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Összefoglaló

A globális klímarendszerben és a sztratoszféra ózontartalmában az ember által előidézett
változások egy sor egészségügyi kockázatot eredményeznek. Függetlenül azoktól az
intézkedésektől – legyenek bármilyenek is – amelyeket várhatóan e környezeti változások
csökkentésére vagy megállítására hoznak, az emberiséget bizonyos fokig érinti a
klímaváltozás és a fokozott ultraibolya sugárzás az elkövetkező évtizedekben. Ezért szükséges
figyelembe venni azt, hogy hogyan hat a világméretű változás az európai népesség
egészségére, hogyan fejleszthető a kutatás és a monitoring, hogyan csökkenthetők a lehető
legkisebbre a káros egészségügyi hatások, és hogyan valósítható meg ezen a területen az
egész Európára kiterjedő együttműködés, információ-megosztás és a szélesebb körű
nemzetközi együttműködésben való részvétel.

A WHO munkacsoportja eddig számos ajánlást fogalmazott meg, melyek összefoglalva a
következők:

A Egy, az egész Európára kiterjedő intézményközi hálózat létesítésének támogatása a
klímaváltozás és a sztratoszférikus ózoncsökkenés által kiváltott korai egészségügyi
hatások megfigyelésére, tudományos kutatására és összegzésére, megelőző, mérséklő és
alkalmazkodási politikák kialakítására és képviseletére, valamint e terület sajátos
kutatási prioritásainak meghatározására. A hálózat koordinátora a WHO Európai
Környezetvédelmi és Egészségügyi Központja legyen a Világ Egészségügyi Közgyűlés
által 1998-ban elfogadott Klíma Napirend Szervezetközi Bizottsága globális
programjának részeként. A koordinátor feladata, hogy a hálózatot kapcsolja össze más
idevágó globális programokkal, amelyek az Egyesült Nemzetek klímaváltozásról szóló
keretegyezményén és az ózonréteg csökkenését okozó anyagokról szóló Montreali
Protokollon alapulnak. 

B A klímaváltozás és a sztratoszférikus ózonréteg csökkenése által okozott egészségügyi
hatások vizsgálata és előrejelzése céljából – különös tekintettel az európai lakosságot
érintő egészségügyi következményekre – az interdiszciplináris kutatások támogatása,
megfelelő anyagi fedezet biztosítása. A betegségek monitorozását végző és tudományos
kutatási hálózatokat meg kell erősíteni. A szakképzést és oktatást is erősíteni kell,
hangsúlyozva a szükséges interdiszciplináris gondolkodás és kutatási gyakorlat
megszerzését.

C A különféle indikátorok – környezeti indikátorok, az egészségügyi kockázat és az
egészségre gyakorolt hatás biológiai indikátorai, az európai lakosság egészségi
állapotának indikátorai – monitorozására és a változások felmérésére szolgáló
rendszerek kiválasztásának, fejlesztésének, szabványosításának, értékelésének és
széleskörű használatának támogatása.

D A nemzeti egészségügyi hatásvizsgálatok kivitelezéséhez szükséges kapacitások
fejlesztése a népesség és csoportjai érzékenységének megismerése céljából, és a
szükséges szakértelem országok közötti átadásának biztosítása. Ezek a vizsgálatok
esetleges mérlegelés céljából rendelkezésre fognak állni a Klímaváltozást Vizsgáló
Kormányközi Fórum következő, Harmadik Értékelő Jelentése számára.
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E A klímaváltozás és a sztratoszférikus ózoncsökkenés emberi egészségre gyakorolt káros
hatásainak mérséklésére rendelkezésre álló társadalmi, gazdasági és műszaki jellegű
megelőzési, mérséklő és alkalmazkodási lehetőségek folyamatos felülvizsgálata. A
megelőző, mérséklő és alkalmazkodási stratégiák megvalósításának támogatása,
figyelembe véve az nemzeti hatásvizsgálatokat (pl. a felügyeleti tevékenység
erősítésével), a lakosság megfelelő felvilágosításával és különös figyelmet fordítva az
érzékeny csoportokra.

F A bilaterális és nemzetközi donor szervezetek és más szervezetközi testületek
tevékenységének orientálása a hiányt szenvedő országok szakmai és erőforrásbeli
támogatása felé, a mérséklő és alkalmazkodási stratégiák megvalósítása céljából. Ezeket
a stratégiákat úgy kell megtervezni, hogy mérsékeljék a klímaváltozás rövid- és
hosszútávú egészségügyi hatásait, a fosszilis fűtőanyagok felhasználását és a
sztratoszférikus ózoncsökkenést.
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Háttér

