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Összefoglalás 

Az utóbbi néhány év folyamán súlyos árvizek, szélviharok, hő- és hideghullámok okoztak 
drámai politikai, társadalmi, környezeti és egészségi következményeket Európában. Ezen 
eseményekre való válaszul az egészségügyi minisztériumok és egyéb állami egészségügyi 
hatóságok a nemzeti és nemzetközi meteorológiai szolgálatokkal és szervezetekkel karöltve 
egyre nagyobb figyelmet fordítanak megfelelő stratégiák és intézkedések kidolgozására, hogy a 
jövőben megelőzhessék a szélsőséges időjárási és éghajlati események egészségi hatásait. 
Erőfeszítések történnek arra, hogy megértsék a korábbi eseményekből tanultakat, hogy értékeljék 
a hozott intézkedések és a már létrehozott korai riasztó rendszerek hatásosságát, és hogy az így 
nyert tudást felhasználják a soron következő intézkedések meghatározásához. Az újabb keletű 
események felélénkítették az érdeklődést aziránt is, hogy vajon a változó éghajlat következtében 
egyebek mellett változás várható-e a szélsőséges időjárási és éghajlati események intenzitásában 
és gyakoriságában. 
 
Ezekre való figyelemmel, az EVSZ és az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) által 
szervezett egyik munkacsoport az alábbi ajánlásokat teszi: 

1. Európában az utóbbi években megsokasodtak a szélsőséges időjárási események politikai, 
társadalmi, környezetvédelmi és egészségi következményei. Fel kell ismerjük, hogy az 
időjárás már változóban van, és hogy a szélsőséges időjárási események, pl. árvizek, hő- és 
hideghullámok intenzitása és gyakorisága a változó éghajlattal együtt változhat. Ezek az 
események a jelen és jövőbeni nemzedékek számára is kihívásokat fognak jelenteni az 
egészségi kockázatok kezelése, valamint az infrastruktúra - beleértve az egészségügyi 
szolgáltatásokat, áramellátást stb. - megbízhatósága szempontjából. 

2. Az egészségügyi és egyéb minisztériumoknak lépéseket kell tenniük a szélsőséges 
időjárási és éghajlati események miatt jelentkező jelen és jövőbeni betegségteher 
csökkentésére, és a nemzeti egészségügyi prioritások közé be kell emelniük az időjárási és 
éghajlati végletek egészségi hatásainak megelőzését. 

3. Az egészségügyi és egyéb minisztériumokat, valamint a kutatóintézeteket arra bátorítjuk, 
hogy javítsák megértésüket az időjárási és éghajlati végletek által okozott regionális és 
nemzeti betegségteher vonatkozásában, valamint határozzanak meg hatásos és hatékony 
beavatkozásokat, mint pl. korai figyelmezető rendszerek, megfigyelő mechanizmusok és 
válságkezelés.  

4. Hatásos és időben történő koordinációt és együttműködést sürgetünk az állami 
egészségügyi hatóságok, a (nemzeti és nemzetközi) meteorológiai szervezetek, a 
katasztrófavédelem szervei és a civil társadalom között annak érdekében, hogy helyi, 
regionális és nemzeti monitorozó és megfigyelő rendszereket lehessen létrehozni a 
szélsőséges időjárási események és azok egészségi hatásainak gyors észlelése céljából; 
polgári védelmi és beavatkozási terveket lehessen kidolgozni, beleértve ebbe az időjárási 
és éghajlati végletek által kiváltott morbiditás és mortalitás megelőzését szolgáló 
intézkedéseket; és emelni lehessen a lakosság tudatosságát a szélsőséges időjárási és 
éghajlati eseményekkel kapcsolatban, beleértve ebbe olyan lépések megtételét, amelyeket 
egyéni, helyi, nemzeti és nemzetközi szinten lehet megtenni a hatások csökkentése 
érdekében.  

