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Az EVSZ Európai Régiójának környezet-egészségügyi helyzete és 
szakmapolitikái a XXI. század kezdetén 

 
A jelentés az Európai Régió környezet-egészségügyi helyzetét értékeli, különös tekintettel a 
Független Államok Közösségében érvényesülő körülményekre, valamint a nemzetközi 
szakmapolitika környezet-egészségügyre gyakorolt hatásaira. 
 
Az első rész a rendelkezésre álló bizonyítékokat tekinti át, és összefoglalja az Európai Régió 
egészében fennálló fő környezet-egészségügyi problémákat. Képet ad az Európai Régió 
egészségi állapotáról, és annak a környezethez való kapcsolatáról, a különféle környezeti 
kockázati tényezőkkel és az egészségre gyakorolt hatásukkal kapcsolatos helyzetről, a 
gyermekek egészsége és a környezet közti kölcsönhatással összefüggésbe hozható konkrét 
problémákról, valamint az európai polgárok környezet-egészségügyi kockázati tényezőkkel 
szembeni hozzáállásáról és nézeteiről. A 2. rész közelebbről vizsgálja meg az egészség kérdését 
a Független Államok Közösségében (FÁK), ismerteti a szakmapolitikai folyamatokat, jellemzést 
ad az egészségi állapotról, felsorolja a fő környezet-egészségügyi kockázatokat és azok 
egészségre gyakorolt hatásait, valamint beszámol a FÁK országok politikai, gazdasági és 
társadalmi átalakulása következtében felmerülő különféle problémákról. A 3. rész ismerteti a 
Környezet és Egészség folyamat hatásáról a tagországokban készült regionális értékelés 
eredményeit, kitérve a nemzeti szakmapolitikák, akciótervek és a Környezet és Egészség 
Miniszteri Konferenciák főbb kihatásainak jellemzésére. 

1. rész: Az Európai Régió környezet-egészségügyi helyzete 

Az első pán-európai szintű értékelést „Aggódás Európa jövőjéért” címmel az 1994-ben 
Helsinkiben rendezett Második Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia számára végezték 
el. Az értékelés az Európai Régió környezet-egészségügyi helyzetéről adott képet az 1980-as 
évek végétől kezdve. A helyzetet az 1990-es évek elejétől vizsgáló, „Áttekintés Európa 
környezet-egészségügyi helyzetéről az 1990-es években” címet viselő második felmérés az 
1999-ben Londonban tartott Harmadik Miniszteri Értekezlet számára készült. A londoni 
konferencián a miniszterek felkérték az Európai Környezet és Egészség Bizottságot (EEHC), 
hogy a Budapesten 2004-ben tartandó Negyedik Miniszteri Konferencián adjon aktuális 
áttekintést az európai környezet-egészségügyi helyzetről. Ennek az értékelésnek a főbb 
eredményeiről az alábbiakban rövid összefoglalót adunk. 

 
Az európai lakosok egészségi állapota az egyes országcsoportokban meglehetősen eltérő képet 
mutat. Az Európa keleti és nyugati része közt a várható élettartam terén tapasztalható különbség 
továbbra is igen jelentős. A születéskor várható élettartam az Európai Unióban (EU) és a közép- 
és dél-európai országokban (CSEE) folyamatosan nő, míg a FÁK országokban jelenleg csökkenő 
tendencia figyelhető meg. Bár 1995-től kezdődően egy rövid ideig némi javulás mutatkozott, 
1998-ban ez a folyamat visszafordult. Európában 2001-ben a három legfőbb halálok a szív- és 
érrendszeri betegségek (52%), a rák (21%) és a balesetek volt (8%). Az 1990-es évek közepén 
megfigyelt szinthez képest a fenti fő halálokoknak tulajdonítható mortalitási arány csökkenő 
tendenciát mutat. Az öt évesnél fiatalabbak átlagos halálozási aránya a Régió egészére vetítve az 
1990-es 19,58‰-ről 2001-re 12,23‰-re esett vissza. Mindazonáltal az egyes országok közt 
továbbra is tízszeres eltérés áll fenn: a legmagasabb értékek a közép-ázsiai köztársaságokban 
figyelhetők meg. Az EVSZ becslései szerint a környezeti betegségteherhez legnagyobb 
mértékben hozzájáruló tényezők a halálozás, életév-veszteség és a funkcióvesztéssel korrigált 
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életévek (DALY) alapján a nem biztonságos víz, a nem kielégítő minőségű csatornázás és 
köztisztaság, bizonyos foglalkozási ártalmak, a városi légszennyezettség, a szilárd tüzelőanyagok 
égéséből származó beltéri füst, valamint az ólom expozíció. 
 
Számos légszennyező anyag koncentrációját sikerült jelentős mértékben csökkenteni, főképpen 
a Régió nyugati részén. Elsősorban a nitrogén-dioxid és kén-dioxid expozíció esett vissza 1990 
óta, és ezen a téren további számottevő javulás várható. Leginkább a vidéki területeken volt 
megfigyelhető pozitív irányú változás a nagy távolságra eljutó légszennyező anyagok emissziója 
visszaszorításának eredményeként, a városi levegő azonban továbbra is nagymértékben 
szennyezett. Ma mintegy 40 millió ember az EU 115 legnagyobb városában olyan levegőt 
lélegez be, amelynek szennyezettségi foka legalább egy szennyezőanyag tekintetében 
meghaladja az EVSZ levegőminőségi irányelveiben rögzített határértéket. A legsúlyosabb 
problémát a lebegő por szennyezettség (különösen a PM10), és a földközeli ózon jelenti. A 
környezeti levegőben lévő finom részecskék megengedett mértéket meghaladó koncentrációi 
egyre nagyobb aggodalomra adnak okot, különösen, mivel a legújabb tanulmányok is igazolták a 
por expozíció és a szív- és érrendszeri és légúti betegségek okozta halálozás növekedése, a 
várható élettartam csökkenése, és a kórházi felvételek számának emelkedése közti kapcsolatot. A 
földközeli ózon expozíció szintén emelkedik: a 15 EU országban 2004. május 1-e előtt a 
célértékeket meghaladó mértékű expozíciót elszenvedő városi lakosság aránya az 1998-as 
12,8%-ról 2001-re 32%-ra nőtt. A balkáni és FÁK országokban a közlekedésből eredő 
légszennyeződés az emissziós előírásoknak nem megfelelő, magántulajdonban lévő gépjárművek 
számának növekedésével párhuzamosan súlyosbodott. A FÁK országokban a levegő 
ólomszennyezettsége az ólmozott benzin szélesebb körben való használatának következtében 
általános probléma. Az EVSZ becslései szerint az Európai Régióban évente 107 000 haláleset 
(az összhalálozás 1,11%-a) tulajdonítható a városi légszennyezettségnek, és az ebből eredő 
funkcióvesztéssel korrigált életévek száma az összes DALY 0,56%-át teszi ki. 
 
A szennyezett beltéri levegő egészségre gyakorolt hatását illetően az Európai Régióban ez idáig 
nem végeztek mélyreható tanulmányokat. A rendelkezésre álló adatok azt mutatják, hogy a 
beltéri levegő minőségét legnagyobb mértékben befolyásoló káros tényezők a környezeti 
dohányfüst, és a különféle vegyi anyagokból származó szennyeződés, amelyek közül számos 
válthat ki allergiát vagy asztmát. Csupán csak a 15 EU országban 2004. május 1-e előtt a 
környezeti dohányfüst évente mintegy 20000 ember szív- és érrendszeri betegségekből eredő 
halálát okozta, további 1000 tüdőrák miatti haláleset pedig a nemdohányzókat sújtotta. 
 
Egy több európai nagyvárosra kiterjedő EVSZ felmérés szerint a lakáskörülményekkel 
kapcsolatos fő egészségi és közérzeti problémák az alábbiak: pszichológiai betegségek, 
alvászavar, nem megfelelő beltéri levegőminőség, balesetek, hozzáférhetőségi és használhatósági 
akadályok, penészesedés és nem kielégítő hőmérsékleti feltételek. A szilárd tüzelőanyagok 
égetése révén a lakásokba kerülő füst sajátos problémát jelent, különösen a Régió keleti részén. 
Ezekben az országokban a lakosság 7%-26%-a van kitéve szilárd tüzelőanyag égéséből származó 
beltéri füstnek, amely minden évben körülbelül 21000 ember korai halálát, és 544 000 év életév 
veszteséget okoz. Csupán csak az EU-ban évente mintegy 10 millió baleset történik, amelyek 
közül soknak a lakások belső elrendezése, illetve nem megfelelő karbantartása az oka. A beltéri 
levegő radon szennyezettsége számos északi, és néhány FÁK országban is problémát jelent. Az 
otthoni környezetet szennyező egyéb tényezők közé tartozik a környezeti dohányfüst, az illékony 
szerves anyagok és az azbeszt. 
 
A Régióban az ivóvízzel kapcsolatos helyzet általában véve javul. A biztonságos ivóvízhez való 
hozzáféréssel rendelkező európai lakosok aránya az 1985-ös 93,9%-ról 96,5%-ra nőtt. 
Előfordulhat azonban az is, hogy ez az utóbbi szám a regisztráció javulását tükrözi. Az általános 
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javulás ellenére azonban a biztonságos vízellátáshoz való hozzáférés továbbra is problémát jelent 
néhány FÁK és balkáni országban, ahol egyes vidéki területeken a lakosságnak mindössze 18–
50%-a rendelkezik hozzáféréssel biztonságos vízellátáshoz. Az ivóvíz mikrobiológiai 
szennyezettsége bizonyos országokban még mindig megoldatlan kérdés, különösen a Régió 
keleti felében. A tagállamoknak legalább egy harmada számolt be olyan vízzel kapcsolatos 
megbetegedések halmozott előfordulásáról (főként vidéki területeken), mint a bakteriális 
dizentéria, (has)tífusz és A vírusos májgyulladás, Norwalk-szerű vírusfertőzések és 
parazitafertőzések. Az elmúlt néhány évben az ilyen halmozott megbetegedések egyre 
gyakoribbak voltak, különösen a FÁK országokban. Az ivóvíz-ellátás decentralizálása néhány 
európai országban szintén kapcsolatba hozható a víz okozta megbetegedések halmozódásával. 
Az ivóvíz nitráttal és peszticidekkel való szennyezettsége a mezőgazdasági termelő területeken 
okoz problémákat. Az EVSZ becslése szerint az Európai Régióban az egészségtelen víz, a nem 
megfelelő csatornázás és higiéné évente 18 000 ember (0,19%) idő előtti halálát okozza, a 
funkcióvesztéssel korrigált életévek 0,48%-áért felelős, és az ennek tulajdonítható életév-
veszteség 1,18 millió év. 
 
Az Európai Régióban a szív- és érrendszeri betegségek és a rák után a balesetek okozzák a 
legtöbb halált (8%). Az EVSZ 2001-es becslése szerint évente 763 000 európai lakos hal meg 
valamilyen sérülés következtében. A közlekedési balesetek után a legtöbb akaratlan sérülés az 
emberek otthonában és munkahelyén történik. A sérülésekből eredő halálozás a FÁK-ban és a 
közép- és délkelet-európai országokban a legmagasabb. 
 
A Régióban az elmúlt évtizedben jelentős mértékben nőtt az élelmiszer-eredetű betegségek 
incidenciája. Az EU-ban 1999-ben a legtöbb élelmiszer-eredetű betegséget mikrobiológiai 
ágensek, például Salmonella (több, mint 160 000 bejelentett eset) és Campylobacter okozták 
(több, mint 120 000 bejelentett eset). Mindazonáltal az EU-ban a salmonellosis incidenciája 
terén általánosan csökkenő tendencia figyelhető meg (az 1995-ös 100 000 főre vetített 58,9 
esetről 2001-re 40,7 esetre esett vissza a megbetegedések száma). A Régió keleti részén 
ugyanakkor gyakrabban fordulnak elő halmozottan élelmiszer-eredetű megbetegedések, 
különösen botulizmus. Az élelem környezetszennyezettségből eredő szennyeződése vegyi 
anyagokkal szintén komoly probléma: egyes országokban például az élelemmel a szervezetbe 
bekerülő ólom a felnőtteknél meghaladja a heti tolerálható beviteli szintet. Az anyatejben 
kimutatható dioxinok és ehhez kapcsolódó vegyületek szintje azonban a legtöbb európai 
országban csökken. 
 
Az egészségtelen munkafeltételek a betegségteher 1,6%-ához járulnak hozzá az Európai 
Régióban. Az ehhez a betegségteher részhez kapcsolható főbb foglalkozási kockázatok a 
balesetek (a foglalkozási betegségteher 40%-a), a zaj (22%), a karcinogének (18%), a lebegő por 
(17%) és az ergonómiai kockázatok (3%). Éves szinten a rossz munkafeltételek összesen 
102 000 ember idő előtti halálát, és 1,7 millió életév elvesztését eredményezik a Régióban. Az 
1992-2001 közti 10 éves időszakban összesen 1,2 millió új foglalkozási megbetegedést 
jelentettek be a Régióban, a tényleges szám azonban ennek többszöröse. A rossz 
munkafeltételekből eredő gazdasági veszteség a Régió bruttó nemzeti termékének mintegy 4%-a. 
A hagyományos foglalkozási ártalmak mellett, mint például a vegyi anyagok, por, zaj és 
vibráció, újabb, ergonómiai és pszichoszociális tényezőkhöz kapcsolódó kockázatok is 
megjelentek (pl. stressz, munkahelyi zaklatás és erőszak), és az európai munkaerő öregedése, a 
munkaszervezési módszerek változása szintén kockázatokat rejt magában. A veszélyes 
gyermekmunka is egyre nagyobb méreteket öltő, egyre aggasztóbb jelenség, különösen a Régió 
keleti és déli részein. A gazdasági átalakulás időszakát élő országokban mintegy 2,4 millió 5–14 
éves gyermek tartozik a gazdaságilag aktív társadalmi csoportba. Csupán csak Olaszországban 
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évente körülbelül 17 500 olyan foglalkozási baleset történik, amelyet 17 év alatti fiatalok 
szenvednek el. 
 
A közlekedés továbbra is az egyik fő forrása az Európai Régió egészségi problémáinak. Az 
EVSZ becslései szerint a közlekedési eredetű légszennyezettség évente 40 000-130 000 ember 
halálát okozza a felnőtt városi lakosok körében. Ugyanakkor a gyermekek és csecsemők légúti 
betegségeiért is jelentős mértékben a közlekedés okozta légszennyezettség tehető felelőssé. Bár a 
Régióban a közúti balesetek miatti átlagos halálozási arány fokozatosan csökken, közlekedési 
balesetekben még mindig évente megközelítőleg 127000 ember hal meg, és 2,4 millió ember 
szenved valamilyen sérülést. A 15–29 éves korosztályban a közúti balesetek számítanak a vezető 
haláloknak. A szív- és érrendszeri betegségek és rák okozta mortalitáshoz hozzájáruló 
mozgásszegény életforma térhódítása részben az egészség megőrzését nem segítő közlekedési 
módozatoknak tulajdonítható. 
 
A Régió lakosságának mintegy 65%-át éri a meghatározott megengedhető szintet meghaladó 
zajterhelés. Az EU-ban a felnőtteknek több, mint 10%-a szenved a lakókörnyezeti zajjal 
összefüggésbe hozható krónikus alvászavarban. A tartósan fokozott zajterhelésnek kitett 
gyermekek nehezebben tanulnak meg olvasni, figyelmük és problémamegoldó képességük is 
gyengébb. Az általános iskolásoknak több, mint 15%-a panaszkodik arra, hogy a zaj zavarja őket 
az éjszakai alvásban, és mintegy 35%-uk a zaj miatt csak nehezen tud elaludni. 
 
Az éghajlatváltozás várható folytatódása következtében a szélsőséges időjárási események 
valószínűleg egyre gyakoribbak és nagyobb hatásúak lesznek, és a Régió egyes területein tovább 
fognak tartani. A Régióban az elmúlt néhány évben eddig soha nem tapasztalt mértékű 
felmelegedést regisztráltak. Az 1976–1999-es időszakban a napi középhőmérséklet a legtöbb 
területen a nyári hónapokban több, mint 0,3 Celsius-fokkal emelkedett évtizedenként. A 2003 
nyarán jelentkező hőhullámok nyomán a többlethalálozás Franciaországban 11 435 haláleset 
volt, Portugáliában 1 316 ember halálát okozta a hőség, Olaszországban a 65 évesnél idősebbek 
közt a többlethalálozás 4 175 halál volt, ami az előző évhez képest 14%-os növekedést jelent. A 
hőség nem kímélte Németországot, Spanyolországot és az Egyesült Királyságot sem. A 
hőterhelés szempontjából az idősek, a szív- és érrendszeri- és krónikus légúti betegségekben 
szenvedők, valamint a négy évnél fiatalabb gyermekek a legsérülékenyebbek. Az árvizek szintén 
gyakori természeti katasztrófák az Európai Régióban. Csupán csak 2002-ben a Régiót 15 
kiterjedt árvíz sújtotta, amelyek mintegy 250 ember halálát okozták, és körülbelül 1 millió lakost 
érintettek. Ezeken a természeti katasztrófákon kívül ugyanakkor meg kell említeni, hogy az 
éghajlatváltozás miatti felmelegedés következtében valószínűleg megemelkedik egyes, vektorok 
által terjesztett betegségek (pl. malária, leishmaniasis, kullancs által terjesztett agyvelőgyulladás 
és dengue láz) incidenciája. 
 
Az Európai Régió lakosságának egészségét egyéb környezeti kockázati tényezők is fenyegetik, 
például veszélyes hulladék, elektromágneses mezők, ibolyán túli fény, ionizáló sugárzás és 
bizonyos vegyi anyagok (endokrin diszruptorok és perzisztens szerves szennyezőanyagok). Az 
ezekkel a kockázati tényezőkkel szembeni expozíció mértékére és az egészségre gyakorolt 
hatásaikra vonatkozó adatok azonban nem állnak rendelkezésre elegendő mennyiségben ahhoz, 
hogy a helyzetről regionális szintű képet lehessen felvázolni. 
 
A gyermekek különösen sérülékenyek a környezeti kockázatokkal szemben. A csecsemők és 
gyermekek morbiditási és mortalitási mutatói terén szembeötlő földrajzi eltérések figyelhetők 
meg Európában, amelyek a feltételezések szerint legalábbis bizonyos mértékben a környezeti 
ártalmakkal hozhatók összefüggésbe. Az akut légúti fertőzéseket tekintve például a standardizált 
mortalitási arány az öt évesnél fiatalabb gyermekek esetében a FÁK-ban 100-szorosa az északi 
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országokban regisztrált aránynak. Ugyanakkor azonban az olyan krónikus betegségek, mint az 
asztma, az egyik legfőbb közegészségügyi problémát jelentik a Régió nyugati részén, ahol a 
tünetek több, mint 10-szer gyakrabban jelentkeznek, mint a keleti országokban. A rendelkezésre 
álló bizonyítékok átfogó elemzése alapján az EVSZ az alábbi területeket jelölte meg, mint az 
Európai Régióban a gyermekek egészsége és környezete szempontjából aggodalomra okot adó 
problémák: asztma és allergiák, légúti megbetegedések, balesetek, idegrendszeri fejlődési 
rendellenességek, rák, születési rendellenességek, víz által terjedő és élelmiszer-eredetű 
betegségek, és túlsúlyosság. 2003-ban az EVSZ becslése szerint a halált vagy betegséget okozó 
tényezők közt a balesetek álltak az első helyen a nyugat-európai országokban valamennyi 
korcsoportban, illetve a gyermekek és serdülők (5–19 évesek) körében Kelet-Európában és 
Közép-Ázsiában. A 0-19 évesek közt a balesetek a felelősek az összhalálozás 22,6%-áért, és az 
összes funkcióvesztéssel korrigált életév (DALY) 19,0%-áért. A kültéri levegő 
szennyezettségének tudható be a 0-4 éves gyermekek közti halálozás 6,4%-a (az összes halálokot 
tekintve), a beltéri levegőszennyezettség miatt bekövetkező akut alsó légúti fertőzések pedig az 
összhalálozás 4,6%-áért, és a funkcióvesztéssel korrigált életévek 3,1%-áért felelősek. 
Ugyanebben a korcsoportban a funkcióvesztéssel korrigált életévek 4,4%-a tulajdonítható az 
ólom expozíció következtében kialakuló enyhe mentális retardációnak. A 0–14 évesek közt a 
nem biztonságos víz fogyasztása, illetve a nem megfelelő csatornázás és higiéné nyomán fellépő 
hasmenés okozza a halálesetek 5,35%-át, a funkcióvesztéssel korrigált életéveknek pedig 3,5%-
át. Összességében a Kelet-Európában és Közép-Ázsiában élő gyermekek viselik az ezeknek a 
környezeti kockázati tényezőknek tulajdonítható betegségteher legnagyobb hányadát. 
 
