a Standardelor 
internaționale de siguranță de bază (BSS). BSS solicită autorității 
responsabile să „furnizeze informații” despre radon și riscurile 
asociate pentru sănătate. 
 
Ø  Cerințele planului de acțiune impun ca autoritatea responsabilă 
să depășească simpla furnizare de informații și să se asigure că 
informațiile sunt primite și etapele planului sunt implementate. 

Ø  În afară de informarea publicului, conform cerințelor 
standardelor de securitate de bază (BSS) (GSR-Condițiile 
cerințelor generale de siguranță,  partea 3), un obiectiv principal al 
unui program de comunicare despre radon ar trebui să fie sprijinirea 
acțiunilor individuale ale Planului național de acțiune pentru 
radon (PNAR). 
 
	

PLANUL NATIONAL DE 
ACȚIUNE LA RADON (PNAR)�
ADOPTAT DE GUVERNUL 

ROMÎNIEI�
Comisia Națională pentrul 

Controlul Activităților Nucleare�



Expunerea	la	radon	este	o	
problemă	importantă	de	sănătate	
publică	care	necesită	acțiune	

Este	necesar	un	efort	de	
cooperare	care	implică	mulți	
dintre	partenerii	din	(PNAR).	



Politică și planificare 
Stabilirea nivelului de referință (RL) 
Explicarea „zonelor predispuse la radon” și a riscurilor 
asupra sănătății radonului 
Explicarea priorităților 
Stabilirea standardelor pentru măsurare și remediere 
Explicarea impactului asupra afacerilor 
Sensibilizarea publicului 
 
Implementare 
Comunicarea nivelului de referință (RL) 
Comunicarea riscurilor 
Îndrumări pentru rezidențial, angajatori, angajați, 
proprietari 
Schimbare comportamentală 
Expertiză în construcții - cursuri de formare pentru 
profesioniști în construcții 
Raportarea și revizuirea progresului 

DE CE este nevoie de mulți 
parteneri   ?�

�
Programul va fi pe un termen lung�



Comunicarea 
Planului 
Național de 
Acțiune 
pentru 
Radon 

Complex, provocator 
Esenţial pentru success 
Necesită planificare, resurse dedicate și o 
abordare strategică 
Definirea scopului 
Analizarea situaţiei  
Stabilirea obiectivelor / rezultatelor 
Decizii și acţiuni 
Revizuire regulată 



Strategia de comunicare-
Ţinte cheie interesate 
•  Public	
•  Proprietarii	de	case	
•  AngajatoriAngajați	/		
•  Sindicate	
•  Proprietarii	de	terenuri	

Domeniul	construcțiilor	
Constructori,	arhitecți	etc.	
Prestatori	de	servicii,	asigurători	etc.	
Instituții	de	învățământ	de	
specialitate	
Companiile	de	măsurare	Rn	
Companiile	de	remediere	Rn	

Guvern/autorități	de	stat	
Autoritățile	locale	
pecialiști	în	sănătate	
Guvernul	central	/	agențiile	
Organism	de	reglementare	

Cercetători	ștințifici	din	domeniul	:	
Mediu	
Geologie	
Inginerie	civilă	
Protecția	împotriva	radiațiilor	
Epidemiologie	
Sănătate	



Comunicarea 
frecventă și 
obţinerea 
feedback-ului 

Comunicare	regulată,	repetată,	mai	degrabă	
decât	o	explozie	mare	
La	nivel	local	și	național	
Vizibilitate	ridicată-	prin	conștientizare		se	
„normalizează”	radonul	
Eveniment	anual	–ziua	radonului	7	Noiembrie	
Alocare	de	timp		
Flexibilitate,	creativitate	
Adaptare	la	public		



Comunicarea 
cu publicul 

„Radonul	este	un	gaz	cauzator	de	cancer	care	se	poate	
acumula	în	casa	ta”	
„Poți	testa	radon	și	te	poți	proteja	pe	tine	și	pe	familia	ta”	
„Fă	un	test	de	radon	acum”	
	
Prezentarea	faptelor	simplu	și	exact	
Folosirea		unui	limbaj	accesibil	
Utilizarea	imaginilor	și	animaților	(video)	
Abordarea	obstacolele	ce	apar	permanent	în		calea	acțiunii	
	
Considerație	etică	-	mesajele	puternice	trebuie	să	fie	
asociate	cu	soluții	puternice	

















Percepţia 
riscului la 
expunerea 
la radon  

În	percepția	publică:	
20%	din	casele	cu	concentrație	ridicată	de	radon		=	80%	din	case	
sunt	„În	siguranță”	=	casa	mea	este	„în	siguranță”	
Radonul	este	natural	=	radonul	este	sigur	

Nu	există	rapoarte	media	despre	deces	din	cauza	radonului	=	
deci	nu	poate	să	se	întîmple	
Autoritatea	care	prezintă	este	necunoscută	=	mesajul	nu	este	de	
încredere	
Vecinul	meu	nu	este	preocupat	=	I	am	not	concern	

Risc	pentru	sănătate	pe	termen	lung	=	amânarea	acțiunii	în	viitor	

Teama	de	pierderea	valorii	proprietății	=	amânarea	(sau	
evitarea)	acțiunii	

Locuiesc		în	casă	de	20	de	ani	și	sunt	sănătos	=	Nu	am	nicio	
problemă	



Sensibilizarea publicului și 
schimbarea comportamentului 
Programele de conștientizare a sănătăţii au un 
succes relativ scăzut în schimbarea 
comportamentală individuală (<5%) 
 
Programele de conștientizare ale radonului au 
rate de succes similare 
 
Progresul real vine prin reglementări sau 
scheme sprijinite de guvern 
 
Contextul este important 
 
Creșterea și menţinerea conștientizării 
 
Trataţi  radonul „normal” 



Mulţumesc 