5. Felszólítjuk az Egészségügyi Világszervezetet annak Európai Környezet és Egészség 
Központján keresztül, hogy a Meteorológiai Világszervezettel, az Európai Bizottsággal, az 
Európai Környezetvédelmi Ügynökséggel, a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságával, 
valamint egyéb releváns szervezetekkel együtt támogassa ezen kötelezettségvállalásokat, 
és koordinálja az ezek érdekében kifejtett nemzetközi tevékenységet. Közelebbről, szükség 
van irányelvek kidolgozására az időjárási és éghajlati végletek miatt felmerülő 
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betegségteher megbecsléséhez; jelzőszámok kidolgozására az országok közötti 
összehasonlítás és a haladás mérése érdekében; új módszerek kidolgozásának 
koordinálására, beleértve a figyelő és felügyeleti rendszerek (sentinel monitoring and 
surveillance systems) kifejlesztését, hogy időben álljon rendelkezésre információ európai 
szinten az időjárási és éghajlati végletek egészségre gyakorolt hatásáról; szükség van 
hatékonyabb és hatásosabb beavatkozások - mint pl. korai figyelmeztető rendszerek - 
kidolgozására és ezek értékelésére a negatív hatások csökkentése érdekében; valamint arra, 
hogy az adatok és következtetések megosztására irányuló regionális és országos szintű 
erőfeszítéseket harmonizálni lehessen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Háttér   

1. Az Egészségügyi Világszervezet (EVSZ) Európai Régióját az utóbbi néhány év folyamán 
súlyos árvizek, szélviharok, hő- és hideghullámok sújtották. Ezek politikai, társadalmi, 
környezeti és egészségi kihatásai vitát váltottak ki arról, hogy vajon a megfelelő lépések 
megtétele legalábbis részben megelőzheti-e az ilyen szélsőséges időjárási és éghajlati események 
egészségi hatásait. Válaszul az Európai Környezet és Egészség Bizottság, valamint az EVSZ 
Európai Regionális Bizottsága azt kérte, hogy az EVSZ Európai Környezet és Egészség 
Központja (ECEH) szervezzen egy találkozót, ahol információt lehet cserélni és ajánlásokat lehet 
kidolgozni és megvitatni az időjárási és éghajlati végletekre adandó népegészségügyi és 
környezetvédelmi válaszok tekintetében, amelyeket az európai tagállamok elé lehet terjeszteni a 
Máltán tartandó Negyedik Kormányközi Előkészítő Találkozón. A "Szélsőséges időjárási 
események és ezekre adott népegészségügyi válaszok" címmel 2004. február 9-10-én 
Pozsonyban tartott találkozót az EVSZ és az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) 
közösen hívta össze, és házigazdája Szlovákia Egészségügyi Minisztériuma volt. A jelen 
dokumentum a pozsonyi találkozó ajánlásait foglalja össze, azt, hogy milyen lépéseket kell tenni 
a szélsőséges időjárási és éghajlati események, elsősorban az árvizek, hő- és hideghullámok 
egészségi hatásainak azonosítása, megelőzése és csökkentése érdekében. A szervezők és a 
résztvevők az átfedések és ismétlések elkerülése érdekében belefoglalták ezen javaslatok 
kidolgozásába a tárggyal foglalkozó számos nemzetközi, európai, nemzeti és helyi 
kezdeményezés eredményeként rendelkezésre álló tudást és tapasztalatot.  

A problémakör összefoglalása 

Potenciális változások a szélsőséges időjárási és éghajlati események 
intenzitásában és gyakoriságában  

2. Az utóbbi évtizedekben Európa példa nélkül álló felmelegedést élt meg. A szélsőséges 
meleg időszakok átlagos száma 1976 és 1999 között kétszer olyan gyorsan emelkedett, mint 
amennyire az ennek megfelelő szélsőséges hideg időszakok száma csökkent. Ugyanebben az 
időszakban Európa legnagyobb részén évtizedenként több, mint 0,3 C° fokkal emelkedett a nyári 
hónapok napi csúcshőmérsékletének átlagos értéke. Közép-Angliában például a nagyon meleg 
napok gyakorisága az 1960-as évek óta növekszik, és rendkívül forró nyarat jegyeztek fel 1976-
ban, 1983-ban, 1990-ben és 1995-ben. A hosszan tartó forró időszakok is gyakoribbá váltak, 
elsősorban május és július hónapokban.  

3. Az előrejelzések szerint az éghajlati rendszer jelenlegi növekedő instabilitása egyre 
nagyobb éghajlati változékonysághoz vezethet, és ezzel együtt megváltozik a szélsőséges 
hőmérsékletek gyakorisága és intenzitása is. Példa nélküli hőhullám söpört végig az Európai 
Régión 2003 nyarán. Franciaországban a hőhullám intenzitása és időtartama (két hét) 
egyedülálló volt az ország meteorológiai történetében. 

