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PODEJMOWANIE DZIAŁA Ń W OCHRONIE ZDROWIA PRZED WPŁYWEM 
ZMIAN KLIMATYCZNYCH 

Wytworzone przez człowieka gazy cieplarniane, w szczególności pochodzące ze spalania 
paliw stałych, powoduje ocieplenie klimatu. Emisja gazów cieplarnianych wzrosła aŜ o 70 %  
w ciągu ostatnich czterech dekad, zatrzymując więcej ciepła w dolnej części atmosfery. 
Globalnie największy wzrost w emisji gazów cieplarnianych pochodzi z sektora 
energetycznego. W Europie, przewiduje się, Ŝe emisje gazów z sektora transportu wzrosną o 
około 50% do 2030 roku w porównaniu z rokiem 2000. Globalna średnia temperatura 
powierzchni ziemi wzrosła w przybliŜeniu o 0,74 C 0 w ciągu ostatnich stu lat. Przewidywany 
wzrost dla Europy między końcem XX wieku a końcem XXI wieku mieści się w granicach od 
2,3 do 6 stopni C 0 . Ludność Europy jest bezpośrednio naraŜona na zmiany klimatyczne z 
powodu zmian typów pogody, oraz pośrednio przez zmiany w jakości i dostępnie do wodzy, 
powietrza, jakości i ilości Ŝywności, ekosystemach, rolnictwie, środkach do Ŝycia i 
infrastrukturze. Wszystkie te zagroŜenia wpływają na ludzkie zdrowie  
i dobrobyt na wiele sposobów.  

Fale upałów  

Wzrost częstotliwości i intensywności fali upałów jest jedną z pewnych konsekwencji zmiany 
klimatu. Ponad 70 000 zgonów zostało odnotowanych w 12 krajach europejskich w 
następstwie fali upałów latem 2003 roku. Przewiduje się, Ŝe w okresie 2071-2100 wraz ze 
światowym średnim wzrostem temperatury o 3C 0 , co roku w Unii Europejskiej, moŜe 
nastąpić około 86 000 zgonów z powodu upałów. Starsze osoby są najbardziej naraŜone na 
ryzyko śmierci spowodowanej udarem cieplnym, lub wynikającymi z tego zaburzeniami 
układu krąŜenia, zaburzeniami pracy nerek, układu oddechowego czy zaburzeniami 
metabolicznymi.  

Chorobom i zgonom powodowanym przez upały moŜna w duŜej mierze zapobiec. 
Zapewnienie gotowości systemów zdrowotnych do szybkiego i sprawnego reagowania, 
poprzez zmniejszenie naraŜania społeczeństwa na upały, oraz zapewnienie systemów 
wczesnego ostrzegania wraz z zaleceniami dla obywateli, moŜe obniŜyć umieralność. Od 
2003 roku wiele krajów rozwinęło i wprowadziło w Ŝycie plany działań zdrowotnych 
związanych z upałami.  

Zimna pogoda i fale zimna  

Pomimo, Ŝe fale zimna występują rzadziej w konsekwencji globalnego ocieplenia, będą one 
wciąŜ dotykać większą część europejskiej populacji, w szczególności na północnych 
szerokościach geograficznych. Większość Europejskich krajów notuje zwiększenie 
umieralności o około 5-30% w okresie zimowym. Zbyt niskie temperatury w mieszkaniach są 
jednym z głównych czynników wpływających na stan zdrowia. Zgony i choroby związane z 
falą zimna będą szczególnie odczuwane przez biedniejsze gospodarstwa domowe, których nie 
stać na opał. Kolejne ryzyko zdrowotne moŜe pojawić się w wyniku korzystania z 
zanieczyszczonych paliw stałych w celu uporania się z zimnem, co jest notowane, w co 
najmniej 14 europejskich krajach. Stałe paliwa kopalne są przyczyną śmierci 13 000 dzieci 
rocznie.  