A környezet-egészségügyi problémákat nem csak a szakértők, hanem a nagyközönség is egyre 
aggasztóbbnak találja. A probléma-tudatot vizsgáló közelmúltbeli nemzetközi felmérések azt 
mutatták, hogy az Európai Régióban élő emberek igenis tudatában vannak a környezeti 
kockázatoknak, és azok emberi egészségre gyakorolt hatásainak. A 15 EU országban 2004. 
május 1. előtt a polgárok szerint az egészségüket leginkább károsító öt környezeti kockázati 
tényező az alábbi volt: légszennyezettség (beltéri és kültéri egyaránt), zaj, a napsugárzásnak való 
kitettség, az élelmiszertermékek minősége, és a vegyi anyagok. Azoknak az országoknak a 
lakosai, amelyek nemrégiben csatlakoztak az EU-hoz, a levegőszennyezettséget, a termékekben 
lévő vegyi anyagokat, és a szennyezett ivóvizet tekintik az államaikban betegségeket és 
rokkantságot előidéző fő környezeti tényezőknek. A balkáni államokban és Közép-Ázsiában a 
lakosok leginkább az ivóvíz szennyezettségét és a levegőszennyezettséget találják aggasztónak. 
 
Az Európai Régió környezet-egészségügyi helyzetéről a jelentés alapján az a kép alakul ki az 
olvasóban, hogy az elmúlt évtizedben sikerült némileg mérsékelni a környezeti kockázatokat. 
Mindazonáltal egy sor hagyományos, és jó néhány újonnan megjelenő kockázat továbbra is 
nehézségeket okoz. Az EVSZ arra irányuló erőfeszítései, hogy számszerűsítse a környezeti 
tényezők egészségre gyakorolt hatásait, némi összehasonlítási alappal szolgáltak a régióbeli 
környezet-egészségügyi politikák és akciótervek prioritásainak meghatározásához. 
Mindazonáltal további lépéseket kell tenni a környezet-egészségügyi információk minőségének 
javítására annak érdekében, hogy az időbeli változások, és ennek alapján a fejlődés követhető 
legyen, és a megelőzést célzó szakmapolitikai intézkedések hatékonyságát figyelemmel lehessen 
kísérni. 

2. rész: Környezet-egészségügy a Független Államok Közösségében 

Az 1999. júniusában Londonban megrendezett Harmadik Környezet és Egészség Miniszteri 
Konferencia résztvevői aggodalmukat fejezték ki az EVSZ Európai Régiójának nyugati és keleti 
része között a környezet-egészségügy terén megfigyelhető növekvő egyenlőtlenségek miatt. A 
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londoni konferencia óta az EU tagságot a közelmúltban elnyert közép-európai és balti 
országokban nagy mértékben javult a helyzet. Ugyanakkor a rendelkezésre álló adatok azt 
mutatják, hogy a FÁK országaiban a környezet-egészségügy terén nem sikerült jelentős 
előrehaladást felmutatni. 
 
Az ebben a részben közölt adatok elsősorban a FÁK országok által a környezetvédelmi 
teljesítmény-felmérések és/vagy a nemzeti környezet-egészségügyi helyzetképek készítése során 
gyűjtött adatokon alapulnak. A jelentés ugyan összefoglalja ezeket az információkat, nem kísérli 
meg azonban ezek nemzetközi nézőpontból való validálását, mivel célja az, hogy azokat a 
problémákat vegye közelebbről szemügyre, amelyek valószínűleg a FÁK valamennyi vagy több 
országcsoportjára jellemzőek, és meghatározza, hogy melyek azok a területek, ahol további 
nemzetközi tanulmányok és elemzések lefolytatására lenne szükség. 
 
Azerbajdzsán és Türkmenisztán kivételével valamennyi FÁK országnak van a kormány által 
hivatalosan jóváhagyott nemzeti környezet és egészség akcióprogramja (NEKAP), és néhány 
államban (például a Belarusz Köztársaságban és az Orosz Föderációban) folyamatban van ezek 
megvalósítása. Az Orosz Föderációban a tartományi és helyi hatóságok bevonása a NEKAP 
végrehajtásába kulcsfontosságú lépésnek bizonyult, mivel ennek eredményeként a tartományi 
költségvetésekből mintegy 160 millió USA dollárt különítettek el környezet-egészségügyi 
intézkedések céljára. A NEKAP-ok modellként szolgáltak a modern, demokratikus és 
bizonyítékokon alapuló tervezéshez, és hozzájárultak ahhoz, hogy a környezet-egészségügy 
előbbre lépjen a politikai prioritások között. A NEKAP-ok ugyanakkor elősegítették és 
ösztönözték az egészségügyi és környezetvédelmi minisztériumok, illetve egyéb minisztériumok 
és kormányzati intézmények szektorok közti együttműködését. 
 
A FÁK országokban a környezet-egészségügy területét nagyszámú jogszabály és állami norma 
szabályozza, amelyeknek főbb alapelvei a szovjet hagyományokban gyökereznek. Ezeknek az 
országoknak a részvétele a Környezet és egészség folyamatban elindította a környezet-
egészségügyi jogszabályok felülvizsgálatát. A Világkereskedelmi Szervezethez való 
csatlakozásnak pedig előfeltétele az, hogy ezek közül a szabályzatok és normák közül egyeseket 
felülvizsgáljanak. 
 
Az EVSZ tanulmányai bebizonyították, hogy a FÁK országok polgárai tudatában vannak a 
környezet minősége és az emberek egészsége közt fennálló kapcsolatnak. Sajnos egyelőre a 
körülmények nem alkalmasak arra, hogy ez a tudatosság az egészség és környezet javítását célzó 
polgári kezdeményezések elindítására szolgáljon. 
 
Az EVSZ adatai azt mutatják, hogy a FÁK lakosságának egészségi állapota az elmúlt években 
romlott, miáltal tovább nőtt a szakadék a Régió keleti és nyugati része közt a várható élettartam 
terén: a FÁK államokban ez 67,2 év, az EU-ban 78,4 év, Közép- és Délkelet-Európában pedig 
73,3 év. Ezeknek az eltéréseknek az egyik oka valószínűleg a környezeti tényezőkben rejlik. 
 
A FÁK-ban az általános halandósági mutató sokkal magasabb (13,2‰), mint az EU-ban (9,9‰) 
és Közép- és Délkelet-Európában (10,5‰). Az öt évnél fiatalabbak halálozási aránya, amely 
egyébként szintén összefüggésbe hozható az olyan környezeti tényezőkkel, mint a biztonságos 
vízhez és csatornázáshoz való hozzáférés, szintén jóval magasabb a FÁK-ban (15,8‰), mint az 
EU-ban (4,9‰) és a közép- és délkelet-európai országokban (10,7‰), bár az utóbbi időben e 
téren pozitív változás következett be: lassú csökkenés figyelhető meg. 
 
A rák okozta halálozási arány sokkal alacsonyabb, mint az EU-ban, és különösen mint a 
délkelet-európai államokban. A fertőző és élősdiek okozta betegségek (amelyek közül számos 



7. oldal 
 
 
 

 

kapcsolható környezeti tényezőkhöz) miatti halálozás azonban sokkal magasabb a FÁK-ban, 
mint az EVSZ Európai Régiójának többi részén. A beltéri és kültéri levegő minőségével 
összefüggésben álló légúti betegségekben (elsősorban asztma, emphysema és bronchitis) sokkal 
több ember hal meg a FÁK országokban, mint az EU-ban és Közép- és Délkelet-Európában. A 
gyermekek egészségi mutatói (pl. akut légúti fertőzések és hasmenés okozta mortalitás) szintén 
arra utalnak, hogy a FÁK országokban nagyobb szerepet játszik a környezeti tényezők hatása, 
mint az Európai Régió többi részében. 
 
A FÁK országok által szolgáltatott adatok szerint a FÁK-ban jelentkező gazdasági válság 
következtében csökkent az ipari létesítmények által a légkörbe kibocsátott káros anyagok 
mennyisége. Mindazonáltal ugyanezen időszakban jelentős növekedést figyeltek meg a 
közlekedési eredetű légszennyezettségben. Ez különösen azért aggasztó, mert az ólmozott 
benzint még mindig igen széles körben használják a FÁK országokban (a Belarusz 
Köztársaságot kivéve), melynek következtében emelkedhet a nagy forgalmú területeken élő 
gyermekek vér-ólom szintje, a felnőtteknél pedig magas vérnyomás és egyéb tünetek 
jelentkezhetnek. A lebegő por szintén súlyos probléma. Csupán csak az Orosz Föderációban 15 
millió ember van kitéve a megengedett szintet többszörösen meghaladó porterhelésnek, amely az 
érintett területeken átlagosan mintegy négy év életév veszteséget eredményez, illetve jelentősen 
növeli a légúti betegségek miatt kórházba kerülők számát. 
 
A beltéri levegő minőségére, és annak egészségre gyakorolt hatásaira igen kevés tanulmány 
terjed ki a FÁK országokban, mindazonáltal úgy tűnik, a legnagyobb probléma a környezeti 
dohányfüst (a lakosságnak majdnem 40%-a dohányzik), és a szilárd tüzelőanyagok fűtési és 
főzési célokból való égetéséből eredő füst. Ezek a kockázati tényezők különösen a gyermekek 
esetében összefüggésben állnak az olyan légúti betegségek miatti magasabb morbiditási 
aránnyal, mint az asztma és a bronchitis. 
 
A FÁK államokban az ivóvíz minősége általában véve romlik. A vidéki lakosság biztonságos 
ivóvízhez való hozzáférése nem teljeskörűen biztosított; a vezetékes vízellátásba kapcsolt vidéki 
háztartások aránya a Moldovai Köztársaságban például mindössze 18%, az Orosz Föderáció 
egyes területein pedig 50%. Az infrastrukturális hiányosságok és a fertőtlenítési eljárások nem 
megfelelő volta következtében nehézséget okoz a biztonságos mikrobiológiai normák betartása 
is. A vízzel terjedő betegségek halmozott előfordulása és az érintett emberek száma nő: egyedül 
az Orosz Föderációban 155 halmozott megbetegedést regisztráltak 2001-ben, amelyek összesen 
6 289 áldozatot követeltek. A Belarusz Köztársaságban 1997-ben egy víz eredetű vírusos 
meningitis-hullámban 400 ember betegedett meg. Az ivóvíz nitrátokkal való szennyezettsége 
különösen a gyermekekre nézve jelent komoly problémát. 
 
A talaj nehézfém-szennyezettsége elsősorban a bányászati és fémkohászati iparral rendelkező 
területeken jellemző. Az ipari és mezőgazdasági eredetű veszélyes hulladékok szintén súlyos 
gondot jelentenek a FÁK országok számára. A Moldovai Köztársaságban a talajminták 58,1%-a 
nem felel meg a közegészségügyi normáknak. Örményországban határozott kapcsolatot találtak a 
perinatális mortalitás és a talaj ólom- és réz-szennyezettsége közt. Közép-Ázsiában nagy 
területek szennyezettek jelentős mértékben peszticidekkel, amelynek következtében az 
élelemben és anyatejben nagy koncentrációban találhatók szerves foszfor vegyületek. 
 
A zajterhelés általában véve növekszik, elsősorban az egyre nagyobb közlekedési zaj 
következtében, míg az ipari zajkibocsátás csökken. Moszkvában a lakosság 70–80%-a van kitéve 
fokozott, közlekedési eredetű zajterhelésnek. 
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Az ionizáló sugárzással szembeni expozíció továbbra is gond a FÁK országokban, elsősorban a 
csernobili balesetet követő szennyeződés, másodsorban pedig bizonyos iparágak (pl. az Orosz 
Föderációban lévő majaki komplexum, a tadzsikisztáni uránium bányák, és a kazahsztáni 
szemipalatyinszki nukleáris kísérleti telep) emissziója miatt. A radioaktív izotópokkal való 
szennyeződés következtében nőtt a pajzsmirigyrák incidenciája, különösen a gyermekekben a 
Belarusz Köztársaság, az Orosz Föderáció és Ukrajna egyes területein. A nemzeti tanulmányok 
emelkedést mutattak a tüdő-, emlő- és pajzsmirigyrákban és gyermekkori leukémiában 
szenvedők számában Szemipalatyinszkban. Bár közegészségügyi hatásaira nézve kevés adat áll 
rendelkezésre, a beltéri levegő radonnal való szennyezettsége jelentős probléma a Belarusz 
Köztársaságban, Grúziában, Kazahsztánban és Ukrajnában. 
 
A jelentések szerint az elmúlt 10 évben komoly problémának számított az élelmiszerek 
peszticidekkel való szennyezettsége. A beszámolókban említést tettek arról is, hogy magas 
koncentrációban találtak nehézfémeket és nitrátot az élelemben. Sajátos problémát jelent az 
élelem házi tartósítása, amelynek következtében több botulizmusos megbetegedés is előfordult. 
Az üzbegisztáni Karakalpaksztán területén folytatott tanulmányok során azt tapasztalták, hogy 
egyes általánosan fogyasztott élelmiszerekben jelentős mennyiségű perzisztens szerves 
szennyezőanyag található. Jelenleg több, mint 40 millió ember szenved jódhiányban, és mivel 
nem áll rendelkezésre jódozott só, valamennyi FÁK országban jelentősen nőtt a golyva 
előfordulási gyakorisága. 
 
Az Orosz Föderációban a dolgozók többsége nem éri meg a nyugdíjkorhatárt. A 
munkakörülmények számos kockázatot hordoznak a lakosság egészsége és biztonsága 
szempontjából. Igen súlyosak a problémák a szénbányászat, hajóépítő-ipar, fémkohászat, 
vegyipar, erdőgazdálkodás és mezőgazdaság terén. A rosszabbodó munkafeltételek egyrészt a 
gazdasági válságnak, másrészt a korábban jól működő foglalkozás-egészségügyi rendszer 
szétesésének tulajdoníthatók. A regisztrált foglalkozási megbetegedések incidenciája 1995 óta, a 
foglalkozás-egészségügyi és munkabiztonsági rendszer összeomlása következtében csökkent, a 
baleset okozta halálozás a munkahelyeken azonban még mindig sokkal nagyobb számban fordul 
elő, mint Európa többi részén. 
 
A perzisztens szerves vegyületek okozta szennyezés bizonyos területeken és iparágakban 
komoly gondot okoz. Ukrajnában például az anyatejben talált dioxin koncentrációja 2,5-szerese a 
Hollandiában mért értéknek, az anyai szervezet terhelése pedig 5-ször magasabb volt. 
 
Az egyszerre több környezeti kockázati tényezővel szembeni komplex expozíciónak szintén 
számos egészségi hatása van. Az allergiás megbetegedések száma nő: a környezeti katasztrófával 
sújtott területeken a felnőtteknek körülbelül 15-30%-át, a gyermekeknek 15-20%-át érintik. A 
születési rendellenességek incidenciája ezeken a területeken szintén magasabb a nem szennyezett 
vidékekhez viszonyítva. Az Orosz Föderációban a jelentések szerint nőtt az alacsony születési 
súly és a spontán vetélés előfordulási gyakorisága, különösen az Ural legszennyezettebb városi 
területein és a nehéziparral rendelkező nagyvárosokban. Az Aral tó vidéke továbbra is sajátos 
probléma: a környezeti szennyezőanyagokkal szembeni komplex expozíció következtében igen 
magas az emésztőszervi-, vese-, máj és légúti betegségek és anémia prevalenciája. 
 
A FÁK társadalmi-gazdasági átalakulásának eredményeként egyre nő az eltérés az egyes 
társadalmi csoportok kockázatoknak való kitettsége terén. A nők körében elsősorban a 
környezeti ártalmakkal szembeni expozíció nyomán fellépő emlőrák és a szaporítószervi 
rendellenességek kockázata magas. A nők aránytalanul nagyobb kockázatnak vannak kitéve a 
környezeti dohányfüst miatt is, mivel a férjek többsége (Örményországban mintegy 60%-a) 
dohányzik. A Moldovai Köztársaságban a nem megfelelő étrend miatt a terhes nők 50%-a 
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vérszegény. A nők körében a férfiakhoz viszonyítva több a kétkezi munkás, és általában kevésbé 
védettek a munkahelyükön, miáltal nagyobb számban esnek ki a munkából betegség miatt. Az 
otthon lévő nők szintén aránytalanul nagyobb környezeti kockázatot kénytelenek elviselni 
például füst és szén-monoxid expozíció, valamint a nem megfelelő fűtés miatti hideg, és a 
melegvíz hiánya következtében. 
 
További fontos szerepet játszó tényező a szegénység, hiszen a szegények fűtetlen otthonaikban 
jobban ki vannak téve a hőmérsékleti hatásoknak, és lakókörülményeik is fokozottabb mértékben 
romlanak. Ezen felül a szegénység a nem kiegyensúlyozott vagy nem megfelelő étrend miatt 
bizonyos hiánybetegségek kialakulását is eredményezheti. A nyugat-európai országokkal 
szemben a FÁK-ban gyakran a tehetősebb közösségekben jellemzőbb a szennyezett környezettel 
szembeni expozíció, mivel az ide tartozóknak van állása és jövedelme. 
 
Egy másik társadalmi csoport, a FÁK őslakosai szintén sérülékenyebbek a környezeti 
ártalmakkal szemben. A radioaktív szennyeződés különösen az északi sarkkörön élő őslakosokat 
érinti az izotópoknak a táplálékláncban való bio-akkumulációja és bio-magnifikációja 
következtében. 
 
A társadalmi-gazdasági átalakulás eredményeként felszínre kerülő problémák közé tartoznak a 
fekete gazdaság hatásai (pl. az élelmiszerek és fogyasztási cikkek illegális kereskedelme, és a 
nem szabályozott gyermekmunka). A költségvetési források és az alkalmazotti létszám 
csökkentése miatt a közegészségügyi intézmények válságos helyzetben vannak, melynek 
következtében szűkül az általuk ellenőrzött kör, nem tudnak megfelelően alkalmazkodni az új 
politikai és társadalmi feltételekhez, és így számos környezet-egészségügyi probléma 
megoldatlan marad, illetve súlyosbodik. 
 
A rendelkezésre álló nemzeti információk értékelése nyomán nyilvánvalóvá vált, hogy az adatok 
hiányosak, és a környezeti kockázati tényezők és azok egészségre gyakorolt hatásainak 
elemzésekor alkalmazott megközelítések igen sok esetben jelentős mértékben eltértek az Európa 
más részein követett gyakorlattól. Ez azt jelzi, hogy nagyobb erőfeszítéseket kell tenni a FÁK 
országok és az Európai Régió más részei környezet-egészségügyi ismereteinek és gyakorlatának 
harmonizálása érdekében. Az elemzés eredményei rámutatnak, hogy a FÁK-ban, ahol jelenleg 
nem tapasztalható előrelépés az egészségi állapot és a környezet minősége terén, koordinált, 
intenzív nemzetközi erőfeszítéssel javulást lehetne elérni, és segíteni lehetne ezeket az 
országokat abban, hogy csökkentsék, illetve megszüntessék a Régió keleti és nyugati része közt 
jelenleg fennálló egyenlőtlenségeket. 

3. rész: Az európai Környezet és egészség folyamat értékelése 

A Budapesten 2004-ben tartandó Negyedik Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia 
előkészítésének részeként az Európai Környezet és Egészség Bizottság értékelést kért az európai 
Környezet és egészség folyamat hatásairól. A folyamat irányítását egy 10 tagállam (Bulgária, 
Észtország, Németország, Magyarország, Lettország, Málta, Lengyelország, az Orosz Föderáció, 
Svédország és az Egyesült Királyság), valamint az Európai Bizottság (EC) képviselőiből álló 
Nemzetközi irányító bizottság végezte. Az értékelés két részből tevődött össze: egy nemzeti 
(kísérleti) szakaszból, és egy teljes körű, európai szintű felmérésből. 
 
Bár a kísérleti szakasz elsősorban a nemzeti környezet-egészségügyi szakmapolitikák és 
akciótervek hatásának értékelését célozta, a felmérés a Környezet és egészség folyamat egyes 
országokban megfigyelhető hatásaira vonatkozó kérdéseket is tartalmazott. A teljes körű 
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értékelést a nemzeti jelentések alapján tervezték meg, és kizárólag a korábbi Környezet és 
Egészség Miniszteri Konferenciák hatásainak feltérképezésére, és a budapesti Konferenciával 
szembeni elvárások körvonalazására irányult. 
 