4. Az éghajlat változékonysága a várakozások szerint az emelkedő léghőmérséklettel együtt 
fog növekedni. A hideghullámok továbbra is támadni fogják azokat a területeket, amelyek már 
amúgy is sebezhetők  a szélsőséges hideg által. A hideghullámokkal együttjáró szél- és jeges 
viharok számos ország villamos ellátórendszerében okozhatnak kimaradásokat.  

5. Az árvizek kockázata és az ezekhez kapcsolódó egészségi kockázatok számos területen 
megnövekedtek, éghajlati és nem-éghajlati jellegű tényezők miatt. Az utóbbiak közé tartozik a 
nagy földrajzi rendszerekben (hidrológiai rendszerek és ökoszisztémák), valamint a gazdasági és 
társadalmi rendszerekben bekövetkezett változások hatása is. A földhasználati mód 
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megváltozása, amely változásokat indít el a növénytakaróban, hatást gyakorol az esőzés és 
lefolyás közötti kapcsolatrendszerre. Az erdők kiirtása, az urbanizáció, valamint a vizes területek 
zsugorodása csökkenti a rendelkezésre álló víztárolási kapacitást és növeli a lefolyási 
együtthatót, ez pedig megnöveli az árvizek magasságát, és csökkenti a tetőzésig eltelő időt. Az 
urbanizáció negatívan érinti az árvízveszélyt, mivel megnöveli a víz által átjárhatatlan területek 
nagyságát. Emellett egyre több ipari és emberi tevékenység folyik árvízveszélyes területeken. Az 
árvizek által okozott veszteség 2002-ben nagyobb volt, mint korábban bármikor. A 2002 
augusztusában bekövetkezett közép-európai árvizek (a Dunán, Elbán és mellékfolyóikon) több 
mint 15 milliárd eurós veszteséget okoztak. Károsodtak a víz- és áramellátással kapcsolatos 
közművek, valamint az egészségügyi intézmények is.  

A ajánlás 

Európában az utóbbi években megsokasodtak a szélsőséges időjárási események politikai, társadalmi, 
környezetvédelmi és egészségi következményei. Fel kell ismerjük, hogy az időjárás már változóban van, 
és hogy a szélsőséges időjárási események, pl. árvizek, hő- és hideghullámok intenzitása és gyakorisága 
a változó éghajlattal együtt változhat. Ezek az események a jelen és jövőbeni nemzedékek számára is 
kihívásokat fognak jelenteni az egészségi kockázatok kezelése, valamint az infrastruktúra - beleértve az 
egészségügyi szolgáltatásokat, áramellátást, stb. - megbízhatósága szempontjából.  

A szélsőséges időjárási és éghajlati események kockázatot jelentenek az 
emberek egészségére az Európai Régióban  

6. Átlagosnál melegebb június és július után 2003 augusztusának elején hőhullám zúdult 
Franciaországra.  Az augusztus 4-12. közötti időszak megdöntött minden, 1873 óta Párizsban 
mért korábbi minimum, maximum, átlaghőmérsékleti, illetve hosszúsági rekordot. Ezt a példa 
nélküli hőhullámot, amelyhez magas légszennyezettségi értékek társultak, többlethalálozás 
kísérte, amely korán elkezdődött, és meredeken emelkedett: augusztus 4-én 300, augusztus 8-án 
1200, augusztus 12-én 2200 többlet haláleset következett be. Az augusztus 1-20. közötti összes 
többlethalálozás a 2000-2002 közötti évek átlagos napi halálozási átlagával való összehasonlítva 
14802-t tett ki. Ez az összes halálok miatt bekövetkező halálesetek számának 60%-os 
növekedését jelenti. A megfigyelt többlethalálozás elsősorban az időseket sújtotta (70%-ot a 75 
év feletti korosztály képviselt), de a 45-74 év közötti korosztály esetében is súlyos volt (30%). A 
nők halandósága az összes korosztályban 15-20%-kal meghaladta a férfiakét. Az ilyen 
halálesetek számának megszaporodása majdnem az egész országban megfigyelhető volt, bár 
intenzitása régiók szerint jelentősen szóródott: Languedoc-Roussillon-ban (délen) 20%-ot tett ki, 
míg az Île-de-France-ban (Párizs és elővárosai) 130%-ot. Az átlag feletti halálesetek száma a 
szélsőséges forró időszak hosszabbodásával növekedett. Az elhunytak száma az idősek szociális 
otthonaiban volt a legmagasabb, ahol a megfigyelt érték a várt kétszeresét tette ki.1 

