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Összefoglaló

A gyermekek a felnőtteknél érzékenyebbek az egészséget fenyegető környezeti hatásokra és
ezért különleges védelmet igényelnek.
Ez a dokumentum konkrét cselekvési programot javasol a sérülések, a környezeti dohányfüst,
az asztma és az ezekből származó veszélyek, mint közegészségügyi problémák megoldására.
Ezek az akciók mind tagállami együttműködésében, mind pedig egyénileg megvalósíthatók.
A javaslatok kiemelt ajánlások formájában fogalmazódnak meg. További javaslat, hogy a
nemzetközi szervezetek, a civil szervezetek és az érdekelt országok hozzanak létre egy
nemzetközi programot, amely elősegíti és figyelemmel kíséri a döntések végrehajtását. A
fentiek egy olyan nemzetközi mechanizmusra vonatkoznak, amely kialakítja az újonnan
felmerülő problémákra vonatkozó közegészségügyi politikákat, összehangolja és támogatja a
javasolt akciókat, előmozdítja az információk cseréjét és megosztását a Tagállamok között,
továbbá fórumot nyújt a gyermekek jogainak képviseletére.
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Háttér

1. A gyermekek ma olyan környezetben élnek, amely mérhetetlenül különbözik a néhány
generációval ezelőttitől. A gazdasági fejlődés, a fokozódó városiasodás és iparosodás,
valamint számos európai országban a háborúk következményei hozzáadódtak a
„hagyományos” környezeti kockázatokhoz, nevezetesen a környezetszennyezéshez társuló
gondokhoz. A hagyományos gyermekbetegségek, mint a hasmenés, az alultápláltság és a
fertőző betegségek előfordulása mellett egyre gyakoribbak a környezeti tényezők
egészségügyi következményei, mint amilyenek az asztma, az ólommérgezés, valamint a
sérülések okozta megbetegedések és halálozás.

2. A gyermekek különleges védelmet igényelnek, mert érzékenyebbek a környezeti
hatásokra. Testsúly egységre számítva például nagyobb expozíció éri őket, mint a felnőtteket,
és éretlen, fejlődő szervezetük miatt ennek hatásaira sokkal érzékenyebbek. A magzatok
különösen érzékenyek a vegyi expozícióra. Gyermekeknél a balesetek és sérülések
előfordulása is sokkal valószínűbb. Ezenfelül, mivel a gyermekeknek – eltérően a felnőttek
többségétől – még előttük áll életük hosszabb szakasza, szervezetükben több idő van olyan
hosszú lappangási idejű betegségek kialakulására, mint a rák, így több életévet veszíthetnek
el, és több szenvedést kell kiállniuk rokkantság, megromlott egészségi állapot miatt vagy
olyan életműködések elvesztése miatt, mint a nemzőképesség. 

3. Több olyan környezeti expozíció sikeresen megelőzhető, amely a gyermekek
egészségét fenyegeti, jóllehet számos megválaszolatlan kérdés marad a különféle expozíciók
szerepét illetően. Tekintettel ezen expozíciók lehetséges igen súlyos és hosszú távú
egészségügyi következményeire, a tudományos bizonyosság teljességének hiánya nem
szolgálhat a tétlenség igazolására. Sőt éppen ellenkezőleg: a közpolitikákat az
elővigyázatosság elvére kell alapozni, és törekedni kell a gyermekkori betegségek
megelőzésére olymódon, hogy csökkentjük a környezeti tényezőknek tulajdonított
expozíciókat, valamint figyelembe vesszük a környezetre és egészségre vonatkozó jogi
szabályozásban a gyermekek sajátos adottságait és érzékenységét.

4. Ez a dokumentum európai stratégiai tervet mutat be a gyermekek egészségét
veszélyeztető környezeti ártalmak kezelésére. Elsőként azokat a nemzetközi egyezményeket
tárgyalja, amelyek politikai alapul szolgálnak a gyermekek egészségének megóvásához. Ezt
követően ajánlást tartalmaz arra vonatkozóan, hogy az Európai Környezet és Egészség
Bizottság (EEHC) határozza meg a jelen dokumentum konkrét ajánlásainak megvalósítását
támogató, elősegítő és összehangoló mechanizmusát, valamint ösztönözze az
elővigyázatosság elvén alapuló közegészségügyi politikák kialakítását az újonnan a figyelem
középpontjába kerülő területeken. Végül három prioritási területet emel ki, melyekre
vonatkozóan cselekvési programot ajánl.
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Nemzetközi tevékenység

5. A gyermekek egészségének környezeti hatásokkal szembeni védelme nemzetközi
egyezményeken alapszik, amelyek célja, hogy a gyermekek olyan környezetben nőjenek fel
és éljenek, amely lehetővé teszi számukra a lehető legmagasabb szintű egészség elérését.