1. Ez a dokumentum a klímaváltozás és a sztratoszférikus ózonréteg csökkenésének
korai, Európában jelentkező egészségügyi hatásaival foglalkozó munkacsoport ajánlásait
tartalmazza. Az ajánlások témái azok a tevékenységek, amelyek a klímaváltozás és a
sztratoszférikus ózoncsökkenés egészségére gyakorolt hatásainak felismerésére, csökkentésre
vagy megelőzésére irányulnak az európai lakosság körében. A munkacsoportot a WHO
Európai Környezetvédelmi és Egészségügyi Központjának (WHO-ECEH) római részlege
hívta össze az Európai Környezet-egészségügyi Bizottság (EEHC) kérésére. A munkacsoport
kimerítően tájékozódott a klímaváltozás és a sztratoszférikus ózoncsökkenés tárgyában
született világméretű kezdeményezésekről és más javaslatokról, amelyeket a harmadik
Környezet-egészségügyi miniszteri konferenciára nyújtottak be. Ezek közé tartozik az
Európai Bizottság, az Európai Tudományos Alapítvány és a WHO kutatási kezdeményezése,
valamint a közlekedésről, a környezetről és az egészségről szóló karta, melynek javaslatait
figyelembe vették jelen dokumentum ajánlásainak kidolgozása során, az átfedések és
párhuzamosságok elkerülése érdekében.

A téma rövid összefoglalása

2. Az emberi környezetre gyakorolt hatások közé soroljuk ma már az atmoszférában és a
sztratoszférában globális szinten bekövetkező, eddig nem tapasztalt változásokat is. Az
időjáráskutatók szerint az atmoszféra alsó rétegében felgyülemlő üvegház-hatású gázok meg
fogják változtatni a Föld klímáját. Ez a folyamat nyilvánvalóan már el is kezdődött. A
sztratoszféra ózontartalmának csökkenése az utóbbi évtizedekben jelentkezett. A két jelenség
közötti kapcsolat összetett, melyről új ismeretanyag lát napvilágot. Irányadó nemzetközi
összegzések arra a következtetésre jutottak, hogy ezek a világméretű környezeti változások
hatással lesznek az emberek egészségére, leginkább káros hatással. Globális szinten az emberi
betegségek mintázatában kimutatható bizonyos változások összefüggésbe hozhatók a
klímaváltozás jelentkezésével. További vizsgálatokra van azonban szükség e jelenségek, és a
jövőbeni összefüggések tisztázásához.

3. Az előrejelzések szerint a klímaváltozásnak és a sztratoszférikus ózonréteg
csökkenésének egy sor egészségügyi hatása lesz. Némelyik közvetlen hatásra vezethető vissza
(pl. hőhullámmal kapcsolatos halálozás, ultraibolya sugárzás által kiváltott bőrrák), mások a
komplex fizikai és ökológiai folyamatok zavarainak eredményei (pl. a fertőző betegségek
mintázatának módosulása, az ivóvíz készletek és a mezőgazdasági terméshozamok
megváltozása). A következő évtizedben némely egészségügyi hatás egyértelművé válhat,
mások azonosítása hosszabb időt vesz igénybe. Az üvegházhatású-gáz kibocsátással járó
fosszilis tüzelőanyag felhasználás csökkentésének kudarca közvetlenül eredményezi a helyi
légszennyezésnek tulajdonítható, elkerülhető halálozás- és betegségteher fennmaradását (és
emelkedését).

4. Szükséges mérlegelni azt, hogy hogyan fogják ezek a világméretű változások
befolyásolni Európa lakosságának egészségét, hogyan lehet minimalizálni a káros
egészségügyi hatásokat, hogyan fejleszthető a monitorozás és a tudományos kutatás, és
hogyan lehet elősegíteni mindezen tevékenységeket egy egész Európára kiterjedő
kooperációval, információ-megosztással és az átfogó nemzetközi erőfeszítésekben való
együttműködéssel. 
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5. Az Egyesült Nemzetek 1992-ben tartott Környezet és Fejlődés Konferenciája
(UNCED) az Agenda 21-ben elismerte, hogy a globális környezeti változások potenciálisan
súlyos hatásai előrejelzésének elkerülhetetlen bizonytalanságai nem igazolják a "várjunk, és
majd meglátjuk" megközelítést. Éppen ellenkezőleg, ilyen körülmények között határozottan
indokolt a megfontolt és elővigyázatos cselekvés. Az "elővigyázatosság elve" egyértelműen
alkalmazható a klímaváltozás és a sztratoszférikus ózonréteg csökkenésének esetében a világ
környezetének és klímarendszereinek lehetséges visszafordíthatatlan változásai és a társuló,
esetlegesen súlyos egészségügyi következmények miatt. 

A klímaváltozást, a sztratoszférikus ózoncsökkenést és az
egészséget érintő európai és globális kezdeményezések 

6. 1997-ben az Egyesült Nemzetek klímaváltozásról szóló keretegyezményének
(UNFCCC) részes feleit alkotó kormányok – az UNCED kezdeményezésére – megegyeztek
az üvegház-hatású gázok kibocsátásának Kiotói Protokoll szerinti csökkentésében.
Következésképpen a nemzeti és az Európai Uniós (EU) politikák azokra az eljárásokra
összpontosítottak, amelyekkel ezek a mérséklési célok elérhetők. Kevés politikai intézkedés
ajánl azonban stratégiákat a klímaváltozás tényleges vagy előrejelzett hatásainak
csökkentésére (alkalmazkodás). 