Az eredmények azt mutatják, hogy az európai Környezet és egészség folyamat bizonyos 
mértékben befolyásolta a nemzeti szakmapolitikákat és folyamatokat. A teljes körű értékelés 
részeként végzett közvélemény-kutatás rámutatott, hogy az elmúlt 10 évben a környezet és 
egészség terén elindított nemzetközi folyamatok a) kedvező irányban befolyásolták az 
egészségügyi és környezetvédelmi szektorok közti együttműködést; b) hozzájárultak ahhoz, 
hogy a környezetvédelmi intézkedések alátámasztására/indoklására felhasználják az egészségi 
állapotot, és c) elősegítették a környezeti tényezők figyelembe vételét az egészségvédelmi 
programok kidolgozása során. Az emberek egyre nagyobb számban ismerik fel azt, hogy a 
környezeti kockázati tényezők összefüggésben állnak az egészségügyi problémákkal, és egyre 
több nyilvános vita és párbeszéd folyik ezekről a kérdésekről. A közvélemény-kutatás arra is 
rámutatott, hogy a civil társadalmi szervezetekbe tartozó válaszadók általában kritikusabban 
szemlélik az európai Környezet és egészség folyamatot. Mindazonáltal a Miniszteri 
Konferenciákat a legtöbb érdekcsoport hasznosnak tartja, mivel azok tájékoztatást adnak az 
aktuális kérdésekről, iránymutatással szolgálnak a folyamatokkal kapcsolatosan, és elősegítik a 
hálózatépítést és információ-cserét. 
 
Azok a környezet-egészségügyi szakmapolitikai alapelvek, amelyeket a Frankfurtban, 1989-ben 
tartott első Miniszteri Konferencián fogadtak el, és rögzítettek az Európai Környezet és Egészség 
Chartában, ma is érvényesek. A legfontosabb érdekcsoportok túlnyomó részben tudatában 
vannak annak, hogy az embereknek joguk van az egészséges környezethez. Ezt a jogot azonban 
még mindig túl gyakran megsértik, különösen a Régió keleti részén. A „jobb megelőzni, mint 
gyógyítani” és az „egészségügyi és környezetvédelmi megfontolások kapjanak elsőbbséget a 
gazdasági és kereskedelmi megfontolásokkal szemben” elvet a tagállamok többségében még 
nem sikerül teljes mértékben alkalmazni. Mindazonáltal a felmérés eredményei azt mutatják, 
hogy a tendencia kedvező, különösen az északi országokban. Bár a gyermekek és szülőképes 
korú nők védelme terén tapasztalható némi előrelépés, a kitűzött cél (egyenlő mértékű védelem 
biztosítása) elérése érdekében még igen sok a tennivaló, különösen a szegénységben élők, és 
bizonyos mértékben a veszélyes körülmények közt dolgozók, az idősek, és az etnikai és faji 
kisebbségek körében. 
 
Az 1994-ben kiadott Európai Környezet és Egészség Akcióterv nyomán az 51 tagállamból 
43-ban készült nemzeti környezet és egészség akcióterv (NEKAP). A NEKAP-ok kialakítása és 
végrehajtása céljából felállított európai munkacsoport ösztönzést és iránymutatást adott az 
országok számára, és fórumként szolgált a NEKAP folyamatra vonatkozó információcseréhez. 
Ezt tükrözi az az észrevétel is, miszerint a munkacsoport rendszeres időközönként tartott 
megbeszélései folyamatos visszacsatolást biztosítottak az EVSZ-től és más tagállamoktól is, és 
ideális fórumnak bizonyultak a nehézségek megvitatásához, a tervezési tapasztalatok 
megosztásához, és a többi tagállamban alkalmazott legjobb gyakorlat megismeréséhez és 
átvételéhez. Az értékelés révén nyilvánvalóvá vált, hogy a NEKAP-ok sikeresnek ítélhetők abból 
a szempontból, hogy összehozták az egészségügyi, környezetvédelmi és egyéb szektorokba 
tartozó szereplőket egy közös projekt kidolgozása céljából, és biztosították azt, hogy a 
célkitűzésekből valódi projektek és tevékenységek legyenek. Az EVSZ és egyéb nemzetközi 
szereplők által az országoknak biztosított támogatás megerősítette a meglévő nemzeti 
kapacitásokat, és hozzájárult a környezet-egészségügyi intézkedések meghozatalához szükséges 
szakmai ismeret-bázis felépítéséhez. Összességében a NEKAP-ok mérsékelt hatást fejtettek ki az 
országok szintjén, elsősorban a szektorok közt a környezet-egészségügyi kérdésekben való 
együttműködés javítása révén. A NEKAP-ok hatása helyi szinten érezhető volt, a központi 
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kormányzatok többsége azonban leginkább a szektorok közti együttműködés javítására szolgáló 
eszköznek tekintette. A NEKAP-ok főleg kormányzati szintű kezdeményezésnek számítottak, és 
kialakításukhoz/megvalósításukhoz a civil társadalom csak kis mértékben járult hozzá. Ezért 
nem meglepő, hogy a nem kormányzati szervezetek véleménye szerint a NEKAP-ok 
gyakorlatilag nem fejtettek ki jelentősebb hatást. Az ilyen tervek kidolgozása és végrehajtása 
mindazonáltal hozzájárult ahhoz, hogy a környezet-egészségügy előbbre lépjen a politikai 
prioritások listáján, elősegítette az újfajta, ágazatközi szempontokat figyelembe vevő 
gondolkodásmód és munkamódszerek terjedését, és egyes országokban ösztönözte a környezet-
egészségügyi jogszabályok kidolgozását és az intézmény-fejlesztést. Ennek ellenére a NEKAP-
okról viszonylag kevesen tudtak azokon kívül, akik közvetlenül részt vettek kidolgozásukban és 
végrehajtásukban, amelyre többnyire nemzeti szinten került sor. 
 
Az 1999. júniusában Londonban megrendezett Harmadik Miniszteri Konferencia központi témái 
a közlekedés és vízügy voltak. Az értékelés eredményei azt mutatják, hogy a nagyközönség 
véleménye szerint az elmúlt öt évben a közlekedés egyre nagyobb mértékben befolyásolta a 
környezet minőségét és az emberek egészségét, különösen Közép-Európában és Közép-
Ázsiában. Bár a környezetvédelmi kérdéseket elfogadható mértékben építik be a 
közlekedéspolitikába, az egészségi problémák figyelembe vétele terén még akad javítani való. 
Az egészségügyi és környezetvédelmi minisztériumok és a közlekedési ágazat közti 
együttműködés javítása terén történt némi előrelépés, például a Közlekedés, egészség és 
környezet pán-európai programjának (THE PEP) elindítása. A víz és csatornázás tekintetében a 
felmérés résztvevőinek eltérő volt a véleménye arról, hogy javult-e az ivóvíz-ellátás és a 
csatornázás minősége. Az egészségügyi szektorba tartozó válaszadók, valamint a közép- és dél-
európai és balti régióban élők nagyobb valószínűséggel vélik úgy, hogy a vízellátás és 
csatornázás minősége javul. 
 
A budapesti Konferencia legfontosabb témái a gyermekek egészsége és a környezet, valamint a 
környezet-egészségügy területén a bizonyítékokon alapuló politikai döntéshozás gyakorlatának 
bevezetése lesznek. A felmérés eredményei szerint a Konferenciához való hozzáállás általában 
igen pozitív, és a Konferencia eredményei tekintetében komolyak az elvárások. A különböző 
szektorok és régiók határozottan támogatják egy olyan új környezet-egészségügyi megközelítés 
bevezetését, amely figyelembe veszi a gyermekek és a jövő generációinak érdekeit. Ez a 
megközelítés felismeri a gyermekek különleges igényeit, és hangsúlyozza a környezet-
egészségügyi hatások biológiai, szociális és politikai jelentőségét a gyermekek és a jövőbeli 
generációk szempontjából. A gyermekeket előtérbe helyező környezet-egészségügyi 
megközelítés iránt megnyilvánuló széles körű támogatás a válaszadók körében a tervek szerint a 
közeljövőben induló Európai Cselekvési Terv a Gyermekek Környezetéért és Egészségéért 
(CEHAPE) várható hasznosságára vonatkozó egyetértésben nyilvánult meg. Szinte mindenki 
egyetértett azzal, hogy egy ilyen terv hasznos lenne országuk számára. Bár a CEHAPE 
elsődleges célcsoportja tekintetében megfigyelhető némi véleményeltérés a régiók közt, 
egyértelműen kitűnik az általános egyetértés abban, hogy a „mai gyermekeknek” kell lennie az 
elsődleges célcsoportnak, és határozott egyetértés mutatkozik a téren is, hogy a „jövőbeli 
generációkat” is a Terv elsődleges célcsoportjának kellene tekinteni. A válaszadók abban is 
egyetértettek, hogy a CEHAPE várhatóan az egészségügyi és környezetvédelmi szakemberekre, 
és a nők társadalmi csoportjaira lesz a legnagyobb hatással, az üzleti és politikai körök 
véleményét azonban valószínűleg kevéssé fogja befolyásolni. A CEHAPE végrehajtására 
felhasználandó mechanizmusok tekintetében az egyes szektorok és érdekcsoportok 
képviselőinek meglehetősen eltér a véleménye: a központi kormányzatba tartozó válaszadók 
szerint inkább a meglévő mechanizmusokat kellene felhasználni, míg a civil társadalom 
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képviselői az olyan nem kormányzati mechanizmusokat részesítik előnyben, mint a politikai 
kezdeményezések, partnerségi kapcsolatok és hálózatok. 
 
A különböző információ-források, pl. az emberi expozícióra és betegségekre vonatkozó adatok, 
közvélemény, nemzetközi jogszabályok és a Környezet és egészség folyamat szakmapolitikai 
döntései csak csekély mértékben befolyásolják a környezet-egészségügyi kérdésekre vonatkozó 
politikai döntéshozást. A válaszadók határozottan támogatják azt az elképzelést, hogy be kellene 
vezetni egy sor összehangolt környezet-egészségügyi indikátort. 
 
A felmérés eredményei azt mutatják, hogy a nemzetközi Környezet és egészség folyamat 
kedvező irányban befolyásolta a környezetvédelmi és egészségügyi szektor közti 
együttműködést, az egészség környezet-egészségügyi intézkedések igazolására való 
felhasználását, és a környezetvédelmi tényezők figyelembe vételét az egészségvédelem terén. A 
Nemzetközi irányító bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a folyamat összességében véve 
pozitív hatást fejtett ki az EVSZ Európai Régiójában, és hogy miniszteri szinten továbbra is fenn 
kell tartani. A bizottság ugyanakkor aggodalmát fejezte ki azzal kapcsolatosan, hogy az 
egészségügyi kérdéseket illetően a folyamat környezetvédelmi elemeihez képest viszonylag 
kevesebb eredmény mutatható fel, és azt javasolta, hogy a jövőben kapjanak nagyobb hangsúlyt 
a környezetvédelem közegészségügyi vonatkozásai. 
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Környezeti betegségteher és balesetek az európai gyermekek és 
serdülők körében 

Bevezetés 

A környezeti tényezőkkel szembeni expozíció világviszonylatban jelentős mértékben járul hozzá 
a gyermekek és serdülők betegségterhéhez (BoD). Mindazonáltal még mindig igen sok terület 
tekintetében nem rendelkezünk információkkal a környezeti tényezőknek tulajdonítható, fiatalok 
által viselt betegségteher nagyságrendjéről és regionális eloszlásáról. Ez a környezeti kockázati 
tényezőknek tulajdonítható betegségterhet vizsgáló tanulmány az első kísérlet arra, hogy 
felmérjük a környezetnek a gyermekek egészségére gyakorolt hatását az Európai Régióban. Az 
első eredmények azt mutatják, hogy a 0–18 éves korcsoportban a beltéri és kültéri 
levegőszennyezettségnek, az egészségtelen ivóvíznek és a nem biztonságos vízellátásnak, az 
ólom expozíciónak és a baleseteknek tulajdonítható a teljes betegségteher egy harmada. A 
tanulmány megkísérli ugyanakkor megbecsülni azt is, hogy hány élet menthető meg (illetve 
valamilyen fogyaték bekövetkezése küszöbölhető ki) azáltal, hogy csökkentjük a gyermek 
populáció fenti tényezőkkel szembeni expozícióját a Régióban. 

A kockázatok felmérése és összehasonlítása 

A tanulmányt az EVSZ Európai Regionális Irodája Európai Környezet és Egészség 
Központjának Római Irodája végezte el, abból a célból, hogy az alapul szolgáljon a CEHAPE 
kidolgozásához. A vizsgálat során arra kerestek választ, hogy milyen mértékben tulajdoníthatók 
a balesetek és a gyermekkori betegségteher a különböző környezeti kockázati tényezőknek 
Európában, és ennek alapján mekkora egészség-nyereség érhető el a Régióban a gyermek 
populáció e tényezőkkel szembeni expozíciójának csökkentésével. Az egyes környezeti 
kockázati tényezőknek tulajdonítható betegségteher és balesetszám akkor becsülhető meg, ha 
ismerjük a gyermek populáció egyes kockázati tényezőkkel szembeni expozíciójának 
prevalenciáját, és az exponált gyermekek körében az egyes betegségek relatív kockázatát. 
 
Az értékelés négy fő környezeti kockázati tényezőre (kültéri levegőszennyezettség, belsőtéri 
levegőszennyezettség, nem biztonságos vízellátás, csatornázás és higiéné, és ólom) és a 
balesetekre irányult, amelyek együttesen világviszonylatban a fő környezeti kockázati 
tényezőknek számítanak. A kockázati tényezőkkel szembeni expozíciónak a vizsgált 
populációban érvényesülő prevalenciájára vonatkozó adatok publikált tanulmányokból, 
nemzetközi adatbázisokból, és nemzetközi kormányzati és nem kormányzati ügynökségek 
jelentéseiből származnak. A betegségteher számszerűsítésének egyik módja a funkcióvesztéssel 
korrigált életévek (DALY-k) kiszámítása: ily módon egyetlen egészségben töltött elveszett 
életévre vonatkozóan kapható egy összefoglaló mutató, amelyet befolyásol egyrészt a korai 
elhalálozás hatása (korai halál miatt elvesztett életévek (YLL)), másrészt az élők körében 
felmerülő egészségi problémák (a funkcióvesztés miatt elveszett évek száma (YLD)). Az egyes 
kiválasztott környezeti kockázati tényezőknek tulajdonítható gyermeki betegség- és balesetterhet 
DALY-kként, illetve halálozási mutatók formájában fejezték ki. 
 
Mivel az Európai Régió különböző részein a morbiditási és mortalitási mutatók eltérőek, és 
mivel ezek az eltérések nagy valószínűséggel részben az adott területen érvényesülő környezeti 
kockázati tényezőknek tudhatók be, az elemzéseket külön-külön végezték el az EVSZ által 
meghatározott három európai al-régióra (EURO A, B és C) nézve. (A: nagyon alacsony felnőtt 
mortalitás/nagyon alacsony gyermek mortalitás; B: alacsony felnőtt mortalitás/alacsony gyermek 
mortalitás; C: magas felnőtt mortalitás/alacsony gyermek mortalitás). Viszonyítási alapévként a 
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2001-es évet választották, mivel az mind a rendelkezésre álló adatok mennyisége, mind az 
időbeli közelség tekintetében viszonylag kielégítőnek mutatkozott. Az elemzést a 0–4 éves, az 
5–14 éves, és a 15–19 éves korosztályra nézve végezték el.  

1. Kültéri levegőszennyezettség 

Háttérinformációk 
Becslések szerint a kültéri levegőszennyezettség következtében kialakuló tüdőrák, szív- és 
érrendszeri betegségek, és légúti betegségek világviszonylatban évente 800 000 ember korai 
halálát okozzák, nem beszélve a krónikus bronchitis és akut légúti betegségek incidenciájának 
növekedéséről, az asztmás betegek állapotának súlyosbodásáról, a koszorúér betegségekről és a 
csökkent tüdőműködésről. Gyermekek esetében a kültéri levegőszennyezettség egy sor különféle 
egészségi hatással hozható összefüggésbe, ideértve az akut alsó légúti fertőzések (ALRI) miatti 
emelkedett morbiditást és mortalitást, az asztma súlyosbodásának növekvő incidenciáját, az 
alacsony születési súlyt és a veleszületett rendellenességeket. A kültéri levegőszennyezettség 
legsúlyosabb következményekkel járó hatásai a pornak (PM) tudhatók be, illetve kisebb 
mértékben a talajszinti ózonnak. Európában a levegőbe jutó részecskék több forrásból 
származnak: az emberi tevékenység révén bekövetkező emisszió forrása a közlekedés, az 
égéstermékeket emittáló stacionér források (szén égetése az otthonokban, ipari források, 
szemétégetők és hulladékmegsemmisítők, fosszilis tüzelőanyaggal működő erőművek), illetve 
nem égésterméket emittáló források (építés, kőfejtés és bányászat, cement- és kerámia gyártás), 
valamint egyéb források, például erdőtüzek és mezőgazdasági tüzek. A természetes források 
közé tartozik a talajfelszíni por felkavarodása (reszuszpenzió), a tengerből származó permet, a 
nagy távolságra eljutó lebegő por és a vulkánkitörések. 
 

2. Belsőtéri levegőszennyezettség 

Háttérinformációk 
A beltéri levegőszennyezettség jelentős mértékű gyermekkor betegségteherért tehető felelőssé, 
mivel a szennyező források már viszonylag alacsony levegőkoncentrációnál is igen magas szintű 
expozíciót eredményezhetnek. Mivel az európai csecsemők és kisgyermekek általában idejüknek 
mintegy 90%-át különböző épületekben töltik, valószínűleg fokozottan ki vannak téve a beltéri 
szennyezőanyagok – pl. környezeti dohányfüst, beltéri biomassza tüzelőanyag égetéséből 
származó szennyezőanyagok, poratkák, és házi kedvencekből származó állati korpa - hatásának. 
Ezen felül a legtöbb kültéri légszennyező anyag bejut az épületek belsejébe, és fokozza a beltéri 
szennyezőanyagok hatását. Az expozíció mértékét a rossz ventilációs viszonyok is növelik. 
 
Világviszonylatban a szilárd tüzelőanyagok használata képviseli a beltéri légszennyeződés 
legjelentősebb forrását. A szén vagy biomassza főzés vagy fűtés céljából való otthoni égetése 
eredményeként emittált füst szénmonoxidot, nitrogén-oxidokat, kén-oxidokat, benzolt, 
formaldehidet, poliaromatikus vegyületeket és lebegő port tartalmaz. A szilárd tüzelőanyagok 
használatából eredő szennyezőanyagokkal szembeni expozíció több betegségért is felelős, 
ideértve a kisgyermekek akut alsólégúti betegségeit és az iskoláskorú gyermekeknél jelentkező 
asztmát.  
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3. Víz, csatornázás és higiéné 

Háttérinformációk 
Megközelítőleg 1,1 milliárd embernek, azaz a világ lakossága egy hatodának nincs hozzáférése 
biztonságos vízellátáshoz, és 2,4 milliárd ember esetében nem megoldott még az alapvető 
csatornázás sem. Csupán hasmenéses betegségekben naponta hatezer gyermek hal meg, és a 
hasmenéses betegségek nagy részét a fejlődő országokban a nem megfelelő vízellátás, 
csatornázás és higiéné okozza. Európában a vízellátás, csatornázás és higiéné egészségi hatásait 
nem tekintették fontos kérdésnek, mivel feltételezték, hogy az iparosodott országokban e téren 
nincsenek problémák. Mindazonáltal, bár becslések szerint Európa lakosságának több, mint 
90%-a élvezi a jobb minőségű vízellátás előnyeit, számos újonnan alakult európai államban, 
mint például a Szovjetunió utódállamaiban, a vízellátást szolgáló infrastruktúra és a 
csatornarendszerek sokszor elavultak, vagy, mivel az elmúlt két évtizedben nem végeztek rajtuk 
karbantartási munkálatokat, gyakran nem működőképesek. A vízellátás, csatornázás és higiéné 
tekintetében tehát ezekben az országokban a helyzet nem sokban különbözik a fejlődő 
országokban fennálló állapotoktól. Ezért feltétlenül szükség van az ehhez kapcsolható 
betegségteher meghatározására ezekben az országokban.  

4. Ólom 

Háttérinformációk 
A gyermekek esetében az ólom még mindig a legfontosabb toxikus vegyi anyag, és valószínűleg 
a legismertebb olyan neurotoxikus anyag, amellyel szemben a gyermekek különösen 
sérülékenyek. A gyermekek ólommal szembeni fokozott sérülékenysége egyrészt az expozíció 
mértékének (a kéz gyakori szájba vétele, pica, lepattogzott festék bekerülése a szervezetbe), és az 
abszorpció fokának (az abszorpciós tényező gyermekeknél 40%, míg felnőttek esetében 
mindössze 10%) tudható be, másrészt annak, hogy az ólom esetükben az agy fejlődésének egy 
kritikus időszakában fejti ki káros hatásait. A gyermekek ólom expozíciója származhat az 
ólmozott benzinnel működő gépjárművek emissziójából, az ólomból készült csővezetékek által 
szennyezett vízből, régi festékekből, gyárak emissziójából, szennyezett talajból, és környezeti 
forrásokból szennyeződött élelemből, ideértve az élelmiszer-tárolási és főzési célokra használt, 
nem megfelelő mázzal készült kerámia edényeket is. 
 