6. 1989-ben az Egyesült Nemzetek gyermekek jogairól szóló egyezménye meghatározta a
gyermekvédelem alapelveit és kinyilvánította, hogy a gyermekeknek joguk van különleges
gondoskodásra és támogatásra. Egy évvel később a Világkonferencia a gyermekekért (WSC)
elfogadta a gyermekek túléléséről, védelméről és fejlődéséről szóló nyilatkozatot. A nyilatkozat
aláírói megegyeztek abban, hogy közös intézkedéseket hoznak a környezet védelme érdekében
azért, hogy a gyermekek biztonságosabb és egészségesebb jövőben élhessenek.

7. Az Egyesült Nemzetek Környezet és Fejlődés Konferenciája 1992-ben („a Föld
Csúcs”) az addigi eredményekre épített azzal, hogy az előző konferencia egészségügyi
célkitűzéseit elfogadta, az Agenda 21 egészségügyi célkitűzéseiként. Az Agenda 21 több
fejezetében kiemelték a gyermekek védelmét a romló környezet hatásaival szemben. „Az
emberi egészség védelme és fejlesztése” című 6. fejezet annak szükségességét hangsúlyozza,
hogy különleges figyelmet kell fordítani a sérülékeny csoportok – főleg a kisgyermekek, a
fiatalok, a nők, a bennszülöttek és a szegények – védelmére és oktatására. Az Agenda 21
sürgeti a kormányokat, hogy dolgozzanak ki programokat a gyermekek egészségének
védelmére a környezeti és munkahelyi mérgező vegyületekkel szemben.

8. A Nyolcak környezetvédelmi vezetőinek 1997-es, a gyermekek környezet-
egészségügyi helyzetéről szóló deklarációja erősítette a Nyolcak elkötelezettségét a
gyermekek egészségének védelme iránt a környezeti ártalmakkal szemben. A G8 országok
környezetvédelmi miniszterei elismerték a gyermekek különleges sérülékenységét és
országaik cselekvési programok végrehajtása mellett kötelezték el magukat több konkrét
környezet-egészségügyi témakörben. Ilyen az ólom, a mikrobiológiailag biztonságos ivóvíz, a
hormonrendszert károsító vegyszerek, a környezeti dohányfüst (ETS) és a levegőminőség.
Felszólították a gazdasági intézményeket, az Egészségügyi Világszervezetet (WHO), az
Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi Programját (UNEP) és más nemzetközi testületeket,
hogy folytassák folyamatban levő tevékenységeiket, fordítsanak további figyelmet a
gyermekek környezet-egészségügyi helyzetére, különösen a gyermekek egészségének
gazdasági és társadalmi vetületeire. Kötelezettséget vállaltak továbbá arra, hogy országaik
végrehajtják és támogatják a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD)
ólom-kockázat-csökkentésről szóló deklarációját.

9. Az ólmozott benzin kivonásának pán-európai stratégiája, amelyet az Egyesült
Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága (UN/ECE) „Környezetet Európának” című negyedik
miniszteri konferenciája hagyott jóvá 1998-ban, valamint az UN/ECE 32 tagállamának
képviselői által ezen a konferencián aláírt nyilatkozat – az ólomadalék benzinből való
kivonásáról – kötelezte az országokat a közúti járművekben általánosan használt ólmozott
benzin kivonására 2005. január 1-ig.
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10. Az Egészségügyi Világszervezet európai tagállamai által 1998 szeptemberében
elfogadott politika – Egészséget Mindenkinek Európában a XXI. században (Health-21) –
hangsúlyozza az emberi egészség környezeti meghatározóinak fontosságát, és stratégiai
tevékenységeket ajánl az egészséges életkezdet biztosítására. Konkrét ajánlásokat tesz olyan
területeken, mint a levegőminőség, az ivóvíz és szennyvíz, a szilárd hulladék és a sugárzás. E
politika 10. célkitűzése szerint 2015-re az európai régió lakosságának biztonságosabb fizikai
környezetben kell élnie, ahol az egészségre ártalmas szennyező anyagok expozíciója nem
haladja meg a nemzetközileg elfogadott szinteket.