7. Európában számos, a klímaváltozást és annak hatásait célzó kutatáshoz kapcsolódó
kezdeményezés van. Ezek közül kevés kezdeményezés foglalkozik az emberi egészségre
gyakorolt hatásokkal, ami azt tükrözi, hogy ez a téma fejlődésének korai szakaszát éli,
továbbá ezek a kezdeményezések egyenlőtlenül oszlanak meg Európa országai között.
Nagyon kevés ország végzett nemzeti hatásvizsgálatot a klímaváltozás emberi egészségre
gyakorolt hatásairól. Mindazonáltal elvégezték az Európában jelentkező egészségügyi
következmények regionális áttekintését a Klímaváltozást Vizsgáló Kormányközi Fórum
(IPCC) által összeállított regionális értékelő jelentés számára. Az elemzés nagyságrendje
miatt ez az egész Európára vonatkozó áttekintés nem teszi lehetővé a klímaváltozáshoz
társuló országos és helyi egészségügyi következmények nagyságának és kiterjedésének
megismerését.

8. Globális szinten jó néhány kezdeményezést indítottak a klímaváltozás egészségügyi
hatásainak vizsgálatára. A WHO 1996-ban, a Meteorológiai Világszervezet (WMO) és az
Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi Programja (UNEP) kísérletképpen létrehozta a klíma
és egészség együttműködési hálózatot – mint a klíma kérdésekben érintett nemzetközi
szervezetek kapcsolódó programját – amit 1997-ben a Klíma Napirend Szervezetközi
Bizottsága (IACCA) fogadott el. A WHO Egészségügyi Közgyűlése 1998 májusában
jóváhagyta a kezdeményezéseket és felkérte a Főigazgatót, hogy tegye hivatalossá a
megállapodásokat és a Tagországokat támogatva, kezdjen együttműködést (WHA 51.29
határozat). Más nemzetközi testületek, köztük a Világbank, a Tudományos Egyesületek
Nemzetközi Tanácsa és az IPCC is, egy sor egészséggel kapcsolatos érdekeltséget és
tevékenységet alakított ki, amelyekkel az európai kezdeményezéseket minden lehetséges
esetben össze kell hangolni.

9. A nemzetközi közösség intézkedéseket kezdeményezett a sztratoszférikus ózonréteg
további, nagymértékű csökkenésének megakadályozására az ózonréteg védelméről szóló
1985. évi Bécsi Egyezmény óta. A részes felek 1987-ben megállapodtak az ózonréteget
károsító anyagokról szóló Montreali Protokollról, amely szerint az egész világon
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befagyasztják egyes klórozott-fluorozott szénhidrogének (CFC-k) és halonok felhasználását,
és 2000-re 50%-kal csökkentik a teljes CFC fogyasztást az 1986. évihez viszonyítva. Azóta az
eredeti Protokollt négyszer (London, Koppenhága, Bécs és Montreal) módosították. 

Ajánlások

Következmények és szükségletek

10. Azokból a feltételezésekből, amelyek a klímaváltozás és a sztratoszférikus
ózoncsökkenés által okozott káros egészségügyi hatásokra vonatkoznak két fő következtetés
vonható le:

• Megerősíti az érvelést a globális környezeti változások megállítását szolgáló megelőző
intézkedések mellett. A lakosság egészségének védelme a társadalompolitika alapvető
célkitűzése. Éppen ebben az összefüggésben, az elsődleges megelőzési tevékenység
összehangolt nemzetközi együttműködést igényel a gázkibocsátás csökkentésére.

• Mivel ezek a globális környezeti változások már jelen vannak és jelenlétük folyamatos
lesz az elkövetkező évtizedekben, a káros egészségügyi hatásokat adaptív
beavatkozásokkal a lehető legkisebbre kell csökkenteni – ezek mérsékelhetik a népesség
érzékenységét és a helyi expozíciót. 

11. Az alábbi érvelés és ajánlások négy alapvető igényt hangsúlyoznak:

• az egészségügyi hatások potenciális súlyosságának és politikai jelentőségének elismerését;

• az ismeretek bővítését és az információ terjesztését;

• cselekvési program elfogadását;

• a cselekvési program végrehajtását.

12. Az ajánlásokat a következő kategóriákba sorolták: (i) összehangolt európai
tevékenység; (ii) tudományos kutatási szükségletek; (iii) monitorozás és értékelés kialakítása;
(iv) preventív stratégiák az elkerülhetetlen klímaváltozás és a sztratoszféra ózontartalmának
csökkenése által okozott egészségügyi hatások minimalizálására; (v) nemzetközi távlatok.