Ochrona zdrowia przed zimnem wymaga lepszej ochrony środowisk domowych przed 
warunkami zewnętrznymi. WaŜne czynniki obejmują elementy wydajności energetycznej i 
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cieplnej w budownictwie jak równieŜ indywidualne zachowania. Polityka wsparcia 
socjalnego jest szczególnie potrzebna by chronić biedniejsze warstwy społeczeństwa. 
Działanie systemów zdrowotnych w tym obszarze musi takŜe rozwaŜać lokalizacje i 
zabezpieczenie cieplne podczas realizacji planowanych obiektów ochrony zdrowia.  

Powodzie  

Powodzie, które występują w Europie mają ogromny związek z anomaliami pogodowymi. 
Przewidywane wzrosty opadów atmosferycznych związanych z klimatem przyczynią się 
prawdopodobne do coraz częstszych powodzi. Przewiduje się, Ŝe zimowe powodzie wzrosną 
w północno-zachodniej Europie, a gwałtowne powodzie w całej Europie. PrzybrzeŜne 
powodzie prawdopodobnie zagraŜają nawet 1.6 milionom osób kaŜdego roku w Unii 
Europejskiej.  

Skutki zdrowotne powodzi mogą być bezpośrednie i pośrednie. Bezpośrednie, powodowane 
są przez same wody powodziowe i obejmują utonięcia, urazy, etc. Pośrednie skutki zdrowotne 
wynikają ze szkód infrastruktury i obejmują choroby zakaźne; choroby przenoszone przez 
gryzonie; zatrucie trującymi substancjami; pourazowe zaburzenia w wyniku stresu takie jak 
bezsenność, trudności w koncentracji, zaburzenia zdrowia psychicznego.  

Ostatnie powodzie w Europie dowiodły, iŜ istnieje potrzeba zmiany sposobu działania  
z reakcji na kataklizm (często niezorganizowanej akcji ratunkowej, prowadzonej w sposób 
chaotyczny) na działania długoterminowe tzw. zarządzanie ryzykiem. ZałoŜenie to powinno 
obejmować ocenę wpływu na zdrowie, przepisów budowlanych na terenach podatnych na 
powodzie, polis ubezpieczeniowych, systemów wczesnego ostrzegania, oraz planowania 
gotowości powodziowej ze szczególnym uwzględnieniem szpitali, stacji pogotowia, domów 
spokojnej starości oraz szkół. Kampanie przed-powodziowe  podnoszące świadomość mają 
kluczowe znaczenie w zapobieganiu i nadzorze, w momencie gdy nadejdzie Ŝywioł.   

NiedoŜywienie i bezpieczeństwo Ŝywności  

Wraz ze zmianami klimatycznymi, przewiduje się, Ŝe produkcja Ŝywności zmaleje w rejonie 
morza śródziemnomorskiego, w południowo-wschodniej Europie i centralnej Azji. Plony 
mogą zmaleć nawet do 30% w centralnej Azji przed połową XXI wieku, co moŜe zagrozić 
bezpieczeństwu Ŝywności. MoŜe to doprowadzić do wzrostu niedoŜywienia w szczególności 
wśród ubogiej ludności wiejskiej, gdyŜ ich dochód rodzinny jest blisko związany z produkcja 
Ŝywności.  

Zmiany klimatyczne są takŜe kwestią bezpieczeństwa Ŝywności. WyŜsze temperatury 
sprzyjają rozwojowi róŜnych bakterii w Ŝywności. ZakaŜenia Salmonellą wzrasta o 5 - 10% 
na kaŜdy jednostopniowy wzrost temperatury tygodniowej, gdzie temperatura otoczenia 
wynosi ponad 5 C 0. Upalna pogoda moŜe takŜe sprzyjać awariom urządzeń chłodzących.  