7. Átlagosnál magasabb adatokat rögzítettek más európai országokban is, pl. Olaszországban, 
ahol az egész népesség átlagos halálozása a 21 olasz régió-székhelyen 15%-kal volt magasabb, 
mint 2002 hasonló időszakában; a 75 év fölötti korosztály esetében ennek értéke 21%-ot tett ki. 
Megjegyzendő, hogy az időskori halálozás az össz többlethalálozás több, mint 90%-át képviseli. 
Portugália az előző öt év átlagához viszonyítva 2003 augusztusában 26%-os növekedést 
mutatott. Hamarosan rendelkezésre fog állni teljeskörű információ is a 2003-as hőhullám 
hatásairól. 

                                                 
1 Impact sanitaire de la vague de chaleur d’août 2003. Bulletin épidémiologique hebdomadaire, 2003, 45–46. 



8. Számos országból származó tanulmány jelzi, hogy a halálozási kockázat télen minden 
európai országban megemelkedik. A hideghullámok alatt Közép-, illetve Észak-Európában, 
valamint Európa hegyes régióiban megnövekszik a balesetek és fagyások kockázata. A 
hideghullámok hatást gyakorolhatnak a cardiovascularis, perifériás érrendszeri, cerebrovascularis 
és légúti megbetegedésekre, és hozzájárulhatnak a fertőző betegségek terjedéséhez is, és nagy 
valószínűséggel súlyosabban érintik a szegényebb és marginalizálódott csoportokat. 

9. Az árvizek egészségi hatásai jelentkezhetnek mind a tényleges árvíz idején, mind később. 
Más régiókkal való összehasonlításban Európában relatíve kevés ember hal meg árvizekhez 
kapcsolódó okokból. Az 1980 és 2002 közötti időszakban 260 árvízben 2500-an hunytak el.2 Az 
árvizekkel kapcsolatos halálesetek száma szoros kapcsolatban áll az árvizek életet veszélyeztető 
jellemzőivel (a vízszint gyors emelkedése, a kiáradt víz mélysége és a gyorsan folyó víz által 
hordott tárgyak), valamint az áldozatok viselkedésével. Árvíz alatt jelentkezhetnek ugyan 
sérülések (rándulások, húzódások, vágásos sebek, zúzódások) de ezek sokkal gyakoribbak az 
árhullám levonulta utáni időben, mikor a lakók hazatérnek az otthonaikba, hogy eltüntessék a 
károkat, és összetakarítsák a hordalékot. A fertőző betegségek nem gyakoriak, és ezek is 
általában az árvíz által sújtott területre korlátozódnak, helyi jelleggel. Ezen megbetegedések 
legtöbbje a szanitációs nehézségek, illetve a kitelepítettek összezsúfolódásának a 
következménye. Egyes tanulmányok azt jelzik, hogy az árvíz után hosszú időre megnövekedik 
bizonyos mentális betegségek előfordulási gyakorisága. Az árvíz után hónapokig, sőt akár talán 
évekig is eltarthat az idegesség vagy depresszió, és így az árvizek valódi betegségterhét csak 
ritkán értékelik valóságosan. A 2002-es drezdai árvíz alatt két egészségügyi probléma igényelt 
azonnali figyelmet: 1) a közegészségügy szintjének fenntartása; és 2) az egész kórházak 
evakuálásával kapcsolatos problémák.  

B ajánlás 

Az egészségügyi és egyéb minisztériumoknak lépéseket kell tenniük a szélsőséges időjárási és éghajlati 
események miatt jelentkező jelen és jövőbeni betegségteher csökkentésére, és a nemzeti egészségügyi 
prioritások közé be kell emelniük az időjárási és éghajlati végletek egészségi hatásainak megelőzését.  