Összehangolt európai tevékenység

13. A globális változásokkal és valószínű egészségügyi hatásaikkal fizikai és időbeli
nagyságrendjük alapján, elsősorban nem helyi szinten kell foglalkozni. Ehelyett inkább pán-
európai megközelítésre van szükség, ami transznacionálisan köti össze a környezetvédelmi és
egészségügyi adatgyűjtést és a kutatást, figyelembe véve minden eddigi tudományos
eredményt. Sok tanulságos összehasonlítás nyerhető az európai régió földrajzi és időjárási
sajátosságairól.

14. Az egészségügyi ágazatnak támogatnia kell a mérséklést szolgáló politikát a
klímaváltozás egészségügyi következményeire vonatkozó, bizonyítékokon alapuló,
tudományosan megalapozott üzenetek révén, amelyeket széles körben terjesztenek a politikai
döntéshozók, a magánvállalkozások képviselői és a nagyközönség körében. A WHO feladata
a Tagállamok támogató munkájának erősítése minden lehetséges eszközzel.
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15. Az integrált regionális adatgyűjtés egyre jelentősebb részét a környezeti mutatókkal és
az egészségügyi következményekkel kapcsolatosan végzik. Ezek között van a
környezetvédelmi távérzékelő rendszer és szabványos, standardizált egészségügyi adatokat
gyűjtő hálózat (pl. a WHO európai fertőző betegség monitorozási rendszere és egyes
specifikus betegségek multinacionális hálózatai). 

16. Jelenleg azonban nincs nemzetközi mechanizmus a klímaváltozás emberi egészséget
veszélyeztető újonnan megjelenő hatásainak áttekintésére. Ebben a helyzetben egy központi,
pán-európai koordináló testületre van szükség, ami a több országot érintő, folyamatban levő
tevékenységeket előmozdítja, tájékoztatást és betekintést nyújt a Tagállamok részére a
politikai döntések támogatása érdekében. A koordinációs központ szerepe:

a) támogatást nyújt a Tagállamoknak és fejleszti kapacitásaikat a klímaváltozás és a
sztratoszférikus ózoncsökkenés által okozott egészségre gyakorolt hatások értékelésére;

b) erősíti az egészségügyi ágazat közbenjáró szerepét a folyamatban levő UNFCCC
tárgyalások és a nemzeti mérséklést szolgáló politikák támogatására, valamint a
Montreali Protokoll és későbbi módosításai végrehajtásának támogatására;

c) erősíti az egészségügyi hatásokra vonatkozó tájékoztatást az egészségügyben, más
ágazatokban és a nagyközönség körében;

d) segédkezik az nemzeti hatásvizsgálatok elvégzésében az ország érintettségének és a
megelőző tevékenységek prioritásainak meghatározása érdekében;

e) támogatja az interdiszciplináris kutatást a klímaváltozás és a sztratoszférikus
ózoncsökkenés által kiváltott egészségügyi hatások vizsgálata és előrejelzése céljából;

f) segíti a nemzeti egészségügyi válasz (alkalmazkodási) stratégiák kialakítását;

g) stratégiai partnerséget épít ki a politikai döntéshozók, a tudományos kutatók, a
monitoring és felügyeleti rendszerek, valamint más, a témában érintett intézmények és
ügynökségek között;

h) a regionális egészségügyi és környezetvédelmi monitoring és felügyeleti rendszerekkel
partner kapcsolatban meghatározza az indikátorokat, és időszakonként felülvizsgálja az
adatokat, hogy feltárja a klímaváltozás és a sztratoszférikus ózoncsökkenés miatt
bekövetkező korai egészségügyi hatásokat.

A) AJÁNLÁS
Egy egész Európára kiterjedő, szervezethálózat létrehozásának támogatása, ami monitorozza,
kutatja és felülvizsgálja a klímaváltozás és a sztratoszférikus ózoncsökkenés miatt
bekövetkező korai egészségügyi hatásokat, kialakítja és szorgalmazza a megelőző, mérséklő
és alkalmazkodási politikákat és meghatározza e terület konkrét kutatási prioritásait. A WHO-
ECEH legyen a hálózat koordinátora a Klíma Napirend Szervezetközi Bizottságának globális
programja keretében, amelyet a Világ Egészségügyi Közgyűlés 1998-ban fogadott el. A
koordinátor kapcsolja össze a hálózatot a többi, idevágó globális programmal, mint amilyenek
az Egyesült Nemzetek Klímaváltozásról szóló Keretegyezménye, valamint az ózonréteget
károsító anyagokról szóló Montreali Protokoll alapján létrejöttek.
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Kutatás

17. A téma viszonylagos újszerűsége azt jelenti, hogy kevés szabályos kutatást végeztek a
klímaváltozás egészségügyi hatásaira vonatkozóan. Mindemellett elkezdődött a téma részletes
feldolgozása irodalmi áttekintésekben, epidemiológiai tanulmányokban, laboratóriumi
vizsgálatok és előrejelző modellezés keretében. A legtöbb vizsgálat nem végezhető el
egyszerű, tapasztalati keretek között. A jövőbeni környezeti adottságok között fellépő
expozíciók valószínű egészségügyi következményeinek előrejelzése érdekében modelleket
kell kidolgozni, melyek integrálják a szerteágazó rendszereket. Ez mindeddig szokatlan az
interdiszciplináris megközelítést igényel, ezért sürgős szükség van a kutatási kapacitások és
erőfeszítések komoly összpontosítására.