Az ólomrészecskék könnyen terjednek a vízzel és a széllel, a talajban és a porban: az ólom 
bejuthat a szervezetbe belélegzés vagy lenyelés révén, és a bőrön keresztül is. Magas (>60 µg/dl) 
vér-ólom szint esetén az ólom egy sor akut és krónikus mérgező hatást fejt ki, kezdve a gyomor- 
és bélrendszeri tünetektől, letargiától és ingerlékenységtől egészen az agybetegségig és halálig, 
legfontosabb hatása azonban a már sokkal alacsonyabb vér-ólom szint (akár 10 µg/dl vagy ennél 
alacsonyabb ólom expozíció) esetén is érvényesülő krónikus neurotoxicitás. Az expozíció 
különösen a gyermekek neurológiai fejlődésének korai szakaszaiban, vagyis az első 2-3 
életévben jár súlyos hatással, mivel károsítja a kérgi működést, melynek következtében 
figyelemzavar és egyéb fejlődési rendellenességek alakulhatnak ki.  
 
Becslések szerint 2001-ben az ólom által előidézett betegségekből eredő globális betegségteher 
(ideértve mindennemű egészségre gyakorolt hatást) az összhalálozás 0,4%-át adta, és a 
funkcióvesztéssel korrigált életévek (DALY-k) 0,9%-át.  
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5. Balesetek 

Háttérinformációk 
A gyermekkori balesetek továbbra is komoly közegészségügyi problémát jelentenek a Régióban. 
Annak ellenére, hogy a gyermekek balesetek miatti halálozási aránya számos európai országban 
csökkenő tendenciát mutatott az elmúlt néhány évtizedben, a balesetek továbbra is a gyermekek 
vezető halálokának számítanak az Európai Unióban. 
 
A balesetek miatti halálozási arányok, illetve az e téren megfigyelhető tendenciák Európa 
különböző területein eltérőek. 1996-ban a gyermekek esetében a külső okok miatti átlagos 
halálozás az 1-14 éves korcsoportban a nyilvántartásokban szereplő adatok szerint a korábbi 
Szovjetunió újonnan függetlenné vált államaiban 4,5-szerese volt az EU-beli számnak, és Közép- 
és Kelet-Európában pedig 2,4-szerese az EU-ban regisztrált számnak. Ugyanakkor az Európai 
Unión belül is vannak eltérések. A gyermekbaleseti mutatók alakulását számos tényező 
befolyásolja, többek közt, a kutatások szerint a társadalmi-gazdasági feltételek. Fontos szerepet 
játszanak e téren a gyermekek biztonságát szolgáló intézkedések és szabályok is. 
 
E tanulmány megkísérli megbecsülni a három európai al-régióban a gyermekek által viselt 
balesetterhet, valamint, hogy az egyes al-régiókban mekkora a potenciálisan megelőzhető 
gyermekhalálozás és a funkcióvesztéssel korrigált életévek száma 

Következtetések 

A tanulmány rámutat, hogy az Európai Régióban a gyermekek környezeti tényezőkkel szembeni 
expozíciója nem azonos szintű, mivel eltérő a különböző populáció-csoportok 
lakáskörülményeik minősége, környezetük szennyezettségének mértéke, az egészségügyi 
megelőzési és ellátási forrásokhoz való hozzáférése. A különösen hátrányos körülmények közt 
élő gyermekek, mint például a szegény vagy elhagyott, utcán élő gyermekek, vagy azok, akiket 
kizsákmányolnak vagy eladnak, illetve azok, akik fegyveres konfliktus sújtotta területen élnek, 
nagyobb mértékben vannak kitéve a balesetek, pszichológiai traumák, akut vagy krónikus 
fertőzések és nem fertőző betegségek, növekedésbeni vagy fejlődésbeni visszamaradás, 
rokkantság és halál kockázatának. Az egyes kockázati tényezőknek tulajdonítható környezeti 
betegségteher terén a Régióban és az egyes korcsoportok tekintetében megfigyelhető markáns 
különbségek azt jelzik, hogy célzott intézkedésekre van szükség; vagyis adott országokra, 
régiókra vagy populációra nézve a sajátos körülmények alapján kidolgozott konkrét lépésekre. 
 
Bár a környezeti kockázati tényezők gyermekek egészségére gyakorolt hatásainak természetéről 
és mértékéről rendelkezésre álló ismereteink nem teljeskörűek, bizonyított tény, hogy a 
környezeti kockázati tényezőkkel szembeni expozíció mérséklésére és a balesetek megelőzésére 
irányuló intézkedések jelentős közegészségügyi nyereséget eredményeznek. Számos példa 
támasztja alá azt, hogy a több szektor felől való megközelítés, ideértve az építést-tervezést, 
mérnöki tudományokat, oktatást, rendvédelmi beavatkozásokat, stb. sikeresen csökkenti a 
balesetek előfordulási gyakoriságát, illetve mérsékli azok következményeinek súlyosságát. Az 
ólmozott benzin használatának fokozatos megszüntetése szintén hatékonynak bizonyult az 
emelkedett vér-ólom szinttel összefüggésbe hozható enyhe szellemi visszamaradottság, a 
figyelmi/észlelési zavarok és viselkedési problémák előfordulásának csökkentése terén. 
 
Javasoljuk, hogy e tanulmány eredményeit kiindulási alapként használják fel a környezeti 
betegségteher témájában az Európai Régióban folytatandó további vizsgálatok során, illetve arra 
bátorítjuk az egyes országokat, hogy folytassanak saját tanulmányokat e tanulmány mintájára. A 
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nemzeti betegségteher felmérésére irányuló tanulmányok tervezése során minden bizonnyal fény 
derül arra, hogy feltétlenül szükséges a regionális szintű standardizálás megvalósítása, a 
morbiditási és mortalitási adatok, valamint a gyermekekre vonatkozó expozíciós adatok 
rutinszerű gyűjtésének biztosítása. E tanulmány egyben a környezeti betegségteher csökkentését 
célzó jövőbeli intézkedések költség/haszon elemzéséhez is kiinduló pontként használhat. 
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Londontól Budapestig: A III. Környezet és Egészség Miniszteri 
Konferencia határozatainak megvalósítása terén megtett előrehaladás  

A Londonban 1999. júniusában megrendezett III. Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia 
legfontosabb eredményei a következők voltak:  

  Víz és egészség Jegyzőkönyv a határokat átlépő vízfolyások és nemzetközi tavak 
védelméről és használatáról szóló Helsinki Egyezményhez (the Protocol on Water and 
Health to the 1992 Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses 
and International Lakes); 

  a Közlekedés, környezet és egészség Karta; és  

  a Nyilatkozat, amely körvonalazza a kötelezettségvállalásokat egyrészt a Jegyzőkönyvet és 
a Kartát érintő akciókra, továbbá a következőkre vonatkozóan: átfogó és átívelő (cross-
cutting) intézkedések; nemzeti környezet és egészség akcióprogramok (NEKAP-ok); helyi 
folyamatok; környezet-egészségügyi kutatás; környezet-biztonság kezelése; klímaváltozás 
és az ózoncsökkenés; gazdasági távlatok, valamint gyermekek egészsége és a környezet. 

 
A jelentés összefoglalja a Londonban vállalt kötelezettségek teljesítése terén elért fő 
eredményeket. Az anyag egyrészt az egészségügyi és környezetvédelmi minisztériumok 
válaszaira támaszkodik, amelyeket a tagállamok kötelezettségvállalásainak a teljesítésére 
vonatkozó kérdőívre adtak, másrészt pedig a különféle témákért felelős EVSZ-tisztviselők által 
nyújtott információkra épül.  

A Víz és egészség Jegyzőkönyv  

A Jegyzőkönyvet eddig 11 tagállam ratifikálta. A hatálybalépéshez öt további ratifikációra van 
szükség, ez 2005-re várható. A Jegyzőkönyv aláírói kétszer üléseztek abból a célból, hogy 
megvitassák a ratifikációs eljárás problémáit, köztük az adminisztratív és jogi előírásokat, az 
összehangolt cselekvést a folyó vízgyűjtő medencéjének a szintjén, valamint a konkrét pénzügyi 
és szakmai kompetencia hiányát. Létrejött a „Víz és egészség munkacsoport”, szakmai és 
tudományos útmutatás biztosításának feladatával. Tovább kell javítani a vízzel kapcsolatos 
egészségi információk gyűjtését, különösen a nem- és korspecifikus adatokat, integrált formában. 
Az EVSZ támogatta a Jegyzőkönyv keretében zajló munkát azzal támogatta, hogy felülvizsgálta 
az Ivóvízminőségi irányelveket, és egyéb irányelveket dolgozott ki a talajvíz védelméről, a 
víztartó réteg utánpótlódása egészségi kockázatainak becsléséről, valamint a víz útján terjedő 
betegségek felügyeletéről. Az EU új Víz keretirányelve várhatóan további lökést ad a 
jegyzőkönyv elveinek a megvalósításához.  

A Közlekedés, környezet és egészség Karta  

A Karta 2002-ben elvégzett értékeléséből kitűnt, hogy sikerrel ösztönözte az ágazatközi 
együttműködést az egészségnek a közlekedési és környezetvédelmi tennivalók közé történő 
integrálása érdekében, a közlekedéshez kapcsolódó egészségi hatások becslése és gazdasági 
értékelése új módszereinek bevezetése terén, továbbá a közlekedésnek az egészségre és a 
környezetre gyakorolt hatásaira vonatkozó meglévő ismeretek összegyűjtése és hozzáférhetővé 
tétele terén. A Karta több, mint 30 tagállamot mobilizált ilyen akciók megvalósítására, jóllehet a 
CSEE-országok és a NIS részvétele csalódást okozott. A közlekedésre, környezetre és 
egészségre vonatkozó nemzetközi folyamatot indított be, amelyet 2002-ben a Közlekedés, 
egészség és környezet páneurópai programja (THE PEP) tett hivatalossá, amelyet 38 tagállam 
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közlekedési, környezetvédelmi és egészségügyi ágazatának miniszterei és képviselői fogadtak el. 
A programot 2. típusú kezdeményezésként elindította a Johannesburgban tartott Fenntartható 
fejlődés ENSZ-csúcsértekezlet is. A THE PEP az EVSZ és az ENSZ EGB (UNECE) 
tevékenységeit arra összpontosítja, hogy a környezetvédelmi és egészségi vonatkozásokat 
építsék be a közlekedésre vonatkozó politikákba és döntésekbe, a közlekedési iránti keresletet 
tolják el fenntarthatóbb eszközök és a tömegközlekedés felé. A jelenlegi tevékenységek közé 
tartozik egy klíringház létrehozása, városi tervek kidolgozása, az egészségi hatások és ezek 
költségei és előnyei a gyermekek vonatkozásában, valamint indikátorok kifejlesztése az 
egészségi és környezetvédelmi vonatkozásoknak a közlekedéspolitikába történő beépítésének a 
figyelemmel kísérésére.  
 

Átfogó és átívelő intézkedések 

A tagállamok többsége teljes körűen vagy részlegesen életbe léptetett jogi előírásokat, amelyek a 
környezeti hatásvizsgálat emberi egészséget és biztonságot érintő vonatkozásait fedik le, és 
rendelkezéseket hoztak annak a lehetővé tételére, hogy civil (nem kormányzati) szervezetek és a 
lakosság is részt vehessenek ezekben a hatásvizsgálatokban. A tagállamok közel két harmada 
fogalmazott meg valamilyen jogi előírást a környezet és a javasolt szakpolitika, tervek és 
programok egészségi hatásainak az értékeléséhez. Nemzetközi szinten a leginkább figyelemre 
méltó esemény a Stratégiai környezeti felmérési jegyzőkönyv (Protocol on Strategic 
Environmental Assessment) elfogadása volt, amely konkrét előírásokat tartalmaz az egészségi 
hatásvizsgálatok céljaira. Harmincöt ország az Európai Közösséggel együtt írta alá a 
Jegyzőkönyvet a „Környezetet Európának” V. Miniszteri Konferencia alkalmával Kijevben, 
2003. májusában. Mindezek mellett 2001-ben hatályba lépett az EU irányelve a stratégiai 
környezeti hatáselemzésről, és ez ösztönzést adott legalább az EU tagállamoknak arra, hogy 
erősítsék meg kapacitásaikat. Az EVSZ azzal támogatta ezeket a fejleményeket, hogy útmutatást 
és szakmai segítséget adott azoknak az országoknak, amelyek egészségi hatásvizsgálati 
projekteket valósítottak meg.  

Partnerség a NEKAP-ok megvalósítására  

Mostanáig az 52 tagállam közül 44 dolgozott ki NEKAP-ot, és ezek közül nagyon sok részben 
már meg is valósult. Az országok többségének az is sikerült, hogy teljes egészben vagy részben 
összehangolják a NEKAP-juk megvalósítását a környezeti cselekvési tervükével, jóllehet a 
koordináció a fenntartható fejlődésre vonatkozó nemzeti stratégiákkal és programokkal 
lehangoló volt. Tizenkét tagállam végezte el a NEKAP megvalósításának és hatásának hivatalos 
értékelését. Ezek azt mutatták, hogy a NEKAP-ok folyamatként működnek, összehozva az 
egészségügyi, környezetvédelmi és egyéb ágazatok szereplőit azért, hogy egy közös projekten 
dolgozzanak, és biztosítva azt, hogy a célok és célkitűzések projektekké és tevékenységekké 
váljanak.  Az EVSZ és egyéb nemzetközi szereplők által ezeknek az országoknak nyújtott 
támogatás megerősítette a nemzeti kapacitásokat, és létrehozta a kritikus mennyiségű 
szakértelmet a környezet-egészségügyi cselekvéshez. Összességében a NEKAP-ok mérsékelt 
hatást gyakoroltak az országokban, elsősorban az egészségre és környezetre vonatkozó 
ágazatközi együttműködés javításának a vonatkozásában. E tervek kidolgozása és megvalósítása 
a környezet-egészségügy kérdését a politikai napirend előkelőbb helyére sorolta, az ágazatközi 
gondolkodás és munkavégzés új módjait vezette be, és egyes országokban ösztönözte a 
környezet-egészségügyi jogszabályok és intézményépítés fejlesztését. Ennek ellenére a NEKAP-
ok csak csekély mértékben voltak ismertek és láthatók, kivéve azoknak a körében, akik 
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közvetlenül részt vettek ezek kidolgozásában és megvalósításában, ami gyakran a nemzeti 
szintre koncentrálódott.  

Helyi folyamatok a környezet és egészség akciók érdekében  

A tagállamok többsége nemzeti mechanizmusokat hozott létre a helyi környezet-egészségügyi 
projektek megvalósításának az ösztönzésére, elsősorban a tájékoztatás, monitorizálás és képzés 
biztosításával, és kisebb mértékben finanszírozás és szakértők rendelkezésre bocsátásával. Az 
EVSZ a környezet és egészség akciók helyi folyamatait az Egészséges városok hálózatán 
keresztül támogatta, amely jelenleg 55 várost és több, mint 1200 kisebb és nagyobb várost átfogó 
30 nemzeti hálózatot ölel fel. Ez a hálózat tevékenyen részt vesz átfogó városi egészség-profilok 
készítésében és az országok támogatásában az egészséges város környezet előmozdítása 
érdekében. Emellett útmutatásokat dolgoz ki, és nemzetközi eseményeket szervez. Ezen felül 
helyi környezet és egészség akcióprogramok (HEHAP-ok) kidolgozására is sor került, és ezek 
némelyike meg is valósult a régió országaiban. Az EVSZ egyéb szervezetekkel karöltve konkrét 
útmutatásokat dolgozott ki a helyi környezet és egészség tervezéshez, és szakmai és anyagi 
támogatást nyújtott ezekhez a tevékenységekhez.  
 

Környezet-egészségügyi kutatás Európában  

A tagállamoknak több, mint a fele nemzeti környezet-egészségügyi kutatási stratégiákat 
dolgozott ki, amelyek közül több is teljes egészében vagy részben a londoni konferencia 
anyagaira támaszkodott. Az Európai Tudományos Alapítvány (European Science Foundation) az 
EVSZ-szel és az EK-val két konferenciát szervezett a környezet-egészségügyi kutatás európai fő 
irányainak a felrajzolására. Ezek a következők: kockázatbecslés, endokrin diszruptorok, 
allergének, peszticidek, neurológiai hatások, genotoxicitás, levegőminőség, ivóvíz, a kognitív 
funkciót érő környezeti hatások, éghajlatváltozás és az ózoncsökkenés, valamint az 
elektromágneses mezők. A környezet-egészségügyi kutatással kapcsolatban multidisziplináris 
megközelítés alkalmazására van szükség, támogatni kell a képzést és erősíteni a környezet-
egészségügyi monitorozást. A kockázatérzékelés és kockázatkommunikáció további fontos 
kutatási és cselekvési terület.  
 

Az információhoz való hozzáférés, lakossági részvétel és az 
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés a környezet és egészség kérdéseiben  

A tagállamok szinte mindegyike jogszabállyal írja elő a lakosság tájékoztatását a környezetre 
vonatkozó információk tekintetében, jóllehet ezek gyakran nem kimerítő egészségi 
információkat tartalmaznak. Az interaktív egészségi ökológiai hozzáférési pontokat (IHEAL) 
nem kormányzati hálózatként hozták létre azzal a céllal, hogy megkönnyítsék a környezetre és 
egészségre vonatkozó nemzetközi információkhoz való hozzáférést.  

Egészség, környezet és a biztonság kezelése  

Az összes tagállam arról számol be, hogy törvényi szabályozással rendelkezik az munkahelyi 
egészség, környezet és biztonság védelme érdekében. A többségük gazdasági intézkedéseket is 
hozott a munkahelyi egészséget és környezetet fenyegető kockázatok kezelésére. Két harmaduk 
létrehozta vagy megerősítette a foglalkozás-egészségügyi és –biztonsági információs rendszerét. 
Ezeket a rendszereket elsősorban a munkáltatók számára tették hozzáférhetővé, és csak kisebb 
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mértékben a munkavállalók, valamint a belföldi és külföldi befektetők számára. Az EVSZ és 
foglalkozás-egészségügyi együttműködői központjainak hálózata támogatta a tagállamokat a 
Londoni Konferencia ajánlásainak gyakorlati megvalósításában. Ezt útmutatások kidolgozásával, 
az egészség, környezet és biztonság kezelésére vonatkozó helyes gyakorlat megvalósítása 
hálózatainak a létrehozásával tette, emellett támogatta az országokat nemzeti foglalkozás-
egészségügyi profiljuk felvázolásában, valamint útmutatást és szakmai segítséget nyújtott a 
foglalkozás-egészségügyi szolgálatok kompetenciájának és minőségének a javítása érdekében. A 
cselekvés területei a jövőben a veszélyes gyermekmunka, foglalkozási pszichoszociális 
kockázatok, a régió keleti részén elterülő tagállamok támogatása nemzeti foglalkozás-
egészségügyi programjaik beindításában, valamint egy európai munkaegészségügyi és –
biztonsági stratégia kidolgozása lesznek.  

Az éghajlatváltozás és a sztratoszférikus ózoncsökkenés korai hatásai az emberi 
egészségre   

A tagállamok többsége részben áttekintette a rendelkezésre álló társadalmi, gazdasági és műszaki 
lehetőségeket az éghajlatváltozás és a sztratoszférikus ózoncsökkenés emberi egészségre kifejtett 
káros hatásainak a csökkentésére. Az EVSZ támogatást nyújtott az ezen a területen vállalt 
kötelezettségek teljesítéséhez azzal, hogy végrehajtott egy kutatási projektet az éghajlatváltozás 
és az ember egészségével kapcsolatos alkalmazkodási stratégiák területén (cCASHh), létrehozott 
egy fenológiai hálózatot és elősegítette az információcserét és a kapacitás-építést.  

A környezet és egészség gazdasági távlatai   

A tagállamok többsége arról számol be, hogy csak részben fejlesztette ki a környezet és egészség 
vonatkozásában gazdasági elemzések lefolytatására szolgáló kapacitásait. Az EVSZ támogatást 
nyújtott Albániának, Örményországnak és Litvániának azért, hogy elvégezze a környezet-
egészségügyi gazdasági becslését.  