A kockázatértékelésben és -kezelésben meglévő tudáshiány 

10. A hőhullámok környezeti és egészségi következményeinek értékelése rávilágított egy sor 
tudáshiányra, illetve problémára az ezekre adott népegészségügyi válaszokban. A múltban a 
hőhullámokat nem tekintették olyan komoly, emberi egészségre veszélyes kockázatnak, 
amelynek ”járvány méretű" hatása lehet az Európai Régióban. Annak érdekében, hogy a jövőben 
előforduló hőhullámok egészségre gyakorolt hatásait csökkenthessük, alapvető kérdéseket kell 
feltennünk, pl. hogy vajon előre lehet-e jelezni, észlelni lehet-e, és meg lehet-e előzni a 
hőhullámokat, és mindezt hogyan. Az alábbi területeken létezik tudáshiány: a hőnek való 
kitettség és egy sor egészség állapotbeli eredmény közötti kapcsolat jellemzése; a káros 
légszennyező anyagok és a szélsőséges időjárási és éghajlati események közötti 
kölcsönkapcsolat megértése; az egyes előfordulások elemzésének harmonizálása; és a hőséggel 
kapcsolatos népegészségügyi beavatkozás hatásosságának értékelése. Vita zajlik arról, hogy kell-
e, és ha igen, miként lehet kifejleszteni hőségre figyelmeztető egészségügyi rendszereket, miként 
lehet egyes helyeken nagyobb tereket hűteni, a lakosságot módszeresen értesíteni és olyan 
önkéntes cselekvési formákat kialakítani, amelyek támogatják az idősek és egyéb komolyan 
veszélyeztetett csoportok szociális és egészségi állapotát, annak érdekében, hogy csökkenteni 
lehessen sebezhetőségüket a szélsőséges hőmérsékletekre. Költséghatékonysági elemzésekre lesz 
szükség. 

                                                 
2 EM-DAT: The OFDA/CRED International Disaster Database. Brussels, Université Catholique de Louvain 
(http://www.cred.be/emdat, accessed 27 February 2004). 
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11. Az európai népesség szélsőséges időjárási és éghajlati események által való sebezhetősége 
a természeti veszélytényező típusától, a földrajzi helytől, a kockázat előre látásának 
képességétől, a beavatkozásra és ellenállásra rendelkezésre álló kapacitástól, valamint az 
események okozta károk helyreállításának képességétől függ. Például, bár az árvízveszély 
nyilvánvalóan a partmenti, hegyvidéki és folyóparti területekre korlátozódik, nagyon kevés 
szisztematikus tudás áll rendelkezésre a közösségeken belüli bizonyos veszélyeztetett csoportok 
(pl. idősek, mozgássérültek, gyermekek, nők, etnikai kisebbségek, alacsony jövedelemszinten 
élők, magányosak, stb.), illetve a veszélyeztetett közegészségügyi és egészségügyi infrastruktúra 
vonatkozásában. Ezt csak tovább fokozza, hogy növekszik az árvíz sújtotta területeken élő 
népesség, és az ott folytatott nagymérvű gazdasági és ipari tevékenység. Az árvízvédelem 
strukturális és nem-strukturális jellegű intézkedéseken alapul. A rendelkezésre álló strukturális 
intézkedések szintje az árvizek előfordulási gyakoriságától függ. Több, jobb minőségű 
epidemiológiai adatra van szükség, mielőtt a sebezhetőségi mutatókat operatív szinten lehet 
használni az árvizek hatásainak minimalizálásában. Jobb információ birtokában a 
katasztrófavédelem hangsúlya a bekövetkezés utáni improvizációról eltolódhatna a bekövetkezés 
előtt tervezésre. Egy átfogó, kockázatalapú katasztrófavédelmi felkészülési, reagálási és 
helyreállítási program képes lenne arra, hogy csökkentse az árvizek negatív egészségi hatásait.  

12. Bár a népegészségügyi hatóságok elkezdtek reagálni a hő- és hideghullámokra és az 
árvizekre, és egyes esetekben a lakosságot felkészítő programokat és szélsőséges időjárási 
esemény-tűrő képességet fokozó programokat kezdeményeztek, további munkára van szükség 
ezen reagálások leírásához, és hatásosságuk értékeléséhez.  