18. Ennek igényét ismerte el az Európai Tudományos Alapítvány, az Európai Bizottság és
a WHO is, a miniszteri konferencia részére átadott ajánlásaiban (lásd EUR/ICP/EHCO 02 02
05/7). Ezekkel az ajánlásokkal összhangban itt tartjuk szükségesnek megerősíteni az igényt a
következőkre:

• a detektált klímaváltozások és trendek egészséggel összefüggő hatásainak epidemiológiai
vizsgálata;

• matematikai modellek kidolgozása a várt klíma és a környezeti változások valószínű
egészségügyi következményeinek előrejelzésére;

• monitoring módszerek és rendszerek kifejlesztése az egészséggel összefüggő változások
korai jeleinek észlelésére, valamint az epidemiológiai és előrejelző modell vizsgálatok
elősegítésére.

19. Az előrelátható jövőben bizonyos fajta korai egészségügyi hatások epidemiológiai
vizsgálatokkal valószínűleg észlelhetővé válnak. Ilyenek:

• egyes fertőző betegségek földrajzi előfordulásának vagy szezonalításának megváltozása;

• a szélsőséges hőmérsékletekhez kapcsolódó egészségügyi következmények időtrendje;

• az ultraibolya sugárzás szélességifok-specifikus változásaival összefüggő bőrrákok és
fertőző betegségek bizonyos fajtáinak emelkedése.

20. Az európai régió több olyan jellegzetességet mutat, amely növelheti az epidemiológiai
kutatások informativitását:

• a környezeti tényezők nagy változatossága, ideértve a földrajzi, az időjárási, a kulturális és
a társadalmi-gazdasági körülmények eltéréseit;

• a változatos környezetben előforduló változatos megbetegedések, a fertőző betegségek
tanulmányozása az időjárással összefüggésben, pl. vizsgálhatja a leishmaniazist a
mediterráneumban, a kullancs agyvelőgyulladást Skandináviában és Közép-Európában,
valamint a vízeredetű fertőző betegségeket Európa országaiban; 

• a maláriát terjesztő szúnyogok eloszlása Európában és a szúnyog-populáció változásai az
időjárással összefüggésben;

• bizonyos betegségek nyilvántartására már meglevő regionális hálózatok.

Ezeknek az európai kutatási lehetőségeknek a kihasználásával, idővel megerősödik majd a
politikai döntések információs bázisa.
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21. Mindeddig kevés meghirdetett tanfolyam áll a kutatóképzés és oktatás rendelkezésére.
Ezért támogatásra van szükség ahhoz, hogy a klímaváltozással és a sztratoszférikus
ózoncsökkenéssel összefüggő egészségügyi hatások vizsgálatával foglalkozni kívánó kutatók
számára rövid kurzusokat és oktatási modulokat biztosítsanak. 

B) AJÁNLÁS
Támogatni kell a klímaváltozás és a sztratoszférikus ózoncsökkenés által kiváltott
egészségügyi hatások vizsgálatára és előrejelzésére vonatkozó interdiszciplináris kutatást,
különös tekintettel az európai népesség szempontjából lényeges egészségügyi
következményekre melyhez biztosítani kell az anyagi hátteret. Meg kell erősíteni a fentiekhez
kapcsolódó betegség-monitorozást és a kutatási hálózatokat. Ugyancsak erősíteni kell a
szakmai képzést és oktatást, hangsúlyozva a szükséges interdiszciplináris ismeretek és
kutatási gyakorlat megszerzését.

A monitoring rendszerek és az egészségügyi hatásvizsgálat fejlesztése

22. A klímaváltozás és a sztratoszféra ózontartalmának csökkenése által okozott
potenciális egészségügyi hatások monitorozása több okból lényeges. Ezek között szerepel
olyan epidemiológiai adatok biztosítása, amelyek a politikai döntéshozókat a hatások
nagyságrendjéről tájékoztatják. Ezek az adatok – a felügyeleti rendszerek részeként –
segíthetnek meghatározni a megelőző intézkedések előfeltételeit és hatékonyságát.