Gyermekek egészsége és a környezet 

Összesen 36 tagállam számol be arról, hogy valamilyen kezdeményezést tett azért, hogy a 
gyermek környezete biztonságos legyen, ideértve a születés előtti és utáni fejlődés környezetét 
is. Az esetek többségében ezek a kezdeményezések egyéb programok és cselekvési tervek részét 
képezik, és részben valósultak csak meg. Az EVSZ külön programot hozott létre a gyermekek 
egészsége és a környezet vonatkozásában azért, hogy támogassa az ezen a területen tett 
vállalások megvalósítását. Az EVSZ megszervezte a környezeti tényezőknek a gyermekek 
egészségére gyakorolt hatásaira vonatkozó rendelkezésre álló bizonyítékok kiterjedt áttekintését 
az Európai Régióban, és elvégezte a gyermekek környezeti betegségterhének a felbecslését is. 
Szakmai segítséget adott az országoknak az indikátorok kifejlesztéséhez, továbbá a gyermekeket 
fenyegető környezeti kockázatok felszámolását célzó nemzeti politikák kidolgozásához. 
Elkészült az Európai Gyermek Környezet és Egészség Európai Cselekvési Terv, amelyet a 
Budapesten rendezendő IV. Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia fog jóváhagyni, a 
Londonban hozott határozatok utóellenőrzéseként.  
 

*  *  *  *  * 
 

A tagállamok nagymértékben megfeleltek a Londonban hozott határozatok többségével 
kapcsolatban vállalt kötelezettségeiknek. Jelentős előrehaladás történt a Közlekedés, környezet 
és egészség Karta megvalósítása terén. A többi területen hozott határozatok – köztük a NEKAP-
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ok, a kutatás, a gyermekek egészsége, valamint az egészség és biztonság kezelése – szintén 
meglehetősen jól megvalósultak. A jogilag kötelező érvényű kötelezettségvállalások, mint a Víz 
és egészség Jegyzőkönyv, megvalósítása azonban meglehetősen lassú volt. Végezetül a Londoni 
Konferencia határozatainak a megvalósítása terén megtett előrehaladásról történő beszámolás 
hatékony eszköznek tűnik a miniszteri konferenciákon hozott határozatok megvalósításának az 
ösztönzésében, és a jövőben szabványosítottabb módon kellene talán használni.  
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Londontól Budapestig: A Víz és egészség Jegyzőkönyvvel 
kapcsolatosan megtett előrehaladás  

A Víz és egészség Jegyzőkönyvet a Határokat átszelő vízfolyások és nemzetközi tavak 
védelméről és használatáról szóló 1992. évi Egyezményhez a Londonban 1999 júniusában tartott 
III. Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia fogadta el. A Jegyzőkönyv kifejezi az európai 
országok elszántságát arra, hogy csökkentsék a vízzel és csatornázással kapcsolatos 
betegségteher nagyságát. A Jegyzőkönyv aláírása óta sokkal világosabban meghatározásra 
kerültek a vízzel és az egészséggel kapcsolatos problémák.  
 
A víz túlzott igénybevételét és a szűkös vízkészletet Európa számos területén egyre inkább úgy 
tekintik, mint a fenntartható fejlődést fenyegető tényezőt. A fokozódó vízszükséglet, különösen a 
félig száraz (szemiarid) régiókban a víztartó rétegeknek a természetes feltöltődést meghaladó 
méretű kimerítéséhez vezet. Egészségi aggályok a víztartó rétegek mesterséges újratöltése során 
keletkeznek, és a helyzet enyhítését célzó intézkedésekkel is párosulnak. Útmutatás 
kidolgozásával kell az országokat támogatni az egészség védelmében a változó környezet 
problémáinak a kezelése során.  
 
A víz minősége, különösen a felszíni vizeké, általában javult az EVSZ Európai Régiójának 
nyugati felén. Továbbra is fennállnak azonban bizonyos problémák, ideértve a magas 
nitrátszintet sok talajvízben. A források védelme, akár talaj-, akár felszíni vizekről legyen szó, 
fokozódó feladatot jelent, amelyre komoly figyelmet kell fordítani. 
 
A vízzel kapcsolatos betegségek vegyes képet mutatni. A folyamatos erőfeszítéseknek 
köszönhetően csökkent a hasmenéses betegségek miatti csecsemőhalálozás a kelet-európai 
országokban, de a nem kielégítő és folyamatosan romló vízellátási és csatornázási rendszerek 
miatt a hasmenéses betegségek okozta teher továbbra is jóval a regionális átlag felett van. Egyéb 
betegségek, mint a májgyulladás, továbbra is állandó gondot jelentenek. Emellett a régió 
bizonyos részein folyamatos éberségre van szükség a maláriával szemben. 
 
A régió nyugati részén a felbukkanó és fejüket felütő egyes betegségeket egyre inkább komoly 
egészségi fenyegetésként értékelik, és ezeknek az ellenőrzés alatt tartása jelentős erőfeszítéseket 
igényel. Példaként említhetők az ivóvízellátó-rendszerek protozoon-fertőzései, a Legionella 
proliferációja a hűtőtornyokban és az egyre inkább összetett vegyi környezettel kapcsolatos 
potenciális egészségi problémák. Így, miközben erőfeszítések szükségesek a kelet-európai 
országok megsegítésére azoknak az ismert egészségi problémáknak a kezelésére, amelyekre 
léteznek megoldások, arra vonatkozóan is erőfeszítéseket kell tenni, hogy megerősítsük az 
egészség új és újból felbukkanó fenyegetései elleni harcot.  
 
A csatornázási helyzet messze elmarad a vízellátás helyzetétől; a higiénés helyzetet ismételten 
egészségi problémaként határozták meg, főként az iskoláskorú gyermekekkel kapcsolatban.  
 
Az egészségnek a múlttal összefüggő fenyegetései a régió sok részén továbbra is jogos aggályt 
jelentenek. A belvárosokban az ólomcső-rendszer jelentős mértékben hozzájárul a gyermekek 
ólomterheléséhez, ami súlyosan károsíthatja a fejlődésüket.  
 
Globális politikai kezdeményezések, mint az Ezredfordulós fejlesztési célok, a Fenntartható 
fejlődési csúcsértekezlet Végrehajtási terve, a Környezetet Európának folyamat és a Dusanbe-i 
Nemzetközi Fórum és Felhívás az Édesvízről megerősítették a Jegyzőkönyv alapvető céljainak a 
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láthatóságát. Ezeknek a nemzetközi mechanizmusoknak a keretében meghatározott 
prioritásokkal összhangban, jelenleg a következőkre összpontosul a figyelem:  
 
  integrált vízgazdálkodás, ideértve a vízkivételi területek övezetekbe osztását, kezelését és 

védelmét, valamint a víz túlzott igénybevételével vagy a víz szűkös rendelkezésre állásával 
kapcsolatos egészségi kockázatok kezelését; 

  a vízzel összefüggő betegségek felügyelete, ideértve a halmozott előfordulások kezelését és 
felismerését a csecsemőhalálozás csökkentése céljából; 

  vízellátás, különös figyelemmel a biztonságos vízellátáshoz való alapvető emberi jog 
biztosítására sebezhető csoportok, köztük a szegények, számára; 

  csatornázás, ideértve az ökoszanitációt; és  
  a nemek kérdése a vízzel és a szanitácóval kapcsolatban.  
 
Az Európai Unió (EU) regionális erőfeszítései egy integrált vízgazdálkodási keret kidolgozására 
a Vízügyi keretirányelv révén, eközben megőrizve fontos korábbi irányelveket, további jelentős 
lépést képviselnek. Az EVSZ és az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága (UNECE) 
közreműködtek az EU Vízgazdálkodási irányelvének kidolgozásában. Az EVSZ intenzíven 
együttműködött az EU-val a SCALE környezet és egészség stratégiának a megfogalmazásában, 
különösképpen az endokrin diszruptor vegyi anyagok, dioxinok és nehézfémek területén.  
 
Az eddig 36 állam által aláírt Jegyzőkönyv hatálybalépéséhez 16 országnak kell ratifikálnia azt. 
Az anyag készítéséig (2004. február) 11 ország ratifikálta a Jegyzőkönyvet. Számos országban 
belső igazgatási eljárások, jogi előírások, a vízgyűjtő terület szintjén szükséges összehangolt 
cselekvés, a pénzügyi vagy szakmai kompetencia hiánya és egyéb problémák hátráltatják a gyors 
ratifikálást. Ennek ellenére, más nemzetközi egyezmények hasonló jegyzőkönyveivel 
összehasonlítva, a Jegyzőkönyv nincs indokolatlan időbeli lemaradásban. A titkárságra az aláíró 
felektől érkezett hivatalos tájékoztatások arra engednek következtetni, hogy a Jegyzőkönyv 
2005-ben feltétlenül hatályba lép. Eközben jelentős tevékenységekre került sor mind a politikai, 
mind a szakmai szinten.  
 
1. A Jegyzőkönyvben részes felek kétszer ültek össze eljárási kérdések megoldása és 

szakpolitikai útmutatás nyújtása céljából. Az első értekezlet nagy hangsúlyt helyezett a 
forrás monitorozás és értékelés kérdésére. Jelentős előrehaladást sikerült elérni ezen a 
területen az UNECE által vezetett program keretében. A részes felek ugyancsak 
hangsúlyozták a jobb egészségi adat-menedzsment szükségességét. A jelenlegi adatgyűjtési 
rendszerek jórészt kielégítik a vízzel kapcsolatos egészségi adatszükségletet. Ennek ellenére 
még mindig zajlik információgyűjtés egyéni adatbankokba, és sok munkát kell még 
elvégezni olyan integrált információs rendszerek létrehozása érdekében, amelyek nem- és 
korspecifikus adatokat tartalmaznak; ezzel a kihívással még szembe kell nézni, amint az a 
második értekezleten megfogalmazódott.  

2. Létrejött egy „Víz és egészség munkacsoport” azért, hogy szakmai és tudományos 
útmutatást adjon. A munkacsoport eddig háromszor ülésezett, mintegy 23 ország 
képviselőinek a részvételével. A csoport munkájának eredményei között említhetők a 
következők: a Jegyzőkönyv egészséggel kapcsolatos tevékenységeit bemutató webhely 
(http://www.euro.who.int/watsan/News/NewsEvents), az UNECE által fenntartott, a környezetre 
összpontosító webhely mellett (http://www.unece.org/env/water/text/ text_protocol.htm); egy 
útmutató anyag kidolgozása a vízzel terjedő betegségek felügyeletére vonatkozóan, különös 
figyelemmel a számos kelet-európai országban fennálló helyzetre; eljárási szabály-tervezet 
elkészítése, ideéretve a nem kormányzati, szakmai és magánszervezetek részvételét vezérlő 
szabályokat; az EVSZ ivóvíz-minőségi irányelveinek a nemzeti ivóvíz-jogszabályokban 
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történő alkalmazásának áttekintése; a Földközi-tengeri cselekvési terv keretében a 
Jegyzőkönyv keretében alkalmazandó szennyvízkezelő telepek értékelési technikáinak 
áttekintése és elfogadása; valamint kezdeti kapcsolatok az EVSZ Európai Területi Irodája és 
az EUROSTAT között az adatgyűjtés és adatmenedzsment optimálissá tétele érdekében.  

3. Szakmai munkacsoportok háromszor tartottak értekezletek konkrét tudományos problémák 
megvitatására, amelyek közé a következők tartoztak: a vízzel és csatornázással kapcsolatos 
betegségteher meghatározása bizonyítékalapjának a felmérése; a vízadó rétegek 
feltöltésével kapcsolatos egészségi kockázatok felmérése; és a vízzel kapcsolatos 
betegségek felügyelete elsőbbségi céljainak és stratégiáinak a meghatározása. 

4. Az EVSZ együttműködő központjainak hálózata nagyban megkönnyítette a fenti testületek 
által megfogalmazott ajánlások átültetését a gyakorlatba. Jelenleg nyolc szervezet 
Belgiumból, Dániából, Németországból, Magyarországról és az Egyesült Királyságból vesz 
részt a hálózatban, és számos részvételi kérelem vizsgálata most zajlik.  

5. Az EVSZ a közbülső időszakban az európai régió aggályaira úgy reagált, hogy a régió 
szakértőinek segítségével számos útmutató dokumentumot állított össze, köztük az 
alábbiakat:  

  A talajvíz védelme az egészség érdekében – az ivóvíz források minőségének kezelése 
[Protecting groundwater for health: managing the quality of drinking-water sources] 
(ez részét képezi az EVSZ ivóvíz-minőségi irányelvei folyamatos 
felülvizsgálatának); 

  Helyzetjelentés: a víztartó rétegek újrafelhasznált vízzel való feltöltésének egészségi 
kockázatai [State of the art report: health risks in aquifer recharge using reclaimed 
water]; és 

  Útmutató a víz útján terjedő betegségek felügyeletéhez [Guidelines on waterborne 
disease surveillance] (előkészületben). 

6. Az EVSZ emellett biztosította az alapvetően fontos finanszírozást a nemzetközi 
együttműködéshez, amely Azerbajdzsán, Horvátország, Grúzia, Kazahsztán, Kirgizisztán, 
Lettország, a Moldovai Köztársaság, Románia, az Orosz Föderáció, Tadzsikisztán, 
Türkmenisztán és Ukrajna területén nemzetközi segítségnyújtási kérések kezeléséhez. A 
Jegyzőkönyv 12. és 14. cikke előírásainak részletes elemzése rámutat arra, hogy az 
együttműködésnek ez a formája releváns a régió előtt tornyosuló problémák szempontjából 
most éppúgy, mint a Jegyzőkönyv megfogalmazásának idején. Ennek ellenére a 
Jegyzőkönyv kívánalmainak kielégítéséhez az alapfinanszírozás biztosítása, akár hivatalos 
fejlesztési segélyből vagy más forrásokból, továbbra is olyan problémát jelent, amellyel 
sürgősen foglalkozni kel intézményes alapon. 

Ez a dokumentum tájékoztatást ad a közbülső időszakban tett erőfeszítésekről, és aláhúzza az 
együttműködésen alapuló cselekvésben rejlő lehetőségeket (és az ilyen tettek többletértékét) a 
Jegyzőkönyv részes felei között, ideértve a Gyermek Környezet és Egészség Európai Cselekvési 
Tervet. Remélhetőleg ez további lökést ad a Jegyzőkönyv minél hamarabbi hatálybelépéséhez.  
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Londontól Budapestig: A közlekedés, környezet és egészség terén 
megtett előrehaladás  

A nemzetközi cselekvés háttere  

A közlekedéssel kapcsolatos egészségi hatások típusának, nagyságrendjének és költségeinek 
elelemezései arra az eredményre jutottak, hogy nemzetközi cselekvésre van szükség a 
közlekedés, környezet és egészség terén. Ezek az elemzések feltárták azt, hogy a közúti 
közlekedési balesetek okozta sérülések, valamint a zaj és a légszennyezés egészségi hatásai 
csökkentették a biztonságos testmozgás, mint a séta és a kerékpározás, lehetőségeit, továbbá azt, 
hogy a társadalmi hatások, a közlekedés részesedése az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásában nagyon nagy egészségi terhet jelent az európai régió számára, fenyegeti a 
közlekedés fenntartható fejlődését és aránytalanul nagy hatást gyakorol  a sérülékeny 
lakosságcsoportokra és a régió keleti részére. Az elemzések nyomán politikai támogatást kapott 
ezeknek a negatív környezeti hatásoknak az enyhítése és megelőzése és a pozitív hatások 
elősegítése, és végül ez elvezetett a Közlekedés, környezet és egészség Karta kidolgozásához.  
 

A Karta  

A Közlekedés, környezet és egészség Kartát az 1999-ben Londonban tartott III. Környezet és 
Egészség Miniszteri Konferencia fogadta el, amely egy tárgyalóasztal mellé ültette a 
közlekedési, környezetvédelmi és egészségügyi minisztériumok, továbbá kormányközi és 
civilszervezetek képviselőit. A Karta célja az, hogy az egészségi és környezetvédelmi 
megfontolásokat a közlekedési szakpolitikát alakítók napirendjére vetesse. Tartalmaz egy 
cselekvési tervet, amelynek megvalósítását a 25 tagállam, az UNECE, az ENSZ 
Környezetvédelmi Programja (UNEP), az EK és hat civilszervezet képviselőiből álló irányító 
bizottság vezette. Harminc tagállam nemzeti kapcsolattartó pontokat nevezett ki a Karta nemzeti 
szinten történő megvalósításának a megkönnyítésére.  

A Karta megvalósításának értékelése  

A Karta megvalósításának értékelésére1 2002-ben, az irányító bizottság kérésére került sor, majd 
az értékelést a közlekedéssel, környezettel és egészséggel foglalkozó második magas szintű 
értekezlet tekintette át és fogadta el 2002. júliusában, Genfben. Az értekezlet megállapította, 
hogy a Karta sikeres volt az alábbi területeken:  
  elősegítette az egészségi érvek fokozottabb integrálását a közlekedési és környezeti 

nemzetközi napirendi tennivalók közé; 
  összehozta a három ágazatot és hozzájárult a munka egy mederbe tereléséhez az 

EVSZ/UNICEF égisze alatt; 
  úttörő volt egészségi hatáselemzés és a közlekedéssel kapcsolatos egészségi hatások 

gazdasági értékelése módszereinek a kidolgozása terén; 
  összegyűjtötte és hozzáférhetővé tette a közlekedésnek a környezetre és egészségre 

kifejtett hatására vonatkozó ismert és újonnan megjelenő ismeretanyagot; és 
  fokozta az érdeklődést a terjesztés és kapacitásépítés eszközei iránt. 
                                                 
1 Evaluation of the implementation of the Charter on Transport, Environment and Health 1999–2002 adopted at the 

Third Ministerial Conference on Environment and Health (London, 16–18 June 1999). Copenhagen, WHO Re-
gional Office for Europe, 2002 (document EUR/02/5040828/3) 
(http://www.unece.org/doc/eur/eur.02.5050828.3.e.pdf, hozzáférés időpontja: 2004. február 16.). 
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Az értékelés emellett meghatározta a Karta megvalósítása során felmerült fő kihívásokat és 
rámutatott az alábbiakkal kapcsolatos nehézségekre:  
  az aktív részvétel és a vezetés kiterjesztése országok népesebb táborára, különös tekintettel 

Közép és Kelet-Európa országaira és az újonnan függetlenné vált államokra; 
  az egészségügyi ágazat képviselői aktív részvételének megerősítése; és 
  a megfelelő erőforrások hiányának felszámolása a megvalósítás megerősítésének 

érdekében. 
 
Hasonló eredményekről számoltak be nemzeti szinten is, ahol az alkalmazás eszközeinek hiánya 
mutatkozott a hatékony megvalósítást korlátozó egyik tényezőnek.  
 
A megvalósítás vonatkozásában nagy munkát jelentett a közlekedés, környezet és egészség 
szempontjából releváns eszközök áttekintésének kidolgozása2, az UNECE-vel közösen, 
amelynek a következtetéseit a közlekedéssel, környezettel és egészséggel foglalkozó első magas 
szintű értekezlet vitatta meg 2001. májusában, Genfben. Az áttekintés többek között azt az 
ajánlást tartalmazta, hogy kezdődjenek tárgyalások a közlekedéssel, környezettel és egészséggel 
kapcsolatos keretegyezményről, középpontba állítva a közlekedési, környezetvédelmi és 
egészségügyi ágazatok integrálását, továbbá a közlekedéssel kapcsolatos környezeti és egészségi 
problémákat a városi területeken. Az ajánlások között szerepelt továbbá a meglévő szakpolitikai 
eszközök megvalósításának megerősítése és a meglévő kezdeményezések jobb koordinációja 
nemzetközi szinten. Ez jelentette az első lépést a felé a javaslat felé, amelynek a célja az EVSZ 
Londoni Kartájának és az UNECE Közlekedésre és környezetre vonatkozó közös cselekvés bécsi 
programjának racionalizálása és közös szakpolitikai keretbe foglalása volt.  

  

A nemzetközi cselekvés fontossági sorrendbe állítása, racionalizálása és 
egyszerűsítése felé 

Az első magas szintű értekezlet által kért további háttérmunka elvezetett a közös UNECE/WHO 
eseti szakértői csoport létrehozásához, amely meghatározta azt, hogy a közlekedéssel, 
egészséggel és környezettel kapcsolatos nemzetközi cselekvést egyszerűsíteni és korszerűsíteni 
kell, és néhány kiemelten fontos területre kell a figyelmet összpontosítani: a) a környezetvédelmi 
és egészségi vonatkozások integrálása a közlekedéspolitikába; b) kereslet oldali menedzsment és 
modális változások; c) városi közlekedés; és d) átfogó és átívelő (cross-cutting) kérdések (az 
újonnan függetlenné vált államok és a dél-kelet-európai országok speciális szükségletei, továbbá 
az ökológiailag különösen érzékeny területekkel és magasabb kockázatú csoportokkal, például a 
gyermekekkel kapcsolatos problémák). A csoport azt is javasolta, hogy a fenti prioritási területek 
kezeléséhez hozzanak létre egy Pán-európai közlekedés, egészség és környezet programot (THE 
PEP)3, amelyet az UNECE és az EVSZ Európai Területi Irodája igazgat, miáltal tovább vihető a 
Londoni Karta és a Bécsi Program.  