11. Az 1999-ben, Londonban megrendezett harmadik környezet-egészségügyi miniszteri
konferencia páratlan lehetőséget kínált arra, hogy az európai országokban prioritássá emelje a
gyermekek nem kívánatos környezeti expozíciókkal szembeni védelmét. Az országok most
hatékony intézkedéseket tehetnek a korábbi megállapodások keretében vállalt nemzetközi
kötelezettségeik teljesítésére, így biztosítva állampolgáraik számára a jogot a tiszta és
biztonságos környezetben való felnövekedéshez és élethez.

12. A Nyolcak környezetvédelmi vezetőinek a gyermekek környezet-egészségügyi
helyzetéről szóló nyilatkozata keretet biztosíthat minden európai ország számára, különös
tekintettel az alábbiakban felsorolt politikai megoldásokra:

• Az expozíció megakadályozása a leghatékonyabb módja annak, hogy a gyermekek
egészségét megvédjük a környezeti ártalmaktól. A kormányoknak ezért olyan politikákat
kell kialakítaniuk, amelyek a környezeti expozíciók elhárítása útján, az elővigyázatosság
elvének alkalmazásával a gyermekkori betegségek megelőzésére törekednek.

• A nemzeti politikák vegyék figyelembe a gyermekekre jellemző, különleges expozíciós
utakat és dózis-hatás kapcsolatokat a környezeti kockázatbecslés és az egészségvédelmi
standardok meghatározása során.

• A tudományos kutatások támogatása segítse elő a csecsemők és gyermekek környezeti
ártalmakkal szembeni érzékenységének és sajátos expozícióinak jobb megértését.
Támogatni kell a kutatási eredményekre vonatkozó információcserét és a szabályozó
rendszerek fejlesztését is. 

• Terjeszteni kell a környezetre és egészségre vonatkozó ismereteket, hogy a családokat
képessé tegyük gyermekeik egészségének hatékonyabb védelmére. 

13. A környezeti ügyekben az információhoz jutásról, a nyilvánosságnak a
döntéshozatalban történő részvételéről, és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról
szóló, 1998 évi UN/ECE egyezmény (az „Aarhusi Egyezmény”) elismeri a civil szervezetek
(NGO-k) fontos szerepét, valamint környezetvédelmi politika alakításával kapcsolatos
lakossági ismeretek értékét. Ezt a témát az Információhoz való hozzáférés, lakossági részvétel
és az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés környezetvédelmi és egészségügyi kérdésekben
című dokumentum is tárgyalja. Ebben az összefüggésben fontos elismerni, hogy a gyermekek
nemcsak jogok birtokosai, hanem olyan állampolgárok is, akik aktív szerepet játszanak a
társadalomban saját védelmük érdekében. Az Európai Unió 1996-ban teljes értékű
állampolgároknak nyilvánította a gyermekeket.

14. A környezet-egészségügyi döntéshozatalban a lakosság szerepének erősítése
érdekében biztosítani kell, hogy az egészségügyi és környezetvédelmi információk
rendelkezésre álljanak és hozzáférhetőek legyenek az állampolgárok és az állampolgárok
csoportjai számára. Mindez az információs hálózatok vagy központok létrehozásával, illetőleg
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fejlesztésével érhető el, ami megkönnyíti a megelőző intézkedésekre és közegészségügyi
kezdeményezésekre vonatkozó tudományos eredményekhez és információkhoz való
hozzáférést, valamint fejleszti a lakossági részvétel alapjait az olyan politikák kialakításában,
amelyek a gyermekek egészségét védik a környezeti ártalmakkal szemben. Fontos szerepet
játszhatnak az olyan kezdeményezések, mint például a gyermekek egészségügyi és
környezetvédelmi biztonsága érdekében létrehozott nemzetközi hálózat (INCHES)1.