23. Valószínű, hogy az időjárás változása számos fertőző betegségre hatással van. Ilyenek
a vektorok által közvetített betegségek (pl. malária, kullancs encephalitis, Lyme-kór,
leishmaniazis és a dengue-láz), illetőleg egyéb fertőző betegségek (pl. legionellózis,
salmonellózis, kolera, leptospirózis, cryptosporidiózis, campylobacterózis). Néhány
betegséget illetően létezik monitor hálózat Európában: a Salmonella fertőzéseket az Enter-net
hálózaton keresztül monitorozzák, a Legionella fertőzéseket pedig az Európai Legionella
Fertőzés Munkacsoport (EWGLI) kíséri figyelemmel. A WHO/EURO monitorozza az egyéb
fertőző betegségek előfordulását Európában. Összehangoltabb és erőteljesebb monitoring
rendszerre van azonban szükség a cryptosporidiózis, a campylobacterózis, a kullancs
encephalitis és a Lyme-kór esetében.

24. A monitoringhoz kapcsolódó expozíciós indikátorok jelenlegi rendszerét szükséges
kiterjeszteni és megerősíteni, pl. a helyi levegőszennyező anyagok és a talajszinti ultraibolya
sugárzás tekintetében. Az egészségügyi kockázatok biológiai indikátorai ugyancsak
fejlesztésre szorulnak, a klímaváltozás és a sztratoszférikus ózoncsökkenés által okozott korai
vagy előre nem jelzett egészségügyi hatások észlelése érdekében. Pl. a vektor fajok
monitorozásának megerősítése azért szükséges, hogy felismerjük eloszlásuk klímaváltozáshoz
társuló korai módosulását Európában. 

25. Jelenleg folyik az időjárás (Globális Klímafigyelő Rendszer), az óceánok (Globális
Óceán Megfigyelő Rendszer) és a földfelszín (Globális Szárazföldi Megfigyelő Rendszer)
monitoring rendszereinek kiépítése. Ezek a rendszerek egy sor klímaváltozással, illetve annak
hatásaival összefüggő változóra vonatkozó méréseket hangolnak össze, de nem foglalkoznak
az emberi egészséghez kapcsolódó indikátorokkal.
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26. A lakosságcsoportok az egészségügyi hatásokkal szembeni érzékenységük és az
alkalmazkodáshoz rendelkezésükre álló erőforrások tekintetében is különböznek. A
lakosságcsoportok közötti és a lakosságon belüli érzékenységbeli eltérések visszatükrözik a
demográfiai, kulturális, politikai, társadalmi-gazdasági és műszaki adottságok széles skáláját.
Nemzeti hatásvizsgálatokat kell végezni azoknak az eszközöknek a leírására és
meghatározására, amelyek segítségével a népesség és népességcsoportok érzékenysége
csökkenthető, egyidejűleg ki kell választani a monitorozás prioritásait. Rendkívül értékes
lenne az európai országokban végzett nemzeti egészségügyi hatásvizsgálatokat az IPCC
következő, 2000-ben elkészülő Harmadik Értékelő Jelentésében szerepeltetni. Ez a jelentés
várhatóan a politikai döntéshozók, a tudományos kutatók és az érdekeltek elsődleges
információforrása lesz a klímaváltozás regionális és ágazati hatásairól, a következő század
első éveiben.

C) AJÁNLÁS
Támogatni kell a környezeti indikátorok, az egészségügyi kockázatok és az egészségügyi
hatások biológiai indikátorai, valamint az európai népesség egészségi állapot-indikátorai
azonosítását, fejlesztését, egységesítését és értékelését, továbbá azoknak a rendszereknek a
széleskörű alkalmazását, amelyek az indikátorok monitorozására és változásaik értékelésére
jönnek létre. Ezeket a rendszereket össze kell hangolni a globális megfigyelő tevékenységgel.

Megelőzés

27. A klímaváltozás és a sztratoszférikus ózoncsökkenés által kiváltott egészségügyi
hatások megelőzésének vagy minimalizálásának két alapvető stratégiája van. Ezek a
környezeti változások lelassítására vagy megállítására irányulnak a gázkibocsátás
csökkentésével, illetőleg alkalmazkodást jelentenek, amivel a környezeti változások
egészségügyi hatásainak csökkentése érhető el. Az előbbi összehangolt nemzetközi
együttműködést igényel, míg az utóbbi helyi szinten is kezelhető.

28. Mértékadó tudományos értékelések arra a következtetésre jutottak, hogy a világ már
most arra van ítélve, hogy minimálisan a következő néhány évtizedben megtapasztalja
mindkét környezeti változást, még abban az esetben is, ha azonnali radikális kibocsátás-
csökkenés történik. Ezért fontos felmérni hogy, hogyan lehet a lehető legkisebbre csökkenteni
a káros egészségügyi hatásokat. Az IPCC 1997 és 1998 között áttekintette az alkalmazkodás
lehetőségeit az egészségügyi hatások csökkentése céljából.