                                                 
2 Overview of instruments relevant to transport, environment and health and recommendations for further steps. 

Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 2001 (document EUR/00/5026094/1) (http://www.euro.who.int/ 
document/trt/advreport1.pdf, hozzáférés időpontja: 2004. február 16.). 

3 Transport, Health and Environment Pan-European Programme (THE PEP). Copenhagen, WHO Regional Office 
for Europe, 2002 (document EUR/02/5040828/9) (http://www.unece.org/doc/ece/ac/ece.ac.21.2002.9.e.pdf, hoz-
záférés időpontja: 2004. február 16.). 
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A pán-európai program létrehozása  

A pán-európai közlekedés, egészség és környezet programot (THE PEP) a közlekedéssel, 
környezettel és egészséggel foglalkozó második magas szintű értekezlet fogadta el, amelyen 38 
tagállam közlekedési, környezetvédelmi és egészségügyi ágazatainak miniszterei és képviselői 
vettek részt. A pán-európai programot a környezetvédelmi és egészségi vonatkozásoknak a 
közlekedéspolitikába történő integrálására, továbbá a közös UNECE/WHO eseti szakértői 
csoport által meghatározott kiemelten fontos területeken történő cselekvés pán-európai 
szakpolitikai keretének biztosítására hozták létre. Az UNECE/WHO irányító bizottság, amely a 
közlekedéssel, környezettel és egészséggel foglalkozó magas szintű értekezlet alá rendelt új 
kormányközi testület, felelős a Program megvalósításáért. Az irányító bizottság elősegíti, 
összehangolja és monitorozza a THE PEP megvalósítása terén megtett előrehaladást, eseti 
testületeinek bevonásával. Munkáját a vezetőség segíti, amely e három ágazat 12 képviselőjéből 
tevődik össze, akik az UNECE/WHO titkárságnak visszajelzést, iránymutatást és tanácsot adnak 
a munkaterv megvalósítására vonatkozóan.  
 
A pán-európai programok a Fenntartható fejlődés csúcsértekezletén (Johannesburg, 2002. 
augusztus 26. – szeptember 4.) a „Fenntartható fejlődés akcióban” szekció „Egészség és 
fenntartható fejlődés” keretében megvalósuló partneri kapcsolatok egyikeként. A THE PEP új 
utat mutat a különféle ENSZ-szervezetek közötti együttműködés intézményesítése terén az 
UNECE/WHO irányító bizottság felügyelete alatt álló közös szakpolitikai keret révén. Ez 
lehetővé teszi a források hatékonyabb felhasználását és az erőfeszítések jobb összehangolását 
mind nemzetközi, mind nemzeti szinten.  
 

A THE PEP4 megvalósítása 

A pán-európai program irányító bizottságának első ülésére 2003. áprilisában került sor. Az 
ülésen 29 tagállam képviselői vettek részt, és elfogadták a 2003-2005 közötti időszakban 
megvalósítani javasolt tevékenységeket. Ezek a javaslatok hozzájárulnak a THE PEP által 
meghatározott prioritási területek kezeléséhez és tükrözik a tagállamok által kifejezésre juttatott 
érdeklődést, pl. pénzügyi felajánlásokkal és a megvalósításukra már megtett cselekvéssel.  
 
A THE PEP Irányító Bizottságának első ülésére 2003. áprilisában került sor. Az ülésen 29 
tagállam képviselői vettek részt, és elfogadták a 2003-2005 közötti időszakban megvalósításra 
javasolt tevékenységeket. Ezek a javaslatok hozzájárulnak a THE PEP által meghatározott 
prioritási területek kezeléséhez és tükrözik a tagállamok által kifejezésre juttatott érdeklődést, 
például pénzügyi kötelezettségvállalás vagy a megvalósításra már elvégzett tevékenységek útján. 
Különösképpen az alábbi javaslatok kerültek beterjesztésre, amelyeket az Irányító Bizottság 
támogatott, és amelyek jelenleg a megvalósítás szakaszában vannak:  
  A THE PEP közlekedés, egészségi és környezetvédelmi klíringház  
  Az egészség és a környezet szempontjából fenntartható városi közlekedési tervek 

kidolgozása és megvalósítása.  
  A közlekedéssel kapcsolatos egészségi hatások és ezek költségei és előnyei, különös 

figyelemmel a gyermekekre. 
  Indikátor-készlet kidolgozása annak a környezet és egészség vonatkozásainak a 

közlekedéspolitikába történő beépítése, valamint az egészségre és a környezetre kifejtett 
hatása figyelemmel kísérésére.  

                                                 
4 THE PEP: Transport, Health and Environment Pan-European Programme (http://unece.unog.ch/the-
pep/en/welcome.htm, hozzáférés időpontja: 2004. február 16.). 
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Az Irányító Bizottság második összejövetele 2004. március 29-30. között áttekinti az e projektek 
megvalósítása terén elért előrehaladást, és megtárgyalja a THE PEP keretében végzendő új 
tevékenységekre vonatkozó javaslatokat.  
 
A THE PEP közvetlenül hozzájárul a Gyermek Környezet és Egészség Európai Cselekvési Terv 
kidolgozásához és megvalósításához. Különösen „A közlekedéssel kapcsolatos egészségi 
hatások és ezek költségei és előnyei, különös figyelemmel a gyermekekre” foglalkozik a 
légszennyeződés, zaj, testmozgás, pszichológiai és társadalmi tényezők gyermekek egészségére 
gyakorolt hatásai naprakész elemzéseinek elkészítésével, támogatja a költségek gazdasági 
értékelésének új eredményeit, valamint politikai fellépést határoz meg a közlekedéssel 
kapcsolatos egészségi hatások gyermekek egészségére nehezedő terhének a csökkentése 
érdekében. Ezen túlmenően a jelenleg kifejlesztés alatt álló „THE PEP közlekedés, egészség és 
környezet klíringház” lehetővé teszi a jó gyakorlatra, politikafejlesztésre, műszaki és 
tudományos előrehaladásra és a releváns kezdeményezésekre vonatkozó információkhoz való 
felhasználóbarát hozzáférést és ezeknek az információknak a szétsugárzását. A klíringház 
elsőként a „városi területek” témájával fog foglalkozni, nagy hangsúlyt helyezve a 
kerékpározásra, gyaloglásra és a biztonsági vonatkozásokra, különösen hangsúlyozva a 
gyermekekkel kapcsolatos kérdéseket és a zsúfoltságra.  
 
A THE PEP megvalósítására rendelkezésre bocsátott források lehetővé tették a 2003-2005 
közötti időszak munkatervében jóváhagyott projektek többségének gyors elkezdését. Ennek 
ellenére szükség van a források folyamatos és fenntartható áramlására a THE PEP rövid-, közép 
és hosszú távú megvalósításának a támogatásához. Ebbe beletartozik az újonnan függetlenné vált 
államok és a dél-kelet-európai országok megfelelő részvételének biztosítása, az egészségügyi 
ágazat tevékenyebb részvételének támogatása a folyamatban, különösen pedig az egészségi 
érvek integrálásása a közlekedési és környezeti napirendbe nemzeti szinten.   
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Környezet-egészségügyi indikátorok Európa részére: Indikátorokon 
alapuló előzetes beszámoló  

Ez a beszámoló az Egészségügyi Világszervezet EVSZ Európai Régiója számára készült 
környezet-egészségügyi (EH) indikátor projektjének, és különösen az indikátorok négy 
témakörön belüli - légszennyezés, zaj, közlekedési balesetek, víz- és közegészségügy- 
szemléltető alkalmazásának eredménye. Az összetett EH problémák, és a válaszul hozott 
intézkedések leírásához használt standardizált megközelítés segítségével az elemzés bemutatja az 
indikátorok hasznavehetőségét a felbecslések és a jelentés terén, továbbá a rutinszerű adatgyűjtés 
korlátait. 
 
A próbatanulmány része egy Környezet-egészségügyi Információs Rendszer (EHIS) kifejlesztési 
folyamatának az EVSZ Európai Területi Irodája által, együttműködésben számos tagállammal, 
az Európai Környezetvédelmi Ügynökséggel és az Európai Bizottsággal. A folyamat számos 
tevékenységet foglal magába, az intézkedések szempontjából lényeges témák kiválasztásától, és 
az indikátor módszertanok kifejlesztésétől egészen az alkalmazhatóságig és az egészség és 
környezet közötti kapcsolatokra rávilágító, és a létező adatok használatakor alkalmazható 
központi indikátor készlet kiválasztását eredményező próbatesztelésig. A folyamat során elemző 
és jelentési módszerek is kifejlesztésre kerültek, olyan eszközökkel és eljárásokkal együtt, 
amelyek alkalmasak hasznos információk kinyerésére a létező nemzeti statisztikai, ellenőrző és 
megfigyelő rendszerekből. A központi indikátor készlet tíz, az egészségügy szempontjából 
számottevő tematikus környezeti területre összpontosít, és fogalmi keretül a DPSEEA 
(hajtóerők-kényszerítő erő-állapot-expozíció-hatások-intézkedések) modellt használja. 
 
A beszámoló a kiválasztott témakörök mindegyikén belül egy tömör leírást nyújt a problémáról, 
felméri az intézkedések és beavatkozások lehetséges előnyeit az egészségügy számára, és a 
központ indikátorok egy rövid értelmezését adja. Szervezett módon felméri az egészségügy 
szempontjából lényeges környezeti indikátorok időbeni tendenciáit és az országok közötti 
különbségeit, információt biztosítva az EH helyzetről, a lényeges meghatározó környezeti 
tényezőkről, a népegészségügyi intézkedésekről és beavatkozásokról, és az egészségügyre 
gyakorolt lehetséges hatásról. Esettanulmányok szemléltetik a kiválasztott beavatkozások 
morbiditás és mortalitás csökkentésére gyakorolt hatásait. Az információ grafikus formában 
kerül bemutatásra miden olyan esetben, amikor lehetséges a kommunikáció elősegítése a 
különböző felhasználói csoportokkal. 
 
A légszennyezés expozíció egészségügyi hatásait jelző indikátorok elemzése bemutatja a 
légszennyezés csökkentésével kialakuló lehetőséget a jelentős egészségügyi fejlődésre. Az 
indikátorok központi készlete lefedi a DPSEEA lánc legtöbb kapcsolatát, kezdve az energia 
felhasználástól, a gépjármű forgalom intenzitásától, a szennyező anyagok kibocsátásától, a 
kültéri légszennyezés koncentrációktól az egészségügyi hatásokig, magában foglalva az 
intézkedések indikátorait. Az információk ilyen mértékű kiterjedése hasznos az intézkedés 
hozatal szempontjából lényeges következtetések levonásához. 
 
A zajjal kapcsolatos indikátorok elemzése felveti a felmérési módszerek Tagállamok közötti 
kielégítőbb összehangolásának szükségszerűségét. Egy holland esettanulmány bemutatja, hogyan 
használható fel a környezeti zajjal és annak meghatározó tényezőivel kapcsolatos meghatározott 
információ nyomon követése az egészségre gyakorolt káros hatások lecsökkentésére hozott 
döntések támogatásához. 
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Az alapadatok meghatározásának országok közti különbségei ugyancsak megnehezíthetik a 
közlekedési balesetekkel kapcsolatos indikátorok közvetlen összehasonlítását. A tendenciák 
felmérése azonban értékes javallatot nyújthat a felhasználásra az intézkedések meghatározása 
terén. Számos indikátor társelemzése betekintést nyújt az egészségügy és a forgalomintenzitás 
meghatározó tényezői közötti kapcsolatokba, kijelölve az intézkedések feladatát a balesetek és a 
következményes sérülések megelőzésében. 
 
A víz- és közegészségügy központi indikátor készletének elemzése igazolja az indikátorok 
hasznosságát a vízellátás/közegészségügy és a népegészségügy közötti kapcsolatok 
megfigyelésére egész Európában Az így kapott információ felhasználható a nemzeti 
intézkedések támogatásához, és hasznos a nemzetközi összehasonlításoknál. Az indikátorok 
használatával nyert többletérték az Európai Bizottság Direktívák, továbbá a vízgazdálkodás 
fejlesztését célzó állami törvények és szabályozások hatékonyságának ellenőrzésekor mutatkozik 
meg. Az indikátorok társelemzése arra enged következtetni, hogy a víz által terjedő betegségek 
gyakorisága alábecsült a résztvevő országokban. 
 
A beszámoló bemutatja, hogy az indikátorok hathatós kommunikációs eszközök a jogalkotók, a 
szakértők és a közvélemény számára. Beépítve az intézkedés hozatal folyamatába, képesek 
felmérni és bemutatni a környezeti és egészségügyi rendelkezések hatékonyságát, így elősegítve 
a prioritások felállítását a konkurens intézkedések között. Egész Európában alkalmazva, a 
közétett epidemiológiai kutatásokkal együtt, az indikátorok az intézkedések fejlődésének 
nemzeti és nemzetközi színtű tájékoztatásához felhasználható bizonyítékot nyújtanának. 
 
A beszámoló érzékelteti az indikátorok összehasonlíthatóságának jelenleg korlátozott szintjét 
Európában, ami gyakran a felügyeleti és jelentési módszerek hiányosságainak tudható be néhány 
országban. Az EHIS értéke és a képessége a környezeti és egészségügyi döntéshozatal 
támogatására megnövelhető az adatgyűjtés és - feldolgozás progresszív fejlesztésével és 
összehangolásával, célul tűzve az információk összehasonlíthatóságának tökéletesítését a 
Tagállamok között. Az elemzés bemutatja a nemzetközi ügynökségek és a Tagállamok közötti 
együttműködés szükségességét a cél elérése érdekében. 
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Az elővigyázatosság elve: népegészségügy, a gyermekek védelme és 
a fenntarthatóság 

A jelen dokumentum célja háttérelemzés és támogatás nyújtása az Egészségügyi Világszervezet 
„A bizonytalanság kezelése – hogyan segíthet az elővigyázatosság elve megóvni gyermekeink 
jövőjét?” című szakmapolitikai anyagához, amelyet a Budapesten, Magyarországon 2004 
júniusában tartott IV. Környezet és Egészség Miniszteri Konferenciára készített.  
 
Az egészségügy és a környezet számára tekintélyes előnyt jelentenek a technológiai fejlesztések. 
Az energiaellátás, a hulladék-feldolgozó és szennyvíztisztító rendszerek, a korszerű lakásügy, a 
szállítás, a modern élelmiszer-előállító és -terjesztő módszerek, a védőoltások, a rovarirtás és a 
híradástechnika fontos szerepet játszanak az egészség és az életminőség javításában, miközben 
növelik a várható élettartamot és védik a környezetet. Mindazonáltal az utóbbi évszázad során 
bekövetkezett társadalmi változások és a gyors technológiai fejlődés ugyancsak létrehoztak 
egyre változatosabb hatóanyagokat és körülményeket, amelyeknek a következményei részben 
ismeretlenek, részben nehezen megjósolhatóak, és amelyek képesek maradandó 
veszélyforrásokat létrehozni az emberek egészségi állapotára és az ökoszisztémára nézve. 
Miközben az ismereteink a környezeti és egészséggel kapcsolatos kockázatok terén 
nagymértékben tökéletesedtek, az egészséget befolyásoló tényezők összetettsége is megnőtt. 
Ennél fogva számos tevékenység egészségre gyakorolt hatásáról az ismereteink bizonytalanok. 
Különösen azon technológiákra kell figyelmet fordítanunk, amelyek egészségre gyakorolt és 
környezeti hatásai befolyással lehetnek az eljövendő generációkra. A kulcskérdés az, miképpen 
tudja az emberi társadalom továbbra is felhasználni a fejlesztésekkel járó számos előnyt, a tiszta 
és egészséges környezet egyidejű fenntartása, és a jövőbeni kielégítő életszínvonal biztosítása 
közben. 
 
Ahogy az egészséget és a környezetet fenyegető tényezők egyre összetettebbé, bizonytalanabbá 
és globális természetűvé válnak, az elővigyázatosság elve mind gyakrabban válik vita tárgyává. 
Az elv kimondja, hogy az emberi egészség vagy az ökoszisztéma súlyos, vagy maradandó 
fenyegetettsége esetén a természettudományok terén fennálló hiányosságok nem lehetnek okai a 
megelőző intézkedések késlekedésének. 
 
Az elővigyázatosság elvéről folyó vita részben válasz arra a felismerésre, hogy az 
óvintézkedések elmaradása súlyos társadalmi és gazdasági költségeket okoz. Világszerte 
gyermekek millióinál alakult ki neurológiai károsodás, csökkent szellemi teljesítő képesség, és 
ezek következtében képtelenség az önellátásra a kohókban, festékekben és benzinben lévő ólom 
terhelés miatt. A dohány, az azbeszt és számos egyéb anyag bőséges példát nyújtanak azokra a 
tetemes költségekre, amelyek az ártalmasság meggyőző bizonyítékára való várakozás miatt 
merülnek fel. Ezek az esetek például szolgálnak arra, hogy a tudomány és a szakmapolitika nem 
volt képes megelőzni az egészség és ökoszisztéma károsodását, és jól példázzák az egészségre és 
a gazdaságra gyakorolt következményes kihatásokat.  
 
A III. Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia rendelkezésével összhangban az 
Egészségügyi Világszervezet kialakított egy olyan szemléletmódot, amely elősegíti a megelőző 
népegészségügyi intézkedéseket azokon a területeken, ahol aggodalomra ad okot a környezet 
hatása a gyermekek egészségére. A szemléletmód arra összpontosít, hogyan lehet az 
elővigyázatosság elvét alkalmazni a gyermekek és az eljövendő generációk egészségének 
megóvására. Ezt figyelembe véve az Egészségügyi Világszervezet legfőbb célja a döntéshozatal 
irányítása és tökéletesítése a környezettel és az egészséggel kapcsolatban a bizonytalanság és az 
összetettség körülményei között, eközben elősegítve a tudományos előrelépést és a gazdasági 
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fejlődés fenntarthatóbb formáit. A szemléletmód meglehetősen rugalmas, így alkalmazható az 
Egészségügyi Világszervezet európai régiójának minden országában, függetlenül azok 
rendelkezésre álló forrásaira.  
 
Jelen dokumentum, vezető népegészségügyi és környezet-egészségügyi tudósok közleményein 
keresztül, körvonalaz egy tudományos, etikai és népegészségügyi szemléletmódot az 
elővigyázatosság elvének alkalmazásáról a gyermekek és az elkövetkező generációk védelmére. 
A beszámoló tudományos eszközöket is bemutat a bizonytalan és összetett kockázati tényezők 
jellemzésére, összekapcsolva ezeket a tisztább termelésre és a biztonságosabb technológiák és 
tevékenységek ésszerűsítésére szolgáló eszközökkel. Az anyag részben az Egészségügyi 
Világszervezet és az Európai Környezetvédelmi Ügynökség által összehívott megbeszélésekre és 
analízisekre épül, amelyek többek között az óvintézkedések megtételének elmulasztása során 
nyert tanulságokkal, és a bizonytalan körülmények melletti döntéshozatal leghelyesebb 
alkalmazásával foglalkoznak, és épít a IV. Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia 
előkészítése során a tagállamokkal folytatott intenzív megbeszélésekre.  
 
A jelentés megállapításai a következők: 
 
  Az elővigyázatosság és a megelőzés fogalmai mindig is a népegészségügyi gyakorlat 

szívügyei voltak. A népegészségügy elválaszthatatlan a lakosság egészségére ártalmas 
tényezők azonosításának és elkerülésének folyamatától, és az óvintézkedések 
megállapításától és foganatosításától. A múltban a népegészségügyi beavatkozások a már 
felismert és bizonyítottan ártalmas veszélyforrások eltávolítására összpontosultak (még 
azokban az esetekben is, amikor az etiológiai tényezők nem voltak teljesen tisztázottak). 
Ahogy a „modern” potenciális kockázati tényezők egyre összetettebbé és kiterjedtebbé 
válnak, az elővigyázatosság elve bizonytalan kockázati tényezőket állapít meg, és 
megpróbálja megváltoztatni azt a módot, ahogyan a tudomány alátámasztja a 
szakmapolitikát, a „reagálás” stratégiáját az „óvintézkedés” stratégiájává változtatva. Az 
elővigyázatosság elve, együtt egyéb vonatkozó szemléletmódokkal, mint például az 
egészségre gyakorolt hatás értékelése, hasznos irányelveket nyújt a népegészségügy 
bizonytalan feltételek közötti döntéshozatalainál oly módon, amely helyénvalóan kezeli a 
hatalom, a tulajdon, a méltányosság és a méltóság kérdését.  