A gyermekek egészségének környezeti vonatkozásai

15. A gyermekekkel kapcsolatos környezeti és egészségügyi kérdések megoldásához
fontos felismerni a legfontosabb mozgatóerőként működő társadalmi és gazdasági tényezőket.
A szegénység az egészségtelen környezeti körülmények kialakulásának egyik legfőbb oka és
egyben az egészséget meghatározó jelentős tényező. A legsúlyosabb környezet-egészségügyi
problémák azoknak az országoknak a polgárait sújtja, amelyek nem jutnak hozzá gazdasági és
egyéb erőforrásokhoz, illetve ahol háborúk és katasztrófák dúlnak. Az abszolút
szegénységben élők között igen nagy arányban vannak gyermekek, nők, menekültek és más
otthonukat elhagyott személyek. Különleges figyelmet követel azon országok és régiók
környezeti helyzete, ahol nagy a szegénység, vagy ahol háború vagy polgárháború
következményitől szenvednek. Emberek millióinak élet-körülménye, környezeti és
egészségügyi helyzete nem javulhat, amíg létezik szegénység és gazdasági egyenlőtlenség.

16. Számos olyan aggodalomra okot adó sajátos közegészségügyi terület létezik, amely
időszerű kérdéseket vet fel az európai gyermekek szempontjából. Ezek közül néhányat
tudományosan dokumentáltak, mint például az asztma és allergia gyakoriságának
növekedését, valamint annak az életkornak a folyamatos csökkenését, amikor az emberek
rászoknak a dohányzásra. Mindemellett számos újonnan megjelenő egészségügyi veszély van,
amely mostanában mind a politikai döntéshozók, mind a tudományos világ figyelmének
középpontjába került. Ilyen az a nyilvánvaló kapcsolat, amely néhány európai a gyermekkori
rák emelkedése, a veleszületett rendellenességek és a hulladéklerakók veszélyes hulladék
szennyezése között áll fenn. Ilyenek továbbá a hormon-rendszert károsító vegyszerek és a
genetikailag módosított szervezetek okozta lehetséges kockázatok.

A) AJÁNLÁS

A stratégiai előrelátás erősítése és az európai gyermekeket veszélyeztető környezet-
egészségügyi ártalmak kezelése érdekében ajánlott az Európai Környezet és Egészség
Bizottság (EEHC) számára, hogy találjon egy olyan mechanizmust, pl. egy nemzetközi
programot, amely támogatja, segíti és összehangolja a gyermek-egészségügy területéhez
kapcsolódó nemzetközi tevékenységeket. Egy ilyen mechanizmust a WHO Európai
Környezet-egészségügyi Központjával, a WHO európai régiója tagállamaival, valamit
nemzetközi és civil (NGO) szervezetekkel együttműködésben kell létrehozni. Partnerségi
hálózatokat kell kialakítani az olyan nemzetközi szervezetekkel, mint a UNEP, az Egyesült

                                                
1 Az INCHES egy nemzetközi hálózat, amelyet azzal a céllal hívtak életre, hogy elősegítse annak megértését,
hogy hogyan  befolyásolják a környezeti tényezők a gyermekek egészségét, előmozdítsa és erősítse a
gyermekekre vonatkozó környezet-egészségügyi kutatások interdiszciplináris jellegét, a tudományos
információcsere szolgáltatóháza legyen és megkönnyítse a legjobb gyakorlatra és politikára vonatkozó
információk cseréjét, a gyermekeket érintő környezet-egészségügyi kérdésekben.
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Nemzetek Gyermek Alapja (UNICEF), az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA), a
WHO és az NGO-k, annak érdekében, hogy az egyéb nemzetközi és regionális testületek által
már elvégzett munkát is figyelembe vegyék.

Ennek a platformnak kettős feladatot kell ellátnia, egyrészt erősítenie kell a stratégiai
megközelítést, segítve és ösztönözve a közegészségügyi intézkedéseket az újonnan felmerülő
kérdésekben, másrészt változatos helyzetekben kell intézkedéseket támogatnia a gyermekek
egészségének védelme érdekében, ideértve a jelen dokumentumban összefoglalt ajánlások és
döntések előmozdítását és összehangolását.

17. A munka keretei között a jelen dokumentumban megadott és alább részletezett
prioritások képezzék a gyermekek védelmében hozott, egész Európára kiterjedő
kezdeményezés kezdeti lépését. Az EEHC segítse és kísérje figyelemmel a döntések
megvalósítását, koordinálja a prioritási területeken javasolt tevékenységeket és könnyítse meg
az információcserét. Az EECH feladata továbbá a jelen dokumentum ajánlásainak
eredményeként elindított kezdeményezések és a már futó programok – mint a
Dohányzásmentes Kezdeményezés, az Egészséges Városok és az Egészségfejlesztő Iskolák
WHO programjai, illetőleg egyéb idetartozó nemzetközi kezdeményezések - közötti
koordináció és együttműködés biztosítása. 