D) AJÁNLÁS
A szükséges mértékben fejleszteni kell a nemzeti egészségügyi hatásvizsgálatok
kivitelezésére szolgáló kapacitásokat azzal a céllal, hogy megismerjük a lakosság és a
lakosságcsoportok érzékenységét, és biztosítani kell a szakértelem országok közötti átadását.
Ezeket a vizsgálatokat hozzáférhetővé kell tenni a Klímaváltozás Kormányközi Fóruma
következő, harmadik értékelő jelentése számára, esetleges megfontolás céljából.

29. Az adaptációs stratégiák széles spektrumot ölelnek fel a társadalmi és gazdasági
egyenlőtlenségek csökkentésére irányuló hosszútávú erőfeszítésektől kezdve az azonnali helyi
tájékoztatásig, a magatartás-változás ösztönzéséig és a műszaki védőeszközök használatáig.
Egyszerű példa erre a szélsőséges hőség esetén a városi lakosság körében tapasztalható
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többlet halálozás és súlyos megbetegedések számának csökkentése. Az alkalmazkodás
kiterjed az időjárási előrejelző rendszerre, a házak jobb tervezésére, az időjárással is számoló
várostervezésre (csökkentve a „hő-sziget hatást”) és a sürgősségi egészségügyi ellátás jobb
hozzáférhetőségére. Ezen intézkedések alkalmazásának – amennyire csak lehetséges – a
hatékonyságukat igazoló bizonyítékokon kell alapulni. 

30. E stratégiák sikere az országos és a helyi közösségek döntéshozatalba való bevonásán
múlik, ami pedig az információ megosztás és terjesztés programjának hatékonyságától függ.

E) AJÁNLÁS
Folyamatosan át kell tekinteni a klímaváltozás és a sztratoszférikus ózoncsökkenés által
okozott káros egészségügyi hatások csökkentésére rendelkezésre álló társadalmi, gazdasági és
műszaki megelőző, mérséklő és alkalmazkodási lehetőségeket. Támogatni kell a megelőző,
mérséklő és alkalmazkodási stratégiák megvalósítását az országos hatásvizsgálatok
figyelembe vételével (pl. a felügyeleti tevékenységek erősítésével), kiegészítve megfelelő
általános oktatással, különös tekintettel az érzékeny csoportokra.

Nemzetközi távlatok

31. Mivel az üvegház-hatást kiváltó és az ózonréteget károsító gázok helyi kibocsátása
hozzájárul a globális légköri változásokhoz, a megelőző politikák az összehangolt nemzetközi
erőfeszítések részét kell képezzék, a hatást nem lehetséges helyi vagy regionális szinten
enyhíteni. Így az európai országok erkölcsi kötelessége hozzájárulni a preventív
intézkedésekhez az egész emberiség jólléte és egészsége érdekében. Ennek
következményeképpen a helyi alkalmazkodási intézkedések végrehajtása – a mérséklésre tett
próbálkozások hiányában – etikátlan döntésnek minősül, hiszen megvédi a helyi lakosságot,
miközben a távolabb élők kevésbé tudják megvédeni saját magukat.

32. A klímaváltozás sok országban feltehetőleg súlyos egészségügyi következményekkel
jár az élelmiszer- és vízellátásra gyakorolt hatásai miatt, valamint a tengerszint emelkedésén
keresztül. Ezért a klímaváltozás súlyosbíthatja az aktuális problémákat az Európával
szomszédos régiókban (pl. Észak-Afrikában, Nyugat-Ázsiában) és közvetve a lakosság
elvándorlásához vezethet. 

33. A következő évtizedekben az ázsiai, afrikai és latin-amerikai országok üvegházhatású-
gáz kibocsátása azonos vagy magasabb lehet, mint a fejlett országoké. A fosszilis
tüzelőanyagok elégetése üvegházhatású gázok kibocsátásával és helyi légszennyezéssel jár.
Az utóbbinak súlyos hatása van az emberi egészségre is. Ezért fontos, hogy az európai és más
fejlett államok kezdjenek együttműködést a fejlődő országokkal a mérséklő intézkedések
elfogadása érdekében. Ezzel csökkenthetők mind a jövőbeni klímaváltozás hatásai, mind
pedig a fosszilis tüzelőanyagok elégetéséhez társuló közvetlen egészségügyi terhek. 
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F) AJÁNLÁS
Meg kell határozni a kétoldalú és nemzetközi adományozó szervezetek, valamint más,
szervezetközi testületek tevékenységének irányát, hogy a szükséget szenvedő országok
számára biztosítsanak erőforrásokat és szakmai támogatást, mind a mérséklési, mind pedig az
alkalmazkodási stratégiák alkalmazásához. Ezeket a stratégiákat úgy kell megtervezni, hogy
csökkentsék a klímaváltozás rövid- és hosszútávú egészségügyi hatásait, a fosszilis
tüzelőanyagok elégetését és a sztratoszférikus ózonréteg vékonyodását.