  Az elővigyázatosság elve arra bátorítja a szakmapolitika meghatározóit és a 
népegészségügyben dolgozókat, hogy a népegészségügyi szemléletük kialakításánál 
mérlegeljék a növekvő összetettséget és bizonytalanságot. Megalapozott bizonyítékok 
támasztják alá a következtetést, miszerint a jelenkori környezeti kockázati tényezők 
genetikus, táplálkozási, környezeti és társadalmi-gazdasági faktorok közötti összetett 
kölcsönhatás eredményeként alakulnak ki. Ezen összetett kockázati tényezők tükrében az 
elővigyázatosság elve felhasználható a kutatások, újítások és az interdiszciplináris 
problémamegoldások előmozdítására. Irányelvként szolgál az emberi tevékenységek 
hatásainak mérlegelésére, és szerkezetet nyújt az emberek, egyéb fajok és a létfontosságú 
ökológiai rendszerek védelmére napjainkban és a jövőben is. 

  Az elővigyázatosság elvét alkalmanként úgy festik le, mint ami ellentmond a józan 
tudományos felfogásnak, és összeegyeztethetetlen a bizonyítékokon alapuló 
döntéshozatallal. A bírálatok talán az elővigyázatosság elvével történő hathatós 
visszaéléseken alapulnak, mindazonáltal fontos tisztázni a környezeti tudományok szerepét a 
szakmapolitika meghatározásában. 

  A legtöbb sürgető környezeti válság alapvető jellemvonásai megegyeznek: úgy tűnik, 
természeti rendszerek és ciklusok széthullása során keletkeznek, amelyek viselkedése csak 
részben tisztázott. Két következtetést vonhatunk le. Először is, óriási szükség van további 
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tudományos kutatásokra, a tudásunkban lévő hiányosságok pótlására. Másodszor, miközben 
várakozunk a tökéletesebb tudásra, meg kell találnunk a módot a jelenleg elérhető 
bizonyítékok alapján történő döntéshozatalra, tudomásul véve a fennmaradó 
bizonytalanságokat. Ily módon nincs ellentmondás a tudományos előrehaladás sürgetése és 
az óvintézkedések megtétele között. Valójában az óvintézkedések alkalmazása precízebb 
tudományt követel az összetett kockázati tényezők leírására, a tudásunkban lévő 
hiányosságok megvilágítására, és a korai figyelmeztető jelek és a tevékenységek nem 
szándékos következményeinek felismerésére. Jelenti továbbá a tudomány használatát nem 
kizárólag a környezeti veszélyek megállapítására, hanem biztonságosabb alternatívák 
felismerésére, fejlesztésére és megállapítására, a potenciálisan veszélyes tevékenységek 
helyett. 

  Az átmeneti gazdasági helyzetű országoknak speciális környezet-egészségügyi problémákkal 
kell szembenézniük. A múltbeli szennyezések, a gazdasági nehézségek, a szegényes, vagy 
akár működésképtelen népegészségügy következményei, és a gyors politikai, szociális és 
gazdasági változások igényei további problémákat vetnek fel a döntéshozók számára. 
Ezekben az országokban a gazdasági elsőbbségek lényegesebbek az egészség védelmének 
szükségességénél. Ennélfogva az elővigyázatosság elve nagyon fontos ezekben az 
országokban, mivel tájékoztatást adhat a jobbára meglehetősen bizonytalan körülmények 
között hozott döntésekről, segíthet felépíteni az általános magabiztosságot, megnövelheti a 
kutatások és újítások teljesítményét, biztosíthatja, hogy a fejlett ipari országokban a múltban 
elkövetett hibák nem ismétlődnek meg, és segíthet áttenni a terhet a közintézményekről a 
veszélyforrások létrehozóira. 

  Nincs minden esetben alkalmazható módszer az elővigyázatosságra. Az elővigyázatosság 
alkalmazásának ösztönöznie kellene a döntéshozókat arra, hogy használják az információk 
lehető legszélesebb skáláját, beleértve a felelős érintettek véleményét, és vizsgálják meg az 
intézkedések többféle lehetséges útját. Az elővigyázatosság alkalmazásakor a rugalmasság 
különösen fontos, mivel minden döntés eltérő a kockázati tényezők, a bizonytalanság, az 
érintett közösség, az elérhető választási lehetőségek, a technikai és pénzügyi források 
sokszínűsége miatt. A következetességet így a minden esetben azonos elővigyázatossági 
alapváz és módszer használata jelenti. Annak mérlegelése, mit tekintünk „elfogadható 
kockázatnak”, vagy elégséges bizonyítéknak a cselekvésre, nem csupán a kockázati tényező 
szintjén, a bizonyítékok szilárdságán és a bizonytalanságon múlik, hanem függ a 
terjedelemtől, a kockázat reverzibilitásától és eloszlásától, a kockázat megelőzésére szolgáló 
lehetőségektől, a közvélemény idegenkedésétől a kockázati tényezővel szemben, a 
társadalom kultúrájától és értékeitől, illetve az alternatív lehetőségek mellett vagy ellen szóló 
érvektől is. 

  Ezek a megelőző elővigyázatossági intézkedések végül is a potenciálisan veszélyes 
anyagoknak, tevékenységeknek és egyéb állapotoknak történő kitettség folyamatos 
csökkentését, és ha lehetséges, teljes megszüntetését célozzák. Ha ebbe az irányba szeretnék 
előrehaladni, a következőket kell tennünk: 

- A veszélyes anyagok és tevékenységek kevésbé veszélyes anyagokkal és technológiákkal 
való helyettesítésének támogatása, ahol vannak alkalmas elérhető alternatívák. 

- Az előállítási folyamatok, a termékek és az emberi tevékenységek felülvizsgálata, az 
egészségre és környezetre számottevően ártalmas hatások minimálisra csökkentése 
érdekében, például az integrált rovarirtási stratégiák használatával, a termőföldek 
használatának megtervezésével és a tisztább termeléssel. 

- Népegészségügyi célkitűzések felállítása az emberek és az ökoszisztémák egészségének 
megőrzésére (mint például a vér ólomszintjének csökkentése vagy a halászat fejlesztése). 

- Információ biztosítása és oktatás a lakosság felé, a cselekvési képesség és a felelősségre 
vonhatóság elősegítésére. 
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- Elővigyázatossági megfontolások beillesztése a kutatási tervezetekbe, így lehetővé téve a 
gyors beavatkozásokat az egészségkárosítás megelőzésére, és 

- amennyire lehetséges, a nem szándékos ártalmas következmények minimálisra 
csökkentése, amelyek esetleg az elővigyázatossági intézkedések során jöttek létre. 

 
Az elővigyázatosság elve körüli viták számos releváns meglátást nyújtottak a bizonytalan 
körülmények közötti népegészségügyi döntéshozatal vonatkozásában. Reményeink szerint ez a 
dokumentum további kiindulási pontot nyújt az egyidejű célok megvalósításának 
megközelítéséhez, amelyek: a) a felnőttek, a gyermekek és az eljövendő generációk védelme és 
az ökoszisztémáké, amelyektől függünk, és b) a gazdasági fejlődés, a fenntarthatóság, és az 
újítások elősegítése a tudomány, a kutatás és a szakmapolitika terén.  
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A lakásviszonyok és egészség kapcsolatára vonatkozó bizonyítékok 
áttekintése 

Számos bizonyíték létezik arra nézve, hogy a lakásviszonyok befolyásolják az egészségi 
állapotot. Nyitva marad ugyanakkor a kérdés, hogy mit lehet egészséges lakásviszonyoknak 
nevezni. 
 
Az „egészséges lakásviszonyok” kifejezés magában foglalja az egészség, a biztonság, a higiénia, 
a kényelem és a magánélet biztosításához szükséges funkcionális és kielégítő fizikai, szociális és 
mentális feltételek biztosítását a lakáson belül és akörül. Az EVSZ a lakásviszonyokra az alábbi 
tényezők együttesenként tekint: 

  a ház/lakóépület (a fizikai lakóhely) 

  az otthon (a lakóhely pszicho-szociális jelentése, a háztartások/családok szociális 
dimenziója) 

  a közvetlen lakókörnyezet (szociális, környezeti és infrastrukturális aspektusok) 

  a közösség (az ugyanazon a területen élő emberek). 
 
Ez a holisztikus megközelítés azt jelenti, hogy nem alkalmazható a hagyományos "dózis-hatás" 
összefüggés, ahol egyetlen tényező jelenti egy jól körülírt hatás eredetét. A lakásviszonyok és 
egészség területén számos összetevő együttesen vezethet el egyetlen hatásig, miként egyetlen 
tényező is szerteágazó hatásokat eredményezhet.  
 
Mindettől függetlenül, bizonyos lakásviszonyok tisztán összekapcsolódnak a rossz egészségi 
állapottal, és egyesek esetében konkrét hatások is meghatározásra kerültek. A lakásviszonyokból 
eredő környezeti kockázati tényezők sorába tartoznak: a légszennyezés és elégtelen szellőztetés, 
a zajártalom, a penész és nedvesség, az élősdiek és a velük való fertőzöttség, az otthonon belül 
biztonsági elemek hiánya, a bútorokból és építőanyagokból származó károsanyag-kibocsátás és 
szennyezőanyagok, a nem megfelelő higiénés létesítmények, a rossz minőségű fűtési rendszerek 
és az elégtelen hőszigetelési szabványok, a magánélet és biztonság hiánya az otthonon belül, 
valamint a lakóépület körüli rosszul tervezett külső környezet.  
 
A megfelelő lakásviszonyok legfontosabb indikátorai közé tartoznak: a lakáson belüli műszaki 
szolgáltatások minősége (szellőző és fűtési rendszer, vízellátás), a strukturális és építészeti 
jellemzők (biztonság, beosztás, hő- és hangszigetelés), a lakás állaga (javítások, a lakók 
életstílusa, stb.), valamint békés és multifunkcionális nyitott terek rendelkezésre állása a lakás 
körül (szociális és kényelmi létesítmények, parkok, stb.). 
 
Az egészségi hatások körében egyes tünetek és betegségek bizonyos mértékig a nem megfelelő 
lakásviszonyoknak tudhatók be. Ezek közé tartoznak: a légúti megbetegedések, az asztma és az 
allergia, a fertőző betegségek, a szív- és érrendszeri megbetegedések, a stresszel és hormonális 
változásokkal kapcsolatba hozható mentális problémák, az alvászavar, az ételmérgezés, a félelem 
és a fóbiák, a balesetek és véletlen sebesülések, a kihűlés, a télen jelentkező, átlagosnál 
magasabb halálozás, a szociálpathológia körébe tartozó problémák, pl. elszigeteltség, depresszió, 
a bűnözéstől való félelem, elhízás, és közelebbről meg nem határozott tünetek, mint pl. a fejfájás, 
szédülés, ingerlékenység és hányinger. A tanulmányok figyelemre méltó számban azonosítottak 
lakásviszonyokkal összefüggő (vagy nem összefüggő) olyan tényezőt, amely ezen betegségek 
vagy tünetek oka lehet. A legnagyobb veszélyt általában az átlagosnál rosszabb lakásviszonyok 
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jelentik, amelyek a társadalom legsérülékenyebb és legszegényebb rétegeit érintik, és 
ugyanakkor számos egészségi problémához is vezetnek.  
 
A háttérdokumentum a lakásviszonyok egyes tényezőit, valamint az egészségre gyakorolt 
potenciális hatásukat vizsgálja. Beszámol továbbá egy pán-európai lakás- és egészségügyi 
felmérés első eredményeiről is, amelyet az EVSZ Európai Környezet és Egészség Központjának 
bonni irodája koordinált nyolc európai városban. A dokumentum első technikai megközelítése 
lehet lakás- és egészségpolitikák és irányelvek kidolgozásának is. Célja, hogy meggyőző 
bizonyítékokat tárjon elő, amelyek segíteni fogják a környezetvédelmi és lakásügyi hatóságokat 
annak felismerésében, hogy az épített környezet létfontosságú szerepet játszik az emberi 
egészségben, és amely bizonyítékokat az egészségügyi hatóságok a megfelelő lakásviszonyok 
fontosságának hangsúlyozására használhatnak. 
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Energia, fenntartható fejlődés és egészség  

Az „Energia, fenntartható fejlődés és egészség” című dokumentum, amelyet az EVSZ Európai 
Területi Irodája állított össze az Európai Környezetvédelmi Ügynökséggel együtt a IV. 
Környezet és Egészség Miniszteri Konferenciára, hat fejezetből áll. Az 1. fejezet bevezeti az 
olvasót az európai energiabiztonság és az ENSZ Ezredfordulós fejlesztési céljainak kérdésébe; a 
2. fejezet az energia elérhetőségét, az energiakeresletet és tendenciákat mutatja be Európában; a 
3. fejezet az elektromossághoz és a fűtéshez való hozzáféréssel foglalkozik; a 4. fejezet az 
elektromos energia előállításának, továbbításának és elosztásának egészségre gyakorolt hatásait 
taglalja; az 5. fejezet megvizsgálja a közlekedés, az energia és az egészség közti 
összefüggéseket, a 6. fejezet pedig áttekinti a szakmapolitikai kihatásokat és válaszokat.  
 
Európa óriási kihívásokkal kerül szembe energiaszektorának szerkezetátalakítása során azért, 
hogy összehangolja a környezetvédelmi, társadalmi és gazdasági célokat – ezek alkotják a 
fenntartható fejlődés három pillérét. Ezzel egyidejűleg új lehetőségek nyílnak meg az 
energiafelhasználás technológiai fejlődésével, az energiahatékonyság és –megtakarítás új 
intézkedéseinek a kidolgozásával, valamint a társadalom- és környezetvédelmi politikák és a 
fenntartható fejlődési célok összehangolttá válásának fokozódásával.  
 
A gazdasági növekedés és a lakosság számának gyarapodása fokozza az energiafogyasztást 
Európában. Az összes energiafogyasztás csökkent az EVSZ Európai Régiójában, elsősorban az 
ipari tevékenység visszaesése miatt, amely Kelet-Európában, a Kaukázusban és a közép-ázsiai 
köztársaságokban következett be. Nyugat-Európában némileg emelkedett az 
energiafelhasználást, de a tendencia a földrész mindkét részén az energiahatékonyság 
fokozódását mutatta (azaz a bruttó kibocsátás egységére számított energiafelhasználás, pénzben 
kifejezve). Ezzel egyidejűleg az energiahatékonyságban a Régió nyugati és keleti részei között 
mutatkozó szakadék továbbra is igen mély; az energiahatékonyság valójában csökkent a Régió 
néhány keleti országában, például Belaruszban és Ukrajnába. Európa egészét tekintve az energia 
összfogyasztás várhatóan jelentősen fokozódni fog a következő 30 év során.  
 
Európa néhány része gondokkal küzd a nagyüzemi energia megfizethetőségével és az 
energiafelhasználás hatékonyságának a javításával. A gyermekek életkilátásait és a fűtőanyag 
felhasználást több nemzetre kiterjedően elemezve az EVSZ megállapította, hogy 2000-ben 21 
ezerre volt tehető azoknak a haláleseteknek a száma, amelyek a háztartási szilárd fűtőanyag-
használattal álltak összefüggésben. További problémát okoznak a gyakori áramszünetek: bár az 
egészségre gyakorolt hatásukra vonatkozó mennyiségi becslések nem állnak rendelkezésre, 
anekdotális bizonyítékok szólnak falvak áttelepítéséről, kórházak és iskolák bezárásáról.   
 
Az elektromosáram-termelés különféle formáihoz az ágazatban dolgozó munkásokra és az 
általános lakosságra kifejtett eltérő egészségi hatások társulnak. Ezek a hatások a fűtőanyag 
kitermelésének (bányászás, fúrás), az energia előállításnak és a hulladék elhelyezésének egyes 
szakaszaiban keletkezhetnek. Néhány hatás nagyon rövid idő elteltével kialakul, mások (mint 
például a levegő útján terjedő szennyezőanyag-expozícióhoz kapcsolódóak) néhány év elteltével 
alakulnak csak ki. Az energiatermelésnek egyetlen formája sem mentes teljesen az egészségre 
gyakorolt hatásoktól, de egyértelműen különböznek a hozzájuk társuló egészségi teher típusát és 
nagyságrendjét tekintve.  
 
A fosszilis tüzelőanyagokból történő villamosenergia-termelést általában korlátozott és előre 
jelezhető foglalkozási kockázatokkal társítják (főként a tüzelőanyag kitermelése során). Ennek 
ellenére érzékelhető hatások alakulnak ki a lakosságnak a levegő útján terjedő szennyezőanyag 
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expozíciójából (bár léteznek hatásos helyi szennyeződés-eloszlató mechanizmusok), illetve az 
éghajlatváltozás késői hatásaihoz kapcsolódóan. A fűtőanyag bányászata atomenergiához 
jelentős foglalkozási kockázatokat hordoz magában, de az energiatermelés során általában 
alacsony a kockázat, és nem következik be jelentős üvegházhatású gázkibocsátás. Számolni kell 
azonban a radioaktív hulladék véletlenszerű szivárgásának kis kockázatával, és egy jelentős 
nukleáris baleset kicsi, de határozott kockázatával. A megújuló források általában a káros 
kibocsátások legalacsonyabb szintjével járnak: jóllehet a megújuló fűtőanyagok égése a levegő 
útján terjedő szennyezőanyagokat generál (hasonlóan a fosszilis fűtőanyagokhoz), csak kis 
mértékben járul hozzá az üvegházhatású gázok kibocsátásához.  
 
Bár számos tényező befolyásolja az energiapolitikát, az egészségi megfontolások azt kívánják, 
hogy számottevően emelkedjék a megújuló források részaránya, főként azoké, amelyek nem 
égési eljárásokra alapulnak. Az Európai Bizottság ExternE projektjének eredményei pénzben 
kifejezve arra utalnak, hogy 1998-ban az Európai Unióban a villamosenergia-előállítás 
költségekkel ki nem fejezhető külső gazdasági hatásai összességének jóléti hatásai az EU összes 
bruttó hazai termékének 1%-át tették ki. Ezeknek a jóléti hatásoknak körülbelül 90%-a egészség-
specifikus volt. 
 
A közlekedési ágazatban az új gépjárművek kibocsátásának csökkentése és a tisztább 
üzemanyagok alkalmazása terén bekövetkezett műszaki fejlődés ellenére az üvegházhatású 
gázok kibocsátása előrejelzések szerint 34%-kal fog emelkedni az 1990-es szintről 2010-ig. Ez 
azt jelzi, hogy a már megtett intézkedések mellett továbbiakra is szükség van, amennyiben a 
Kyotoban kitűzött célokat el akarjuk érni. Különösképpen a közúti személy- és teherszállítás 
fokozódó mennyisége (ez az EU-ban 18%-kal illetve 40%-kal nőtt 1990 és 2000 között) teszi 
semmissé a fejlett technológiák révén elért nyereséget. Ez olyan intézkedésekért kiált, amelyek 
nem csak a legújabb technológiák szélesebb körű elterjedését támogatják, hanem nagyobb 
hangsúlyt helyeznek a közúti közlekedés növekedésének kezelésére is. Ebbe beletartozna a 
közlekedési módozatok elmozdulása a gyaloglással és kerékpározással társított tömegközlekedés 
irányába, különösképpen a városokban, ahol a leghatékonyabban űzhetők ezek az egészségesebb 
közlekedési módozatok.  
 
Összességében előrehaladás következett be az elmúlt évtizedben az energia előállítása, szállítása 
és elosztása egészségi terheinek a csökkentése terén. Ennek ellenére az energiafogyasztás 
továbbra is az egészség egyik legjelentősebb befolyásoló tényezője, és további politikák és tettek 
szükségesek a jövőbeli egészségi kockázatok visszaszorítása érdekében 
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A gyermekek egészsége és környezete: a nemzeti cselekvési tervek 
fejlesztése 

Bevezetés 

A Gyermek Környezet és Egészség Európai Cselekvési Tervet (angol rövidítése: CEHAPE) a 
gyermekek különleges sérülékenységére tekintettel, továbbá az 1999 júniusában Londonban 
megtartott III. Környezet és Egészség miniszteri konferencián elfogadott nyilatkozatra válaszul 
alakították ki annak a biztosítására, hogy a tagállamok a gyermekek környezeti egészségét a ma 
gyermekei és a jövő generációk javára a politikai napirend elejére sorolják.  
 
A jelen dokumentumot a gyermekek egészségét nemzeti és helyi szinten fenyegető környezeti 
veszélyek hatásának jobb megértéséhez szükséges elemek háttér-összefoglalójául dolgozták ki. 
Foglalkozik továbbá az eredményes fellépés kialakításához és a nemzetközi támogatás és 
együttműködés biztosításához szükséges mechanizmusokkal és eszközökkel. Konkrétabban a 
dokumentum:  
 

  meghatározza az ilyen jellegű dokumentum által elérendő fő célkitűzéseket, azaz a 
gyermekekre háruló káros környezeti kockázati tényezők csökkentését illetve 
megszüntetését; 

  rávilágít a megteendő lépések körülményeire; és   

  megjelöli a megfelelő lépések megtételéért felelőssé tehető ágazatokat. 
 