C ajánlás 

Az egészségügyi és egyéb minisztériumokat, valamint a kutatóintézeteket arra bátorítjuk, hogy javítsák 
megértésüket az időjárási és éghajlati végletek által okozott regionális és nemzeti betegségteher 
vonatkozásában, valamint gyorsítsák fel a hatásos és hatékony beavatkozások meghatározását, mint pl. 
korai figyelmezető rendszerek, megfigyelő mechanizmusok és válságkezelés.  

Kockázatkezelés és kommunikáció 

13. A 2003-ban a hőhullám miatt Franciaországot sújtó egészségügyi válság nem volt 
előrelátható, és csak későn észlelték. Az egészségügyi hatóságokat elárasztották a beáramló 
betegek; a krematóriumok és temetők képtelenek voltak kezelni a beérkező rengeteg holttestet; 
és az idősek otthonai nem rendelkeztek légkondicionálással vagy térhűtő rendszerekkel, de 
emberi erőforrásokkal sem. A válságot csak mélyítette az a tény, hogy sok idős ember otthon élt, 
támasz és megfelelő útmutatás nélkül, hogy miként tudnák magukat megóvni a hőségtől. A 
hőhullám számos problémára rávilágított a nép- és közegészségügyi rendszerekben, beleértve 
ebbe a környezet és egészség területén dolgozó szakemberek elégtelen számát, és azt az igényt, 
hogy jelentősen javítani kell az információcserét számos közigazgatási szervezet és hatóság 
között, továbbá tisztán meg kell határozni a felelősségi köröket.  

14. Más országok szerencsés módon csak kevésbé voltak érintve. Ezért nem is tudjuk, hogy 
vajon hány ország vagy szövetségi egészségügyi rendszer lett volna képes megbirkózni egy ilyen 
mérvű válsággal. Vannak azokban közös tényezők, amelyeket fontos végiggondolni. Először is, 
Európa népessége öregszik, és egyre több idős ember él egyedül. Másodszor, nem léteznek olyan 
egészségügyi és környezeti megfigyelő mechanizmusok, amelyekre egy hőhullám következtében 
kitörő ”járvány" gyors észleléséhez szükség van. Végezetül, hiányzik a felelősségi körök 
meghatározása.  



15. Az Európa Tanács 2002-ben felmérte az EUR-OPA Major Hazards Egyezmény 
Yokohamai Stratégiájának megvalósulását.3 A 26 országra kiterjedő felmérés azt mutatta, hogy a 
természetes és ember okozta katasztrófák kezelésében a kompetenciák komplex módon oszlanak 
meg. Hiányzik továbbá a koordináció, rosszak a rehabilitációs mechanizmusok, és gyengék a 
szankcionáló és ellenőrző mechanizmusok. Katasztrófa esetén a legtöbb figyelmet a 
válságkezelésre és a segélyezési erőfeszítésekre fordítják; ezek úgy vannak megtervezve, hogy 
az érintett lakosság legsürgősebb igényeire adjanak választ. Kétségtelenül pozitív, hogy sokat 
tettek anyagilag a segélyezés gyorsaságának és hatékonyságának növeléséért, de nem szabad 
elfelejteni, hogy jobb kockázat-megelőzéssel sok beavatkozás elkerülhető lenne, és strukturális 
kompenzáló mechanizmusok segítségével csökkenteni lehetne rengeteg emberi szenvedést.4 

16. Az árvízi kockázat kezelését sok éve számos szervezet, bizottság és ügynökség végzi 
nemzetközi, nemzeti, folyóvölgyi és helyi szinten. Nagyobb sebezhető lakosság és komplexebb 
infrastruktúrák esetében azonban megfontolandó, hogy a (nemzeti) árvíz-megelőzési tervek 
elkészítésekor vegyék figyelembe az egészségi aspektusokat is. Az eljövendő évtizedekben 
esetleg bekövetkező éghajlat-változás lehetősége még jobban hangsúlyozza a korai 
figyelmeztetés és árvíz-előrejelzés fontosságát. A korai figyelmeztető rendszerek működésének 
egyik fő problémája a kockázat alul- vagy túlbecsléséből fakadó hamis riasztás lehetősége. Egy 
hatékony korai figyelmeztető és előrejelző rendszert, amely megnyújtja a reakcióidőt, 
meteorológiai információval és a szélsőséges időjárási körülmények lehető legkorábban történő 
előrejelzésével kell alátámasztani. Európa nagy részére most áll kifejlesztés alatt az Európai 
Árvízriasztó Rendszer (European Flood Alert System - EFAS), valamint az Európai Árvíz-
előrejelző Rendszer.5 Ezeket az előrejelző rendszereket a nagy egészségügyi ellátó szervezetek, 
valamint a katasztrófavédelem vezetői kell használják. 