18. Annak érdekében, hogy az európai gyermekeket érintő területek prioritásai
meghatározhatók legyenek, valamint cselekvési tervet lehessen kimunkálni ezekkel
kapcsolatosan, az EEA és a WHO közegészségüggyel foglalkozó köztisztviselőkből, a
gyermekjogok és a közegészségügy tudományos képviselőiből álló munkacsoportot hívott
össze 11 európai országból, Kanadából és az Egyesült Államokból. A résztvevők
megvizsgálták a gyermekek szempontjából legfontosabb témaköröket, mint a sérülések,
ólommérgezés, a gyermekkori rák, születési rendellenességek és a gyermekkori asztma,
valamint a környezeti dohányfüst, a vízszennyezés és a hormonrendszert károsító vegyszerek
kockázatát. A tudományos bizonyítékok és minden egyes terület szükséges tennivalóinak
gondos vizsgálata után, a sérülések, a környezeti dohányfüst és az asztma kapott prioritást.
Elismerték továbbá, hogy a gyermekek egészségét fenyegető újonnan megjelenő környezeti
hatások kiemelt figyelmet érdemelnek.

19. Az ólommérgezés megelőzése érdekében szükséges intézkedéseket alaposan fontolóra
vették. Sok országos és nemzetközi kezdeményezés megfogalmazta az emberi ólomexpozíció
csökkentésének igényét. Az egyes országoknak és nemzetközi szervezeteknek továbbra is
fontos közegészségügyi témaként kell napirenden tartaniuk az ólommérgezést. Fokozni kell
azokat a nemzeti és nemzetközi erőfeszítéseket, amelyek e súlyos, egészséget veszélyeztető
tényező kezelésére összpontosítanak, valamint a G8-ak deklarációjában foglaltak
megvalósítására és az ólomadalék benzinből történő kivonásáról szóló nyilatkozat céljainak
elérésére irányulnak. Tekintettel arra, hogy a folyamatban levő programok és egyezmények
segítségével már megindult a tevékenység, jelen dokumentum további különleges
kezdeményezésekre nem tesz javaslatot.

20. A gyermekek vízzel összefüggésbe hozható betegségeinek kockázatát ugyancsak
értékelték. A víz által terjesztett fertőző betegségek kategóriája a második legnagyobb a
csecsemőhalált okozó fertőző betegségek között. A WHO becslése szerint 1996-ban 2,5
millió ember, többségében öt év alatti gyermek halt meg hasmenésben. Emellett számos
egyéb vízzel kapcsolatos kockázat ismert, amelyeknek különös jelentősége van a gyermekek
szempontjából, mint például a nitrát szennyezés okozta methemoglobinémia. Nyugtázták,
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hogy a víz által terjedő betegségekkel a környezetvédelmi és egészségügyi miniszterek
harmadik konferenciáján aláírandó Víz és egészség protokoll foglalkozik, melynek célja a
vízzel összefüggő betegségek megelőzése, felügyelete és csökkentése a teljes népesség
körében. Az átfedések és párhuzamosságok elkerülése érdekében a gyermekek számára
kockázatot jelentő vízeredetű veszélyforrásokkal a jelen dokumentum nem foglalkozik.

21. Hasonlóképpen a gyermekek szempontjából lényeges egyéb témák, pl. a közlekedési
balesetek és a klímaváltozásból származó potenciális egészségügyi problémák a Konferencia
más fejezeteiben szerepelnek.

Sérülések

22. Az európai régióban a sérülések, a mérgezések és a fizikai erőszak (együttesen mint
külső okok ismertek) jelentik a vezető halálokot a 15 év alatti gyermekek között, mivel
minden harmadik haláleset ebbe a csoportba tartozik. A súlyos sérülések előfordulási
gyakorisága sok európai országban emelkedik, különösen azokban, amelyekben jelentősebb
politikai és társadalmi átalakulás tapasztalható.

23. A sérüléses halálozásnak tulajdonítható teher nagy eltérései az európai régióban és a
sérülések sikeres megelőzése sok európai országban a megelőzés lehetőségeire és az akciók
szükségességére hívja fel a figyelmet. 1996-ban a külső okoknak tulajdonítható halálozás az
1-14 év közötti gyermekek körében az újonnan függetlenné vált szovjet utódállamokban 4,5-
szer volt magasabb, mint az Európai Unióban. Közép és Kelet Európában ez az érték 2,4-szer
volt magasabb. Ha a halálozási arány az Európai Unió átlagára csökkenne, évente csaknem 32
000 halálesetet (az ebben az életkorban előforduló összes eset 31%-át) lehetne megelőzni az
1-19 éves korcsoportban. 

