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Nomenclatorul agen ilor
biologici

ţ

Agenţii din categoria A

Agenţii

Agenţii din categoria C

din categoria B

sunt agenţi biologici
care pot afecta sănătatea publică
având potenţial de diseminare pe
scară largă.

E x :

şi
Lassa şi Ebola

Toxina botulinică .

sunt agenţi biologici
relativ uşor de diseminat care au rate mici de
mortalitate.

Ex: Encefalita
virală viruşi alfa ,

.

nt patogeni ce pot
fi realizaţi în laborator şi care au un potenţial
mare de a produce morbiditate sau
mortalitate.

Ex: Virusul Nipah şi tuberculoza rezistentă la

medicamente.

grav ,
ridicat

Va r i o l a , A n t r a x u l ( B a c i l l u s
anthracis),Ciuma (Yersinia pestis),
Tularemia (Francisella tularensis) febrele
hemoragice virale ( )
Botulismul ( )

Bruceloza (specia Brucella),
( ) Holera (Vibrio cholerae),

Stafilocociile (bacterii Gram pozitive),
Salmonella

su

Bioterorismul

Arma biologică

Agentul biologic

- pe cale digestiv

- pe cale aerian

-

ă

ă

constă în utilizarea sau
ameninţarea cu utilizarea

cu intenţia declarată de a
sănătatea publică şi/sau mediul

înconjurător.

mijlocul sau
dispozitivul prin care se produce împrăştiere ,
dispersia
inclusiv a vectorilor unor agenţi biologici
(insecte antropode) cu efecte vătămătoare sau
letale pentru oameni, animale şi culturi
agricole.

poate fi
toxină

( capabile să
provoace îmbolnăvirea sau moartea unui alt
organism viu (uman, animal sau vegetal).

armelor biologice în
scopuri revendicative,
afecta

constituie
a

sau diseminarea unui agent biologic,

orice microorganism
(bacterie, virus, fung, parazit) sau
produs al unui organism viu),

Agentul biologic

, de orice
natură, sau material infectat, derivat din

, care utilizat în scopuri ostile şi în
mod intenţionat, pentru a genera morbiditate şi
mortalitate efecte depind de
capacitatea de multiplicare ţilor
patogeni.

se poate transmite în mai
multe moduri, dintre care două sunt
susceptibile de a infesta un număr mare de
persoane:

Ex: deversarea agentului biologic în rezervoare
de ap ;

Ex: diseminarea agentului biologic
sau a dispozitivelor tip

aerosol.

organism viu

acesta este

. Aceste
a agen

cu ajutorul
avioanelor utilitare

Agentul biologic

ă