Következtetések

34. A globális klímarendszer és a sztratoszférikus ózonréteg ember által okozott változásai
egy sor egészségügyi kockázatot jelentenek. Tekintet nélkül azokra az intézkedésekre,
amelyeket a környezeti változások csökkentése vagy megállítása érdekében, feltehetőleg
hamarosan végrehajtanak, az emberiség az elkövetkező évtizedekben bizonyos fokú
klímaváltozásnak és fokozott ultraibolya sugárzásnak lesz kitéve.

35. A globális változások valószínűleg széleskörű és esetlegesen súlyos egészségügyi
következményekkel járnak, ezek között szerepelnek az európai népesség egészségét fenyegető
különféle veszélyek. Egyes egészségügyi következmények a közvetlen hatásokból
származnak (pl. a hőhullámokkal összefüggő halálesetek és az ultraibolya sugárzás által
kiváltott bőrrák), mások a bonyolult fizikai és ökológiai folyamatok zavaraiból következnek
(pl. a fertőző betegségek, az ivóvíz-ellátás és a mezőgazdasági terméshozam eloszlásának
változásai). Az emberiség egészségére gyakorolt hatások valószínűleg kézzelfoghatóvá válnak
az elkövetkező évtizedekben. Az üvegházhatású-gáz kibocsátással járó fosszilis tüzelőanyag
felhasználás csökkentésének kudarca közvetlenül eredményezi a helyi légszennyezésnek
tulajdonítható, elkerülhető halálozás- és betegségteher fennmaradását (és emelkedését).

36. Ezért fontos a klímaváltozás és a sztratoszférikus ózoncsökkenés által okozott korai
egészségügyi hatások feltárására alkalmas kapacitások növelése. Ez csak a monitoring, a
kutatási és értékelő tevékenységek támogatásával érhető el.

37. A végrehajtandó intézkedések a következők:

a) az interdiszciplináris kutatás támogatása a klímaváltozás és a sztratoszférikus
ózoncsökkenés által kiváltott egészségügyi hatások tanulmányozása és előrejelzése
érdekében, különös figyelmet fordítva az európai népesség szempontjából lényeges
egészségügyi következményekre (ennek megfelelően az idevágó betegség-nyilvántartó
és kutató hálózatokat erősíteni kell);

b) országos szintű egészségügyi hatásvizsgálatok kivitelezése a lakosság és a lakossági
csoportok érzékenységének felmérésére, valamint a megfelelő egészségügyi hatások
monitorozása (az ilyen monitorozás és hatásvizsgálat kivitelezésére alkalmas országos
kapacitások szükség szerinti bővítésével);

c) a környezeti indikátorokban, az egészségügyi kockázatok biológiai indikátoraiban és az
európai népesség egészségi állapotában bekövetkező változásokra vonatkozó
információk gyűjtésére és feldolgozására alkalmas monitoring rendszerek fejlesztése és
értékelése, ideértve a világméretű monitoring tevékenységekkel való együttműködést;



A KLÍMAVÁTLOZÁS ÉS A SZTRATOSZFÉRIKUS ÓZONCSÖKKENÉS KORAI EGÉSZSÉGÜGYI HATÁSAI EURÓPÁBAN

– 14 –

d) alkalmazkodási stratégiák a klímaváltozás egészségügyi hatásainak csökkentésére,
országos hatásvizsgálatok alapján (amelyek maguk után vonhatják a felügyeleti
módszerek erősítését), megfelelő lakossági oktatással, különös tekintettel az érzékeny
csoportokra.

38. E tevékenységek végrehajtásának biztosítására javasolt egy egész Európára kiterjedő,
szervezetközi hálózat kialakítása a monitorozás, a kutatás, a felülvizsgálat széleskörű
programjának összehangolására és az alkalmazkodási politikák kialakítására és képviseletére.
Ez a hálózat – melynek szüksége van egy koordináló központra (pl. a WHO Európai
Környezet-egészségügyi Központja keretében) – elősegítené az információ megosztását és a
szélesebb nemzetközi összefogásban való részvételt, valamint segítené az európai lakosság
egészségének védelmét a klímaváltozás és a sztratoszférikus ózonréteg csökkenésének
hatásaival szemben. 
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A jelen dokumentum iránti igényt az Európai Környezet-egészségügyi Bizottság (EEHC)

határozta meg 1997-ben. Munkacsoportot hoztak létre, amely a nemzeti kormányok-, a

nemzetközi szervezetek-, az Európai Bizottság képviselőiből és tudósokból állt. A szakértők

által képviselt szakterületek: biológia, klimatológia, epidemiológia, földrajz, fertőző

betegségek, matematika és közegészségtan voltak. Két ülést tartottak. A munkacsoport, a

Londoni Közegészségügyi és Trópusi Egészségügyi Iskola szakértői segítségével áttekintette

a szöveg tervezetet, amihez az EEHC megjegyzéseket fűzött.
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