A II. rész első fejezetében szereplő cselekvési táblázat a CEHAPE keretében tett vállalások 
megvalósítására vonatkozó gyermekspecifikus lépéseket taglalja. Ezeket gyermekekre vonatkozó 
cselekvési tervekbe vagy környezet-egészségügyi nemzeti tervekbe (ilyenek a nemzeti 
környezetvédelmi és egészségügyi cselekvési tervek /NEHAP/) foglalhatják össze, vagy lehetnek 
a meglévő nemzeti tervek és kezdeményezések kiegészítői.  
 
A dokumentum a prioritások meghatározására, az intézményfejlesztésre, a partnerkapcsolatok 
kiépítésére, valamint a tájékoztatásra, oktatásra és kommunikációra (angol rövidítése: IEC) 
szolgáló eszközök használatára vonatkozó iránymutatás nyújtása révén az egyes tagállamok 
különös igényeivel is foglalkozik. Ezek az eszközök lehetővé teszik, hogy az országok saját 
körülményeiknek megfelelően alakítsák ki gyermek környezeti és egészségügyi cselekvési 
terveiket (angol rövidítése: CEHAP). Javaslatot tesz továbbá a nemzeti terv megvalósításának 
figyelemmel kísérésére szolgáló gyermekkörnyezet egészségügyi mutatókra. 

Háttér 

Ma jóval több európai gyermek élvezi a jobb élelmezés, a tisztább víz, a több megelőző 
egészségügyi intézkedés (például védőoltások) és a magasabb életszínvonal hasznát, mint 
valaha. Ezzel együtt a mai gyermekek rendszeresen ki vannak téve egy sor rejtett veszélynek, a 
levegőben, a vízben, az ételben, a talajban és a felszínben, valamint több fogyasztói cikkben 
található szennyező anyag révén. Ugyanakkor szociális téren új problémák merültek fel: ilyen a 
gyermekmunka (annak legveszélyesebb formáit is beleértve), család nélküli gyermekek, 
valamint a gyermekek részvétele törvényellenes cselekményekben.  
 
A gyermekek fogantatásuktól felnőtté válásukig különösen ki vannak téve a környezetszennyező 
anyagok hatásának növekedésük és fejlődésük során, mivel szervezetük működése még nem 
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érett, testsúlyukhoz viszonyítva jobban ki vannak téve a környezetszennyező anyagoknak, és 
bizonyos krónikus betegségeknek, amelyek csak évtizedek alatt válnak nyilvánvalóvá, hosszabb 
idő alatt alakulnak ki. Ezen túlmenően a gyermekekre háruló kockázatok annak a konkrét 
környezetnek megfelelően alakulnak, amelyben élnek, tanulnak és játszanak – sőt, néha 
dolgoznak. Ezek gyakran olyan környezetet jelentenek, amelyet ők közvetlenül nem tudnak 
befolyásolni. 
A jelen dokumentum célközönsége a szakpolitikák alakítóiból és különösen a vezető 
tisztviselőkből áll. Rövid, de világos áttekintést ad arról a háttérdokumentumról, amely a 
CEHAPE kialakításához technikai alapul szolgált, és alkalmazható a nemzeti és helyi CEHAP-
ok kialakításában és tervezetének elkészítésében. Arra ösztönzi a tagállamokat, hogy a fő célként 
a gyermekegészségügyet zászlajukra tűző különféle nemzetközi folyamatokban tett 
erőfeszítésekre összpontosítsanak, és azokat tartsák fenn.  

A cselekvési tábla 

A CEHAP-ok egyik fő célkitűzése az, hogy javaslatot tegyenek gyermekspecifikus 
cselekvésekre a gyermekek számára különösen releváns és az általános környezet-egészségügyi 
politikában nem eléggé hangsúlyosan szereplő környezeti kockázati tényezőknek való kitettség 
csökkentésére illetve megszüntetésére. A táblázatban szereplő cselekvések az olyan környezeti 
kockázatok kezelését célozzák, amelyek a fogantatástól a késő fiatal korig hatást gyakorolhatnak 
az egészségre. Érdemes megjegyezni, hogy az ebben az időszakban felmerülő kockázatoknak 
való kitettség káros egészségügyi hatásai nemcsak a gyermekkor és ifjúkor során, hanem az élet 
során bármikor később is felmerülhetnek. 
 
A cselekvési táblázat 15 környezeti kockázati tényezővel foglalkozik, zömében a négy CEHAPE 
regionális prioritási célban foglaltakkal. A cselekvéseket környezeti kockázati tényezők és a 
regionális prioritási célok szerint csoportosítottuk. A cselekvéseket olyan célkitűzések szerint 
állítottuk össze, amelyek lehetővé teszik a tagállamok számára saját konkrét helyzetük 
felmérését és annak eldöntését, hogy az adott országban a probléma elterjedtségétől függően 
melyik cselekvésre kell először figyelmet fordítani. A táblázat felsorolja az első javasolt 
cselekvéseket, amelyek hasznosak lehetnek a tagállamok által az együttműködés tárgyaként 
megállapodott regionális prioritási célokba tartozó környezeti kockázati tényezők kezeléséhez. 
Ezt követően bemutatja a további környezeti kockázati tényezőket és az ezeknek megfelelő 
cselekvéseket, amelyekhez kapcsolatot kell kiépíteni más cselekvési tervekkel vagy 
kezdeményezésekkel.  
 
E környezeti kockázati tényezők kezelésével lefedhetők a Londoni Nyilatkozatban kiemelt 
környezeti kockázatok egészségre gyakorolt legfontosabb hatásai, mint például a sérülések, az 
asztma és az allergiák, a környezeti dohányfüst hatására kialakuló légúti betegségek, 
idegrendszeri fejlődési rendellenességek, rákbetegségek, valamint a víz és az élelmiszerek útján 
terjedő betegségek. 
 
Mivel az európai térségben a gyermekek környezet-egészségügyi prioritásai között jelentős 
eltérések mutatkoznak, az egyik országban prioritásnak tekinthető cselekvés nem biztos, hogy 
egy másik ország számára is ugyanolyan fontos. Ezen túlmenően országonként változhatnak a 
különféle cselekvések végrehajtásáért vagy megvalósításáért felelős minisztériumok és ágazatok; 
ezért az országoknak konkrét igényeiknek megfelelően kell saját prioritást élvező cselekvéseiket 
és a vonatkozó végrehajtó ágazatot meghatározni. 
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A táblázat a következő típusú cselekvéseket javasolja annak biztosítására, hogy nagyszámú 
érdekelt felet és az összes kapcsolódó szektor részvételét biztosítsák: 

  jogszabályok megalkotása és végrehajtása; 

  a szolgáltatások és az infrastruktúra javítása; 

  a gyermekek, a gondozók és a szakemberek aktív bevonásának előmozdítása a gyermekek 
környezetére és egészségére vonatkozó szakpolitika kialakításába; 

  környezeti kockázatoknak való kitettség figyelemmel kísérése és a tudásbázis fokozása a 
bizonyítékokon alapuló szakpolitikák kialakítását biztosító kutatás előmozdításával; és 

  egészségügyi és oktatási programok előmozdítása. 

Nemzeti cselekvési tervek felé 

A cselekvések nemzetközi támogatása 
A gyermekek környezet-egészségügyi fenyegetésekkel szembeni védelme olyan nemzetközi 
megállapodásokon alapul, amelyek kialakításának célja biztosítani, hogy a gyermekek a 
legmagasabb elérhető egészségi színvonalhoz vezető környezetben nőjenek fel és éljenek. Ezek 
közé tartoznak: 

  a Nyolcak környezetvédelmi vezetőinek a gyermekek környezeti egészségéről szóló 
nyilatkozata (a nyolc vezető ipari ország környezetvédelmi vezetőinek csúcstalálkozója, 
1997. május 5-6., Miami, Florida); 

  az Egyesült Nemzetek Szervezetének a gyermekek egészségét mint alapvető emberi jogot 
és a gazdasági és emberi fejlődést meghatározó és jelző tényezőt meghatározó programja 
(1999); 

  a londoni III. Környezet és Egészség miniszteri konferencián elfogadott nyilatkozat, amely 
felhívja a politika figyelmét a gyermekek különleges sérülékenységére és a felmerülő 
környezeti aggályok megválaszolásának szükségességére (1999); 

  az ENSZ Közgyűlése által elfogadott Ezredfordulós Nyilatkozat (2000); 

  az Egészségügyi Világszervezet 2002-2005 közötti időszakra vonatkozó stratégiája és 
általános munkaprogramja, amelyben a WHO a társadalmi, gazdasági, környezeti és 
fejlesztési politika hatásos egészségügyi dimenziójának előmozdítása mellett kötelezi el 
magát;  

  a johannesburgi Fenntartható Fejlődés Csúcstalálkozóján (2002) elfogadott nyilatkozat, 
mely felsorolja a víz-, energia-, egészségügy és mezőgazdaság területén a gyermekek 
védelmére vonatkozó környezetvédelmi intézkedéseket; valamint 

  az ötödik „Európai környezet” miniszteri konferencián (Kiev, 2003. május 21-23.) 
elfogadott nyilatkozat, amely megismétli az egészségügy és a környezet közötti fontos 
kapcsolat fennállását. 

 
A fenti nemzetközi megállapodásokban vállalt kötelezettségek teljesítésének biztosításához a 
tagállamoknak megfelelően fel szükséges készülniük a transznacionális szakpolitikák, valamint a 
nemzeti cselekvési tervek megfogalmazására és végrehajtására. E cél elérése érdekében a WHO 
és egyéb nemzetközi szervezetek a következőkkel nyújtanak támogatást a kormányoknak: 

  tájékoztatás, képzési lehetőségek és anyagok biztosítása és a tapasztalatcsere ösztönzése 
például olyan mechanizmus útján, mint nemzetközi szakértők vagy szervezetek hálózata; 
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  a WHO Európai Régióján belül a meglévő vonatkozó környezet-egészségügyi 
jogszabályokra vonatkozó információk cseréjének biztosítása; 

  a közös kutatási együttműködésben a partnerek meghatározása és a többoldalú 
partnerkapcsolatok kialakulásához támogatás nyújtása; és 

  az egyéb nemzetközi szervezeteken belül a tagállamok rendelkezésére álló emberi és 
pénzügyi erőforrások meghatározása. 

A megvalósítás eszközei 

Prioritások meghatározása 
A prioritások meghatározásához olyan kritériumokat kell alkalmazni, amelyek segítségével meg 
lehet határozni a tagállamok által elsőként intézendő cselevéseket. E kritériumok között 
szerepelhet:  

  a kockázatos helyzetben lévő gyermekek száma;  

  a környezeti kockázatnak való kitettségből fakadó egészségi hatás jellege és súlyossága, 
különösen, ha ezek a hatások visszafordíthatatlanok; és  

  a környezetből származó rendellenességek előfordulásának növekedését igazoló 
bizonyítékok. 

 
Az ország gazdasági állapota is szerepet játszik a prioritások meghatározásában, és befolyásolja: 
a) a megoldás megfizethetőségét pénzügyi és emberi erőforrások tekintetében; és b) a cselekvés 
költségét ahhoz képest, hogy mivel jár nem cselekedni. 
 
Emellett a tagállamok politikai és társadalmi fejlődése, intézményi kapacitása és kulturális 
háttere is fontos, mivel ezek határozzák meg:  

  a szükséges lépés technikai megvalósíthatóságát vagy olyan módszerek alkalmazásának 
lehetőségét, mint az egészségügyi hatásfelmérés, a költség-haszon elemzés vagy a 
kockázatfelmérés; és 

  a környezeti igazságosság vagy igazságtalanság kérdésének relevanciáját (azaz ki fizeti a 
javasolt lépéseket és azok előnyeiből ki részesül). 

Intézményfejlesztés és partnerkapcsolatok 
A CEHAPE és a CEHAP-ok megvalósításának biztosításában fontos a megfelelő mechanizmus 
és intézményi keretrendszer kialakítása és a megfelelő partnerkapcsolatok építése. A különböző 
tagállamokban eltérő felelősségi kört és feladatokat látnak el az egészségügyi és 
környezetvédelmi minisztériumok. Ezen túlmenően a felelősség delegálására vonatkozó 
intézkedések és a nem kormányzati szervezetek és egyéb szervek és intézetek bevonásának 
szintje is országonként változó. Az állami egészségügyi és környezetvédelmi szervek egyre 
aktívabbak a döntéshozatali folyamatokban, a magánszektorhoz hasonlóan.  
 
Az intézményi kereteknek biztosítaniuk kell, hogy a megfelelő ágazatközi együttműködéshez és 
konzultációhoz a megfelelő partnereket jelöljék ki. Az egyéb nemzeti tervekben meghatározott 
nyilvánvaló partnerek mellett a CEHAP kialakítása és végrehajtása specifikusabb érdekelt 
feleket igényel. Néhány a mai napig felmerült kevésbé nyilvánvaló partnerek közül: 
 

  helyi közösségek/hatóságok; 
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  népegészségügyi kutatók és tisztviselők, akik a gyermekvédelemben kulcsfontosságú 
szerepet töltenek be; 

  szakemberek, köztük tudósok, mérnökök, várostervezők, továbbá egészségügyi és 
közegészségügyi szakemberek a szakpolitikák kialakítóival együtt; továbbá 

  szövetségek, például tudományos testületek, valamint orvosi és egészséggondozó 
szövetségek, különösen azok, amelyek tagjai között gyermekegészségügyi szakemberek 
vannak. 

 
Ettől függetlenül azonban új partnereket is figyelembe szükséges venni, akik között 
szerepelhetnek: 

  az oktatási ágazat, különösen az elemi és középiskolák, amelyek a gyermekeket oktatják és 
be is tudják vonni; 

  olyan szövetségek, amelyek tagjai gyermekek, például a cserkészek/úttörők vagy 
sportklubok;  

  a gyermekek környezetére és egészségére szakosodott választójogi csoportok és 
gyermeküggyel kapcsolatos nem kormányzati szervezetek, mivel ezek gyakran nyújtanak 
támogatást és nyomást gyakorolnak a kormányzat minden szintjére; valamint 

  a nyilvánosság, különösen a szülők, a gyermekek és közösségek tagjai. 

Érdekképviselet és tájékoztatás, oktatás és kommunikáció 
Az érdekképviselet és az IEC fontos szerepet játszik a gyermekek környezetének és 
egészségének javításában. Míg az érdekképviselet valamely szakpolitika vagy stratégia 
státuszának a megváltoztatását célozza, az IEC biztosítja a tudásbázis, a hozzáállások, az 
álláspontok, az értékek, magatartás vagy a normák javítására vagy megváltoztatására szolgáló 
mechanizmusokat a célközönség körében, akik lehetnek a szakpolitikák alakítói, egészségügyi 
szakemberek, az oktatásban dolgozók vagy gondozók. Az érdekképviselet megkezdését 
követően az IEC stratégiák változtatást hozhatnak vagy megerősíthetik a kívánt magatartást 
illetve a szociális és közösségi normák, a közegészségügyi oktatás és kommunikáció változásait, 
így hatalmat adva a célközönség kezébe konkrét cselekvésekhez társadalmi és politikai 
támogatás megszerzésére.  
 
Az érdekképviselet körébe tartozhat: 

  a kérdések tisztázására és a stratégiai irányokra vonatkozó kutatás megkezdése; 

  elegendő és megfelelő tájékoztatás és oktatás biztosítása az érdekelt feleknek; 

  egy adott kérdéskör körül partnerkapcsolatok, szövetségek és koalíciók kiépítése és 
mozgósítása; 

  egyénekkel és szervezetekkel folytatott megbeszélések és tárgyalások; és 

  kapcsolattartás hasonló meggyőződésű csoportokkal a tapasztalatok megosztása érdekében. 
 
A célközönségtől függően az IEC körébe tartozhat még: 

  az iskolákban a kortársak ismeretterjesztése és gyermekeknek, valamint tanároknak, 
adminisztrátoroknak és az egészségügyben dolgozóknak szóló tantervek kidolgozása; 

  az ifjúság bevonása; 



45. oldal 
 
 
 

 

  újságírók képzése, figyelmük felkeltése a gyermekek környezetével és egészségével 
kapcsolatos kérdésekre és számukra a legfrissebb adatok biztosítása; 

  szülőkkel folytatott közösségi találkozók; és  

  olyan esettanulmányok gyűjtése vagy kutatás, amelyek rávilágítanak valamely lépés 
végrehajtásának vagy kihívás kezelésének a sikerére és megfogalmazzák a levonandó 
tanulságokat.  

 
Az érdekképviselet és az IEC minden közegészségügyi és környezet-egészségügyi program 
szerves részét képezi és e programok tervezésének és megvalósításának mindenképpen 
tartalmaznia kell ezeket. A tervezés során figyelembe veendő fontos elemek közé tartozik a 
beavatkozás költsége, a meglévő programokba való illesztés lehetőségei, a különböző ágazatok 
és érdekelt felek bevonása, a partnerkapcsolatok kiépítése, a beavatkozások vagy 
kezdeményezések megfelelő értékelése, a kiváltani kívánt változási üzenet hordozóinak és az 
érdekeltek megfelelő kiválasztása, valamint az iránymutatásokat és a legjobb gyakorlatot 
figyelembe vevő szakszerű megközelítés betartása. 
 
Ahhoz, hogy az érdekképviselet és az IEC eredményes legyen, párban kell járniuk és a stratégiák 
kialakításába, az információterjesztésbe és a kulcsfontosságú üzenetek megalkotásába be kell 
vonni a kormányzatot, a nem kormányzati szerveket, a magánszektort és a közösségeket. A 
CEHAP-ok és az ezek keretében a gyermekek környezetének és egészségének javítására e 
javasolt lépések több ágazatot felölelő jellege miatt kritikus fontosságú az adott ország 
sajátosságaihoz igazított érdekképviseleti és IEC stratégia kialakítása vagy megerősítése. 

Monitoring  
A gyermekek környezetének és egészségének mutatói kritikus fontosságú elemek a gyermekek 
egészséges mai és jövőbeni környezetének létrehozására irányuló átfogó cél támogatásában, és 
nem csak a fizikai környezetre, hanem a fizikai, a pszichoszociális és a társadalmi-gazdasági 
környezet közötti kapcsolódásra is kiterjednek. Ezen kívül lényeges eszközül szolgálnak a 
tagállamok részére ahhoz, hogy mérni tudják a gyermekek egészségi állapotát környezetükhöz 
képest. Segítik a vonatkozó egészségi eredmények javulásának, a környezeti kockázatok 
csökkenésének és a gyermekközpontú környezeti politikák megvalósulásának mérését. Az ilyen 
mutatók a CEHAPE és különösen a regionális prioritási célok terén történő haladás figyelemmel 
kíséréséhez is hasznosak. Értékes tájékoztatással szolgálnak arról, hogyan lehet az emberi és a 
pénzügyi erőforrásokat a leghatékonyabban felhasználni.  
 
Az ilyen mutatók konkrét célja segítséget nyújtani a szakpolitikák kialakítóinak a 
következőkhöz:  
  

  a gyermekek egészségi és környezeti állapotának felmérése a régióban, továbbá nemzeti és 
nemzeti alatti szinten;  

  a kiválasztott környezeti-kockázati tényezőkre vonatkozó időbeli trendek, földrajzi 
koncentrációk és sérülékeny csoportok figyelemmel kísérése a kockázatnak való 
kitettségük és az egészségügyi következmények szempontjából;  

  a vonatkozó szakpolitikák felmérése és a politikák megvalósításában történő előrelépés 
figyelemmel kísérése;  

  új szakpolitikák kialakításának és megvalósításának ösztönzése; és   
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  kommunikáció a szakértőkkel és más ágazatok szakpolitikáinak alakítóival, a 
nagyközönséggel és a vonatkozó nem kormányzati szervezetekkel.  

 
Mivel a CEHAPE akció-orientált, a cselekvések mutatói tájékoztatást adnak: 

  a hivatalos szakpolitika meglétéről (például hogyan csökkentsük a környezeti 
dohányfüstnek való kitettség mértékét); 

  a jogszabályok, normák és szabályozók létéről (például a nyilvános helyen történő 
dohányzás tilalmára nézve); 

  a konkrét programok meglétéről (például szülők egészségügyi oktatása a passzív 
dohányzás hatásairól); 

  jogszabályi rendelkezések kikényszerítéséről és a programok végrehajtásáról (például az 
iskolai dohányzást tiltó jogszabály végrehajtásáról); és  

  a szakpolitikák eredményességéről (például a szakpolitikának tulajdonítható változás 
mértéke az olyan háztartások arányában, ahol legalább egy felnőtt rendszeresen 
dohányzik).  

 
A kockázatnak való kitettségben és az egészségi állapotban bekövetkező következményeken 
kívül a cselekvések mutatói értékes tájékoztatást és ennek révén átfogó áttekintést adnak az 
Európában és a tagállamok viszonylatában fennálló helyzetről.  
 


