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12.2.2.Jednostki chorobowe
12.2.3.Choroby odzwierzęce
12.2.4.Ocena ryzyka
12.3.Pestycydy
12.3.1.Więcej o skutkach ochrony roślin w rolnictwie
12.3.2.Podział funkcjonalny pestycydów
12.3.3.Najczęściej stosowane środki ochrony roślin i ich wpływ na organizm
12.3.4.Krótka historia pestycydów
12.3.5.Nowe stare kłopoty
12.3.6.Etyczne dylematy
12.3.7.W stronę genów
12.3.8.Systemy ochrony
12.3.9.Skutki stosowania związków fosforoorganicznych na zdrowie dzieci
12.4.Jakość wody
Literatura zalecana
Karty ilustracyjne
84.Estrogenowa huśtawka
85.PCB i słuch
86.Jeszcze o befsztykach
87.Niektóre wyniki testu obecność substancji szkodliwych i korzystnych w produktach żywnościowych
88.Aktywność promieniotwórcza gleby
89.Zagrożona męskość
90.Ołów w glebie w PbB
91.Najnowsze zagrożenia
92.Ruszajmy się dla zdrowia
93.Wpływ ołowiu na rozwój dzieci
94.Skutki spalania gazu w mieszkaniach
95.Schistosomatoza zdobywa nowe stanowiska
96.Inna, tym razem przyjazna twarz chloru
97.Jeszcze o spermie
13.Blisko składowisk lub spalarni odpadów
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13.1.Składowiska odpadów komunalnych
13.1.1.Zagrożenia powietrza
13.1.2.Zagrożenia wybuchem
13.1.3.Zagrożenia wód powierzchniowych i głębinowych
13.1.4.Zagrożenia hałasem i wibracjami
13.2.Dzikie składowiska odpadów
13.3.Ocena ryzyka zdrowotnego
13.4.Skutki psychologiczne dla społeczności lokalnej
13.5.Spalarnie odpadów
13.5.1.Spalarnie odpadów komunalnych
13.5.2.Spalarnie odpadów szpitalnych
13.5.3.Spalarnie odpadów niebezpiecznych
13.6.Emisja niebezpiecznych substancji ze spalarni odpadów
13.7.Obawy społeczności lokalnych przed spalarniami odpadów
Literatura zalecana
Karty ilustracyjne
98.Spalanie śmieci i dioksyny
99.Jeść albo nie jeść ryby, oto jest pytanie!
100.Broń biologiczna
101.Kłopoty z kosmetykami
102.Czy TBT zagraża żeńskości?
103.Zabójcza słabość
104.Orange agent w Wietnamie
105.Jeszcze więcej o estrogenie disruptore
106.Skuteczność profilaktyki przeciwołowiowej
107.Awantura o Konstantynów
14.Problemy psychologiczne
14.1.Zdrowotne skutki promieniowania jonizującego
14.1.1.Samoocena i badania kliniczne po awarii w Czarnobylu
14.1.2.Problemy psychologiczne po awarii w Czarnobylu
14.2.Psychologia środowiskowa
Literatura zalecana
Karty ilustracyjne
108.Bakterie i grzyby we wdychanym powietrzu na Śląsku i w tuczarniach
109.Zdrowie mieszkańców terenów o podwyższonej naturalnej radioaktywności
110.Zdrowe zioła
111.Cukrzyca a stężenie nitratów w wodzie
112.Ołów w organizmie a poziom PbB
113.Najczęstsze narażenie na kontakt z niklem
114.Jeszcze poważnie o mikotoksynach
15.Król nie chodzi nagi!
15.1.Skóra jako półprzepuszczalna bariera
15.2.Uszlachetnianie tkanin i ich barwienie
15.2.1.Barwniki
15.2.2.Ryzyko zdrowotne
15.3.Każdy nosi buty
Karty ilustracyjne
115.Synergiczne działanie pestycydów
116.Raport o żywności w Polsce
117.Zależność PbB-PbA
118.Unia Europejska wprowadza normy na mikotoksyny
119.Kounizm uosparniał?
120.Three Mile Island
121.Od dioksyn do bakterii
122.Lektyny
16.Dobre rady
16.1.Ocena wiarygodności źródeł informacji o zagrożeniach
16.2.Znane wypadki
16.2.1.Zimna fuzja
16.2.2.Nierzetelność uczonego
16.3.Zasady warte zapamiętania
16.4.Akty prawne, działania ekonomiczne i polityczne
Karty ilustracyjne
123.Syndrom Zatoki Perskiej
124.Wątpliwa poprawa: arsen zamiast bakterii

8

125.Lampy fluorescencyjne
126.W wiktoriańskiej Anglii
17.Światowe uwarunkowania środowiskowych zagrożeń zdrowia
17.1.Co dalej?
17.2.Degradacja środowiska naturalnego dwóch państw deltowych
17.2.1.Bangladesz – problem demograficzny
17.2.2.Problem wody
17.2.3.Opadanie gruntu
17.2.4.Zmiany w środowisku morskim i w wodach przybrzeżnych
17.2.5.Holandia
17.2.6.Problemy demograficzne Holandii
17.2.7.Stan środowiska naturalnego w Holandii
17.2.8.Klika porównań i ogólnych refleksji
Literatura zalecana
Karty ilustracyjne
127.Alkaloidy w pokarmach
128.Charakterystyczne środowiskowe zagrożenie typu biologicznego: wścieklizna
129.Płyn Lugola nigdy nie jest dobry po napromieniowaniu
130.Opóźnienia rozwojowe dzieci
131.Dodatki do paliw silnikowych
132.Częste zjadanie ryb a zatrucie rtęcią
133.Możliwa karcynogenność azotynów
134.Direct Black 38
Uzupełnienia
1.Biomarkery
2.Błona komórkowa
3. DNA
4.Gruczoły hormonalne
5.Kompleks estrogenowy – ludzie
6.Kompleks estrogenowy – zwierzęta
7.Kreatynina
8.Mutacje
9.Procesy naprawcze
10.Onkogeny i geny supresorowe
11.Receptrory
12.Badania kohortowe i RR
13.Stosunek szans lub OR
14.Standaryzowane współczynniki zachorowalności
15.Charakterystyczne poziomy głośności dla częstości 1000 Hz
16.Średnice pyłów występujących w powietrzu
17.Potencjały i prądy generowane w ciele ludzkim
18.Promieniowanie elektromagnetyczne
19.Supresorowy gen p53 i p21
20.Badania epidemiologiczne i zjawisko klastrów
21.Skutki uboczne zażywania leków
22.Nowotwór a wirusy
23.Choroby krwi
24.Rozkład normalny
25.Różnice gatunkowe podatności na karcynogeny
26.Organizm jako system dynamiczny
27.Jednostki
28.Cykliczność procesów biologicznych
29.Cytokiny
30.Nowe choroby: priony
31.Endocrine disruptors (EDs)
32.Hormony płciowe człowieka
33.Pleśnie w mieszkaniu
34.Nowo zidentyfikowane i rozprzestrzeniające się choroby
35.Tempo procesów metabolicznych i charakterystyczne różnice pomiędzy niemowlęciem, dzieckiem i dorosłym
36.Szok anafilaktyczny
37.Odporność bakterii na antybiotyki
38.Zarazki
39.Rozporządzenia dotyczące dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych w środowisku
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