17. A lakosság eddig kevés információt kapott arról, hogy miként védje meg magát a 
legjobban a szélsőséges időjárási és éghajlati eseményektől. Annak érdekében, hogy ez 
megváltozhasson, konszenzust kell kialakítani Európában a leghatékonyabb intézkedésekről és 
oktatási eszközökről. Az integrált beavatkozási tervek sikeres megvalósításának sarokköve a 
lakosság bevonása a döntéshozatalba. A fontos megosztandó információk közé tartoznak a nép- 
és közegészségügyi intézkedések árvíz előtt, alatt és után, valamint a viselkedési tanácsok hő- és 
hideghullámok előtt, alatt és után.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Az EUR-OPA Major Hazards Agreement aláírói: Albánia, Algéria, Azerbajdzsán, Belgium, Bulgária, Ciprus, 
Franciaország, Grúzia, Görögország, Horvátország, Libanon, Luxemburg, Macedónia korábbi jugoszláv 
tagköztársaság, Málta, Moldovai Köztársaság, Monaco, Marokkó, Orosz Föderáció, Örményország, Portugália, 
Románia, San Marino, Spanyolország, Törökország, Ukrajna. 
4 Comparative study of the regulations concerning major risk management in the 26 Member States of the Council 
of Europe’s EUR-OPA Major Hazards Agreement. Strasbourg, Európa Tanács, 2003 (document AP/CAT (2003) 
39). 
5 Best practices on flood prevention, protection and mitigation. Discussion paper for review by the Water Directors 
of the European Union (EU), Norway, Switzerland and Candidate Countries at their meeting in Athens on 17 and 18 
June 2003 (http://www.floods.org/PDF/Intl_BestPractices_EU_2004.pdf, accessed 1 March 2004). 
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D ajánlás 

Hatásos és időben történő koordinációt és együttműködést sürgetünk az állami egészségügyi hatóságok, 
a (nemzeti és nemzetközi) meteorológiai szervezetek, a katasztrófavédelem szervei és a civil társadalom 
között annak érdekében, hogy helyi, regionális és nemzeti monitorozó és megfigyelő rendszereket 
lehessen létrehozni a gyors észlelés céljából; polgári védelmi és beavatkozási terveket lehessen 
kidolgozni, beleértve ebbe az időjárási és éghajlati végletek által kiváltott morbiditás és mortalitás 
megelőzését szolgáló intézkedéseket; és emelni lehessen a lakosság tudatosságát a szélsőséges 
időjárási és éghajlati eseményekkel kapcsolatban, beleértve ebbe olyan lépések megtételét, amelyeket 
egyéni, helyi, nemzeti és nemzetközi szinten lehet megtenni a hatások csökkentése érdekében.  

Nemzetközi együttműködés 

18. Az időjárás és az éghajlat nem ismer határokat, így az egész Európai Régió ki van téve a 
szélsőséges időjárási és éghajlati események egészségi hatásainak. A megelőzésre irányuló 
intézkedések, politikák és stratégiák ezért részét kell képezzék a mai és holnapi emberi jól-lét 
javítását és oltalmazását célzó koordinált nemzetközi erőfeszítéseknek.  

19. Számos nemzetközi cselekvési program fut, pl. az UNECE (ENSZ Európai Gazdasági 
Bizottsága) által kidolgozás alatt álló irányelvek a fenntartható árvíz-megelőzésről, vagy az 
Európai Vízügyi Igazgatók által az árvíz utáni nyomonkövetés területére kidolgozott legjobb 
gyakorlat kézikönyvben szereplők. A Meteorológiai Világszervezet (WMO) és annak nemzeti 
meteorológiai irodáinak elsődleges feladata gyors és megbízható időjárási és éghajlati 
információk nyújtása. Jelenleg az emberi jól-lét meghatározásához dolgoznak ki időjárási 
"indikátorokat", részt vesznek az árvíz- és időjárás-előrejelzéshez kapcsolódó tevékenységben, 
valamint a "hőegészségügyi figyelmeztető rendszerek" modelleseteinek kidolgozásában. Az 
Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) indikátorokon dolgozik, beleértve olyanokat is, 
amelyek a hőhullámok és árvizek környezetre és emberi egészségre gyakorolt hatását fejezik ki.  