Monitorowanie odŜywiania i bezpieczeństwo Ŝywności to juŜ wielkie wyzwanie, które w 
przyszłości będzie rosło wraz ze zmianami klimatycznymi. Dlatego teŜ Drugi Europejski Plan 
Działania dotyczący polityki Ŝywności i odŜywiania, Światowej Organizacji Zdrowia 
(SECOND EUROPEAN ACTION PLAN ON FOOD AND NUTRITION POLICY), 
ustalający cele i zadania mające obniŜyć zagroŜenie dla stanów zdrowia mieszkańców Europy 
bezpośrednio związanych z Ŝywnością i odŜywianiem, powinny takŜe wprowadzić działania 
istotne dla pozytywnych zmian w klimacie. Obejmuje to wzmacnianie nadzoru i systemów 
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monitorujących w wykrywaniu zmian oraz analizowanie trendów zakaŜeń pokarmowych oraz 
związanych z odŜywianiem chorób, jak i informowaniu konsumentów o zdrowych dietach i 
zasadach ochrony Ŝywności.  

Choroby przenoszone wektorowo oraz przez gryzonie  

Zmiany w zasięgu występowania owadów i gatunków ptaków to pierwsze alarmujące oznaki, 
Ŝe systemy biologiczne reagują na zmiany klimatyczne. Prowadzi to do istotnych zmian, 
których efektem są choroby zakaźne przenoszone przez takich nosicieli jak komary i kleszcze.  
Temperatura i opady atmosferyczne sprzyjające malarii utrzymują się w kilku rejonach 
Europy i centralnej Azji gdzie ryzyko przenoszenia się tej choroby jest wciąŜ problemem. 
Obecnie 6 europejskich krajów (AzerbejdŜan, Gruzja, Kirgistan, TadŜykistan, Turcja  
i Uzbekistan) informuje o przypadkach malarii. Południowa Europa jest takŜe zagroŜona, ale 
gotowość słuŜby zdrowia do wczesnego wykrycia i leczenia chorób minimalizuje 
prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania się. Borelioza wykazuje tendencję przemieszczania 
się na wyŜsze szerokości i wysokości geograficzne. Leiszmanioza, choroba przenoszona 
przez owady gryzące rodzaju Phlebotomus, takŜe kieruje się na północ.  

Gotowość systemów zdrowotnych jest kluczem do zidentyfikowania i szybkiej reakcji na te 
potencjalne epidemie. Na obszarach wysokiego ryzyka, środki zapobiegawcze, takie jak 
szczepionki, obserwacja pasoŜytów oraz kontrola, błyskawiczna diagnoza i podnoszenie 
świadomości o przeciwdziałaniu i profilaktyce powinny być wzmacniane we współpracy ze 
słuŜbami weterynaryjnymi. Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne, które ostatnio weszły w 
Ŝycie, zapewniają wspólny ogólnoświatowy program dla wczesnego wykrywania i reakcji na 
wydarzenia związane ze zmianami klimatycznymi.  

Choroby przenoszone przez wodę  

Wzrost poziomu wody jest przewidywany w centralnej i południowej Europie oraz  
w centralnej Azji wpływając na około 16 do 44 milionów ludności przed 2080 rokiem. Jakość 
przybrzeŜnej wody jest takŜe zagroŜona, co stawia w niebezpieczeństwie zakaŜenia osoby 
kąpiące się oraz osoby jedzące owoce morza. MoŜe to pogorszyć dostęp do czystej wody i 
urządzeń sanitarnych, co jest nierówne w Europie. W centralnej Azji, całkowity dostęp do 
zapasów wody wynosi, około 70%, ale tylko 25% przeznaczone jest dla wiejskiej ludności. 
Czynnik ten przekłada się na zgony 13 500 dzieci rocznie spowodowanych biegunką. Nawet 
w krajach, w których dostęp do wody jest wystarczający, dostarczana woda nie spełnia 
standardów Światowej Organizacji Zdrowia.  