24. A nyugat európai országokban jelentős előrehaladás történt a sérülések számának
csökkentésében a politikai elkötelezettség erősítése, a lakosság ismereteinek növelése,
valamint a civil társadalom bevonása útján. Hasonló erőfeszítések szükségesek a kívánt
csökkenés elérése érdekében azokban az európai országokban, ahol a sérülések aránya
elfogadhatatlanul magas. Bár léteznek kész stratégiák a sérülések megelőzésére, ezeket
adaptálni kell az adott veszélyhelyzetekre és minden európai országban külön-külön kell
értékelni hatékonyságukat.

B) AJÁNLÁS

Javasolt, hogy az európai tagállamok:

a) végezzék el a közegészségügyi teher elemzését, valamint a sérülésekhez társuló halálozás
és megbetegedések körülményeinek értékelését;

b) tegyenek lépéseket arra, hogy fokozottan tudatosodjon a lakosságban a probléma
nagyságrendje és dolgozzanak ki szakmapolitikai intézkedéseket a gyermeksérülések
előfordulási gyakoriságának csökkentése érdekében;

c) támogassák és működjenek együtt az EEHC által megnevezett nemzetközi intézménnyel a
szakmapolitikai intézkedésekre és a lakossági tájékoztató kampányokra vonatkozó
információk és tapasztalatok cseréje céljából annak érdekében, hogy segítsék egymást az
európai gyermekek körében jelentős halálok és sérülések megelőzésében.
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Dohányzás és környezeti dohányfüst 

25. A dohányzás a belsőtéri levegőszennyezés jelentős forrása, a rossz egészségi állapot és
a korai halálozás egyik oka. A dohányzásra jellemző az erős, kóros hozzászokás, és a fejlett
országokban ez a szenvedély a korai halálozás leglényegesebb oka. A dohányosok kilencven
százaléka 18 éves kora előtt kezd dohányozni. Sok európai országban nő a dohányosok száma
a tizenévesek és a fiatal felnőttek körében.

26. A környezeti dohányfüst-expozíció (ETS) gyermekeknél növeli a légúti tünetek és az
alsó légúti betegségek kockázatát, valamint szintén növeli az asztma tüneteinek gyakoriságát
és súlyosságát. Bizonyítékokkal rendelkezünk arra vonatkozóan, hogy a szülők dohányzása
heveny és idült középfül-gyulladást okoz. A hirtelen csecsemőhalál szindróma (SIDS)
összefüggést mutat az környezeti dohányfüst-expozícióval. A gyermekek otthonaikban
szenvedik el a környezeti dohányfüst-expozíció legnagyobb részét.

27. Nagyobb a valószínűsége annak, hogy a gyermekek dohányozni kezdenek, ha olyan
környezetben nőnek fel, ahol a dohánytermékek reklámja széles körben elterjedt, ahol a
felnőttek között magas a dohányosok aránya, ahol a dohánytermékek olcsók és könnyen
hozzáférhetők, és ahol a dohányzást nem korlátozzák a nyilvános helyeken. Az oktatási
programok hasznos szerepet játszanak a dohányzás visszaszorításában. Az ilyen
programoknak azonban csak mérsékelt sikere lehet az olyan hathatós közpolitikák támogatása
nélkül, amelyek segítenek a fiataloknak a dohányzás elkerülésében. Az oktatási
programoknak ezért az erőteljes és minden szempontra kiterjedő dohányzás elleni politika
részét kell képezniük. Az itt javasolt akciókat össze kell kapcsolni a WHO dohányzás elleni
átfogó programjával annak érdekében, hogy biztosítsuk az erőforrások felhasználásának
maximális hatékonyságát.