20. Miként fentebb jeleztük, szükség van irányelvek kidolgozására a szélsőséges időjárásnak 
és éghajlatnak "köszönhető" betegségteher megbecsléséhez, valamint arra, hogy indikátorok 
kerüljenek meghatározásra az országokon belüli és országok közötti összehasonlítás és a haladás 
figyelemmel kísérése érdekében. Ebben az EVSZ és egyéb szervezetek kell segítsenek 
iránymutatással, és nekik kéne felállítaniuk nemzetközi tudományos team-eket is. A 
Meteorológiai Világszervezet (WMO) segítségével a jövőben lehetővé válhat, hogy európai 
szinten időben információt lehessen adni az időjárási és éghajlati végletek egészségi hatásairól. 
Nagyon fontos, hogy tanuljunk a nemzeti és helyi példákból. A nemzetközi együttműködés ezt 
az információt szélesebb körben is elérhetővé tudja tenni, és segíthet más országokat abban, 
hogy hasonló intézkedéseket és stratégiákat dolgozzanak ki. A polgári védelmi szervek, a 
Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága és egyéb szervezetek bőséges tapasztalattal rendelkeznek a 
kockázatokra való felkészülésben és ilyen helyzetekre való reagálásban, és ezt a tapasztalatot 
megoszthatják a nemzeti és helyi szintű hatóságokkal. Különösképp szükség van optimális 
technikák kidolgozására a lakosság egészségének figyelemmel kísérésére a szélsőséges időjárási 
események idején; a lakosság egészségére gyakorolt hatás korai felismeréséhez az egészségi 
állapot váratlan változásainak (sentinel health conditions) figyelemmel kísérése lehet az egyik 
megközelítés.  

 

 



 

 

E ajánlás 

Felszólítjuk az Egészségügyi Világszervezetet annak Európai Környezet és Egészség Központján 
keresztül, hogy a Meteorológiai Világszervezettel, az Európai Bizottsággal, az Európai Környezetvédelmi 
Ügynökséggel, a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságával, valamint egyéb releváns szervezetekkel együtt 
támogassa ezen kötelezettségvállalásokat, és koordinálja az ezek érdekében kifejtett nemzetközi 
tevékenységet. Közelebbről, szükség van irányelvek kidolgozására az időjárási és éghajlati végletek miatt 
felmerülő betegségteher megbecsléséhez; jelzőszámok kidolgozására az országok közötti 
összehasonlítás és a haladás mérése érdekében; új módszerek kidolgozásának koordinálására, 
beleértve figyelő és felügyeleti rendszerek kifejlesztését, hogy időben álljon rendelkezésre információ 
európai szinten az időjárási és éghajlati végletek egészségre gyakorolt hatásáról; szükség van 
hatékonyabb és hatásosabb beavatkozások - mint pl. korai figyelmeztető rendszerek - kidolgozására és 
ezek értékelésére a negatív hatások csökkentése érdekében; valamint arra, hogy az adatok és 
következtetések megosztására irányuló regionális és országos szintű erőfeszítéseket harmonizálni 
lehessen.  

Konklúzió 

21. E dokumentum alapján azt javasoljuk, hogy az egészségügyi és egyéb minisztériumok 
kötelezzék el magukat arra, hogy lépéseket tesznek a szélsőséges időjárási és éghajlati 
események jelenlegi betegségterhének csökkentésére. Felszólítjuk az Egészségügyi 
Világszervezetet annak Európai Környezet és Egészség Központján keresztül, hogy a 
Meteorológiai Világszervezettel, valamint egyéb releváns szervezetekkel együtt támogassa ezen 
kötelezettségvállalásokat, és koordinálja az ezek érdekében kifejtett nemzetközi tevékenységet. 
Javasoljuk továbbá, hogy a haladásról számoljunk be a 2007-es kormányközi értekezleten. 