Ochrona wody jest niezbędna do przystosowania się do zmian klimatycznych. Realizacja 
międzynarodowych traktatów i postanowień takich jak Protokół o wodzie i zdrowiu 
przyczyniłaby się do wzrostu dostępności do czystej wody pitnej i urządzeń sanitarnych, oraz 
zmniejszyłaby liczbę zgonów i chorób. Środki zaradcze obejmują nadzór nad chorobami i 
wykrywanie epidemii, szczepienia, oczyszczanie wody i dystrybucję 

Zanieczyszczenie powietrza  

Zmiana klimatu moŜe wpłynąć na koncentrowanie się i rozkład substancji 
zanieczyszczających powietrze. Szkodliwe zdrowotnie efekty fal ciepła są silniejsze, kiedy 
zanieczyszczenie powietrza jest wysokie. Ozon i pyły zawieszone są substancjami 
zanieczyszczającymi powietrze niezmiernie istotnymi w kwestii zdrowia. Wysokie poziomy 
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wytworzonych przez człowieka pyłów zawieszonych w Europie skracają przeciętną długość 
Ŝycia kaŜdego mieszkańca o ponad 8 miesięcy. Przyszłe zmiany mogą zwiększyć rejonowe 
skaŜenie ozonem (ozone pollution) w wyniku wyŜszych temperatur i słabszej cyrkulacji 
atmosferycznej.  

Wprowadzenie w Ŝycie standardów jakości powietrza wraz z Wskazówkami dotyczącymi 
Jakości Powietrza Światowej Organizacji Zdrowia, jest niezbędne, aby zmniejszyć naraŜanie 
się na efekty związane z zanieczyszczeniem powietrza i ze zmianą klimatu. Emisja substancji 
zanieczyszczających do atmosfery moŜe być regulowana przez akty urzędowe, takie jak 
krajowy plan redukcji emisji. Długoterminowe rozwiązania mogłyby być wydajniejsze 
energicznie i zredukowałyby transport samochodowy. W krótkoterminowych rozwiązaniach 
ludzie mogą pomóc sobie unikając wychodzenia na zwenątrz, kiedy poziom ozonu jest 
wysoki a powietrze zanieczyszczone.  

NaraŜone grupy  

Zmiany klimatu mogą oddziaływać na kaŜdego, ale nie na wszystkich w ten sam sposób. 
Geografia, gotowość systemów zdrowotnych, status zdrowotny, wiek, klasa społeczna i 
systemy wspomagające będą stanowić o tej róŜnicy.  

Populacje róŜnią się podatnością. Dzieci są najbardziej podatne na efekty zmian klimatu. 
Upały wpływają głównie na starsze osoby: występowanie chorób przewlekłych oraz 
zaŜywane leki mogą obniŜyć ich zdolność do radzenia sobie z wysoka temperaturą powietrza. 
Pracownicy wielu sektorów takŜe są zagroŜeni: pracownicy słuŜb ratowniczych i robotnicy 
fizyczni w środowisku zewnętrznym są szczególnie podatni na ekstremalne zjawiska 
pogodowe. Geograficznie, populacje, które są najbardziej naraŜone to ludzie biedni z 
obszarów wiejskich oraz ci mieszkający w duŜych miastach, na terenach górzystych i 
obszarach zagroŜonych podniesieniem się poziomu wód.  

Zmiana klimatu będzie miała takŜe szkodliwy wpływ na rozwój gospodarczy. JuŜ ponad 60 
milionów osób Ŝyje w całkowitej biedzie we Europie Wschodniej. Zmiana klimatu moŜe 
znacząco pogorszyć nierówności zdrowotne wewnątrz krajów oraz wpływać na biedniejsze 
grupy. Światowy koszt zmian klimatu do końca tego stulecia, szacowany jest na około 5% 
PKB. Tak, więc zmiana klimatu zagraŜa osłabieniu postępu osiąganego w realizacji 
Milenijnych Celach Rozwoju: ubóstwo nie moŜe być wyeliminowane, podczas gdy 
degradacja środowiska pogarsza niedoŜywienie, choroby oraz urazy.  

Wiedza, które grupy czy obszary geograficzne są najbardziej podatne na wpływ zmiany 
klimatu na zdrowie pozwała systemom zdrowotnym na opracowanie odpowiednich działań, 
we współpracy z innymi sektorami. Publiczne słuŜby zdrowia muszą być umacniane 
szczególnie w Europie Wschodniej gdzie, w następstwie reformy systemów zdrowotnych w 
latach 90, istnieje wciąŜ potrzeba zapewnienia powszechnego dostępu do podstawowych 
świadczeń zdrowotnych takich jak szczepienie dzieci.  