C) AJÁNLÁS

Ajánlott, hogy az európai tagállamok:

a) tegyenek lépéseket annak érdekében, hogy biztosítsák a lakosság tájékoztatását a
dohányban levő nikotin rendkívül erős kóros hozzászokást eredményező tulajdonságairól,
a dohányzás súlyos közegészségügyi hatásairól, az otthoni dohányzás gyermekek
egészségre gyakorolt káros hatásairól. A tájékoztatásnak ki kell terjednie a szülők,
tanárok, egészségügyi szakemberek, valamint valamennyi gyermekekkel foglalkozó
személy felvilágosítására a dohányzás veszélyeiről, a passzív dohányzás magzat
fejlődésére gyakorolt hatásáról, a születés után kialakuló légúti betegségekről és a hirtelen
csecsemőhalál szindrómáról (SIDS);

b) a nyilvános helyeken korlátozzák a dohányzást és dolgozzanak ki megfelelő politikákat a
korlátozás végrehajtatására;

c) tiltsák meg a dohánytermékek hirdetésének minden olyan formáját, amelyekkel a
gyermekek kapcsolatba kerülhetnek;

d) vizsgálják meg a gyermekek környezeti dohányfüst expozícióját (ETS) és értékeljék a
megelőző intézkedések hatásosságát.

28. Ezek az ajánlások különösen a fiatal felnőttkori dohányzás csökkentésére irányuló
akciókhoz kapcsolódnak. Az európai országoknak ezért az alább részletezett stratégiát kell
végrehajtaniuk.



A GYERMEKEK EGÉSZSÉGE ÉS A KÖRNYEZET

– 12 –

D) AJÁNLÁS

Ajánlott, hogy az európai tagállamok:

a) dolgozzanak ki és valósítsanak meg olyan cselekvési programokat és végrehajtó
intézkedéseket, amelyek a fiatalokat visszatartják a dohányzás elkezdésétől, pl.
állapítsanak meg a dohánytermékek vásárlására jogosító korhatárt és szankcionálják
annak be nem tartását;

b) emeljék a dohánytermékek árát (az adótartalom növelésével) és az eladásukból származó
hasznot fordítsák a dohányzás megelőzésére és megszüntetésére irányuló programokra;

c) támogassák a dohányzással, mint káros szenvedéllyel és egészségügyi hatásaival
foglalkozó iskolai oktatást olyan módon, hogy a dohányzással kapcsolatos oktatást vegyék
fel az iskolák kötelező tantervébe. 

Az asztma és egyéb kapcsolódó légúti betegségek

29. Az asztma súlyos légúti betegség, új eseteinek száma (incidencia) és összes esetének
előfordulási gyakorisága (prevalencia) világszerte növekszik, különösen a fejlett és ipari
országokban. A trend oka nem ismert, de feltételezhető, hogy a környezeti tényezők
hozzájárulnak az emelkedéshez. A beltéri levegőminőség szintén fontos szerepet játszik, a
háziporatka-allergia, a nedvesség vagy a penész, valamint a svábbogarak szerepe bizonyított.
A környezeti levegő szennyező anyagai (a por, az ózon és a kéndioxid) súlyosbíthatják az
asztmát, a forgalmas utak mentén élő gyermekek körében magasabb a légúti tünetek és a
csökkent tüdőfunkció előfordulási aránya.

30. Nagy eltérések vannak az egyes országok között az asztmával összefüggő tünetek
előfordulási gyakoriságában. A különbség Európában szembeötlő, magasabb gyakoriságokat
találunk az Egyesült Királyságban és Írországban, alacsonyabbakat Dél- és Kelet-Európában.
Az országok közötti összehasonlításhoz azonban több információra lenne szükség az új esetek
(incidencia) és az összes eset (prevalencia) előfordulási gyakoriságára vonatkozóan
Európában. Az összevetés alapján hipotézist lehetne felállítani a főbb kockázati tényezőkre
vonatkozóan, és irányt mutatna a közegészségügyi politika számára a veszély kezeléséhez. A
fentiekhez az asztma incidencia és prevalencia megerősített felügyelete (surveillance)
szükséges. Szükséges továbbá a közegészségügy beavatkozása a gyermekkori asztma
megjelenésének és súlyosbodásának megelőzésére, valamint a környezetvédelmi politikák –
mint például a levegőminőségre vonatkozó határértékek megállapítása – vegyék figyelembe a
levegőszennyező anyagok gyermekek egészségére gyakorolt hatását.