Rola systemów zdrowotnych w ochronie zdrowia Europejskiego  

Tradycyjnie odzew dotyczący zmian klimatu skoncentrował się na obawach środowiskowych, 
ekonomicznych i bezpieczeństwa. Dzisiaj dowód wpływu zmian klimatychnych na zdrowie 
zwiększył potrzebę szybkiego wzmacniania wydajności systemów zdrowotnych w ocenie, 
planowaniu i reagowaniu na bieŜące i przewidywane zagroŜenia. Zdolność systemów 
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zdrowotnych do ochrony zdrowia przed zmianami klimatu róŜni się w znacznym stopniu w 
całej Europie, biorąc pod uwagę procesy historyczne i ograniczenia finansowe. Nadal istnieje 
kilka wspólnych działań, które mogą być podjęte przez wszystkie systemy zdrowotne w celu 
wzmocnienia gotowości oraz zdolności reagowania takich jak:  

1. Informowanie ochrony zdrowia i pracowników innych słuŜb o sposobach 
identyfikowania problemów; akcje informacyjne dla najbardziej podatnych 
populacji; potrzeby szkolenia, systemy komunikowania się i zaopatrywania 
(szczepienia, leki i diagnostyka);  

2. Podniesienia jakości zdrowia publicznego stosownie do zmian klimatu  
„poprzez zapewnienie czystej wody i urządzeń sanitarnych, zdrowej  
i spełniającej wymagania Ŝywności, szczepień ochronnych, monitorowaniu 
chorób, kontroli nosicieli i przygotowania na katastrofy;  

3. Kształcenie specjalistów zdrowotnych w tematyce zdrowotnej związanej ze 
zmianą klimatu „czyli sposoby przenoszenia chorób zakaźnych 
(przenoszonych przez pasoŜyty, przez wodę pitną i przez Ŝywność, etc); oraz 
diagnozowania objawów i leczenia chorób spowodowanych ekstremalnymi 
warunkami atmosferycznymi (fale upałów i powodzie)  

4. Dostarczanie aktualnej informacji dla potencjalnie zagroŜonych osób, oraz 
informowanie osób podejmujących decyzje, społeczeństwo i innych 
udziałowców w celu podjęcia odpowiednich działań w ochronie zdrowia przed 
zmianami klimatu;  

5. Podnoszenie jakości świadczeń zdrowotnych, oraz ułatwianie współpracy 
pomiędzy krajami w celu reagowania na powiązane z klimatem kryzysy 
zdrowotne;  

6. Popieranie działania w tych sektorach (energetyka, transport, gospodarka 
mieszkaniowa, uŜytkowanie gruntów, gospodarka wodna) gdzie redukcja 
emisji gazów cieplarnianych moŜe przynieść korzyści zdrowiu. Promowanie 
aktywności fizycznej, zdrowej lokalnej Ŝywności moŜe pomóc w ograniczeniu 
otyłości, chorób układu oddechowego i serca, raka, urazów w wyniku 
wypadków samochodowych oraz chorób spowodowanych hałasem.  

Wsparcie krajów Europejskich przez Światową Organizację Zdrowia  

Działania Europejskiego Biura Światowej Organizacji Zdrowia są zbudowane na wieloletnim  
doświadczeniu we wspieraniu krajowych systemów zdrowotnych w ochronie zdrowia przed 
wpływem zmian klimatycznych. W szczególności obejmują one wsparcie w zapobieganiu 
upałom i powodziom, oraz programy do walki z chorobami zakaźnymi, poprawiające jakość 
wody oraz usług sanitarnych i reakcji na klęski Ŝywiołowe, jak równieŜ informujące 
społeczeństwo jak uniknąć ryzyka. Organizacja koordynuje takŜe przegląd dowodów 
naukowych w związkach pomiędzy klimatem a zdrowiem. WyŜej omówione zjawiska 
sposoby przeciwdziałania będą przedmiotem dyskusji V Ministerialnej Konferencji  
poświęconej Środowisku i Zdrowiu, która odb ędzie się we Włoszech w 2009 roku.  