E) AJÁNLÁS

Ajánlott, hogy az európai tagállamok:

a) vegyenek részt az asztmára irányuló, az egész világra kiterjedő munkában, az asztma
megemelkedett prevalenciájának okait feltáró nemzetközi kutatásokban való
együttműködéssel, az asztmával és annak közegészségügyi vonatkozásaival kapcsolatos
felvilágosítás elősegítésével, valamint az asztma kezelés helyes gyakorlatának
kialakításával és támogatásával;

b) vegyenek részt az asztma kezelésére és a megelőzés stratégiájára vonatkozó információ-
és tapasztalatcserében;
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c) határozzák meg a levegőminőségi határértékeket, figyelembe véve a levegőszennyező
anyagok gyermekek egészségére gyakorolt hatását; 

d) alakítsanak ki szennyezésmentes iskolakörzeteket a járműforgalom korlátozásával,
különösen a dízelmeghajtású járművek korlátozásával, az iskola körüli szennyező
források telepítésének megszorításával;

e) segítsék elő a környezeti dohányfüst veszélyeire, valamint a terhesség alatti dohányzás
kockázataira vonatkozó ismeretek terjesztését;

f) szigorúan juttassák érvényre a dohányzás elleni tilalmat a gyermekek által gyakran
látogatott helyeken;

g) támogassák a lakáskörülmények javítására irányuló programokat, különösen a nedvesség
és szellőzés tekintetében;

h) dolgozzanak ki irányelveket az otthoni környezet minőségi követelményeire a kockázati
tényezők – a házipor, a nedvesség és a penész, a svábbogarak, a háziállatok és a
gáztűzhely-használat – csökkentése érdekében;

i) alakítsanak ki allergén-mentes iskolákat, betiltva a szőnyegpadlókat, az ingerlő
vegyszerek, tisztítószerek használatát, valamint az építési tevékenységeket gyermekek
jelenlétében.

Megvalósítás

31. A fent vázolt feladatokat az egyes országok egymástól függetlenül és nemzetközi
együttműködés részeként hajtsák végre. Ezért az országok között szükség van koordinációra
és információcserére. Az EEHC a WHO-val és más nemzetközi és regionális szervezetekkel
együttműködve koordinálja, segíti és biztosítja a jelen dokumentum által javasolt
tevékenységek megvalósítását. Ezzel összefüggésben az EEHC teljes egészében vegye
figyelembe az egyes testületek, mint az UNEP, UNICEF, EEA, WHO valamint más
nemzetközi szervezetek és NGO-k által már elvégzett munkát.

32. Javasolt, hogy a WHO Európai Környezet-egészségügyi Központja a fent említett
nemzetközi szervezetek közötti partnerséget szolgáló platformot vagy hálózatot hozzon létre
az EEHC égisze alatt. A különböző területek vezetésével egyes érintett feleket kell megbízni.
A koordináló testület feladata a következő: 

a) irányítja és összehangolja a kutatást, a felügyeletet és a monitorozást a jelen
dokumentumban meghatározott prioritási területeken, valamint kutatómunkát folytat a
közegészségügyi intézkedések hatékonyságának értékelésére;

b) az országok információcsere csatornájaként működik az eredményes közegészségügyi
intézkedések, a lakossági oktató-felvilágosító tevékenység és a tudományos kutatás
területén;

c) szakmai segítséget nyújt a Tagállamoknak a közegészségügyi politikák és intézkedési
programok, valamint oktatási tevékenységek kialakítása és kivitelezése során;

d) gondoskodik az oktatásról és képzésről a gyermekeket érintő környezet-egészségügyi
témakörökben az egészségügyi dolgozók, az orvosok, a pedagógusok és a szülők
szervezetei számára;



A GYERMEKEK EGÉSZSÉGE ÉS A KÖRNYEZET

– 14 –

e) az országok információcsere csatornájaként működik a gyermekeket érintő környezet-
egészségügyi szabályozás, jogalkotás és politikák területén;

f) összehangolja a regionális megbeszéléseket és a munka-értekezleteket a gyermekeket
érintő környezet-egészségügyi kérdésekben (ideértve a kutatási, a politikai és az oktatási
szempontokat);

g) összehangolja a témára vonatkozó információ továbbítási tevékenységet más, érintett
szervezetek és ágazatok tevékenységével, ideértve az elektronikus tájékoztatás
felhasználását is (pl. Web-oldalak, adatbázis szerverek, stb.).
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Jelen dokumentum kiadásának szükségességét az Európai Környezet és Egészség Bizottság

(EEHC) fogalmazta meg a 1998-ban. A WHO, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség

(EEA) segítségével munkacsoportot állított fel, melynek tagjai kormányzati szervek,

nemzetközi és nem kormányzati szervezetek, egészségügyi és környezetvédelmi szakemberek

voltak. A munkacsoport egyszer ülésezett és felülvizsgálta a szövegtervezetet. A tervezetet az

EEHC is véleményezte.
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