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A klímaváltozás egészségi hatásai



Klímaváltozás 
Az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) közzétette  a 
IV. értékelő jelentését (2007) - amely a munkacsoportok  
döntéshozói összefoglalója. Ennek alapján:

Az éghajlati rendszer melegedése vitán felül áll …
Nagyon valószínű, hogy a forró szélsőségek, a hőhullámok és 
heves esőzések egyre gyakoribbá válnak;
Az antropogén felmelegedés évszázadokon át tovább 
folytatódhat akkor is, ha az ÜHG-ok koncentrációjának 
növekedését sikerül megállítani;
Növekvő megbetegedési és halálozási arány a hőhullámok,  
áradások és aszályok miatt;
Bizonyos hordozók által terjesztett fertőző betegségek 
megoszlásának változása.



Az EU a „Fehér könyv az klímaváltozáshoz való alkalmazkodásról”  
(Brüsszel, 2009.IV.1., (COM2009)147. c kiadványában négy fő 
irányvonalat emel ki: 

A klímaváltozással kapcsolatos tudásbázis kiépítése;
Az adaptáció integrálása az EU fő politikai területeire;
A politikai eszközök (piac alapú eszközrendszer, irányelvek, 
PPP) kombinálása a hatásos alkalmazkodás elősegítése 
érdekében,
Nemzetközi együttműködés kialakítása.



Az egészségügyi és szociális szakmapolitika  rugalmasságának 
növelése érdekében a következő teendőket jelöli meg 2011-ig:

Kidolgozni az éghajlatváltozás egészségre gyakorolt 
hatásainak nyomon követését szolgáló 
mechanizmusokat, útmutatókat;
Megerősíteni a már meglévő állati megbetegedések 
felügyeleti és kontroll rendszerét;
Felmérni az éghajlatváltozás és az alkalmazkodás 
kapcsán a foglalkoztatottságra és a sebezhető 
társadalmi rétegek jólétére kiható következményeket.



A Nyilatkozat Előkészítő Csoport 
harmadik találkozója

Andorra, 2009. június 16-17.

Az egészség és a környezet védelme a klímaváltozással szemben 
mindnyájan kötelezettséget vállalunk arra, hogy védjük az egészséget 
és a jólétet, a természeti erőforrásokat és az ökoszisztémákat, valamint 
előmozdítsuk az egészségügyi egyenlőséget, egészségügyi 
biztonságot és egészséges környezetet a változó klímában; 

Figyelembe vesszük az ENSZ Klímaváltozási 
Keretegyezményének égisze alatt folyó munkát és elismerjük a 
szubregionális, társadalmi-gazdasági, nemi és életkorbeli eltéréseket;

Üdvözöljük „Az egészség védelme a klímaváltozás által sújtott 
környezetben” című regionális cselekvési keretet; 

Törekszünk annak biztosítására, hogy az abban leírt 
megközelítéseket szubnacionális és nemzeti szinten hatékonyan 
hajtsuk végre.



A globális előrejelzések ún. alap- szcenáriók felhasználásával
készülnek. Az A1, B1 és A2, B2 szcenárió párok rendre a
globalizációs folyamatok felgyorsulása, illetve a régiónkénti
fejlődés mentén prognosztizálják a jövőt. A modellek szerint a
földi átlag-hőmérséklet 2100-ra előre láthatóan 1,4–5,8°C-kal
növekedne.

Forrás: IPCC jelentés, 2007



A globális modellek eredményeit felhasználó regionális modellek
képesek a nagyskálájú változásokat területileg finomabb rácsra
bontani. Az ELTE Meteorológiai Tanszékén futtatták le a hazai
térségre vonatkozó RegCM3 klímamodellt, amely 10 km-es
rácsfelbontással az A1B emissziós forgatókönyvet alkalmazza. A
klímamodell alapján a nyári hónapok átlaghőmérséklete az 1961-
1990-es referencia időszakhoz képest a 2021-2050 közötti
évtizedekben átlagosan 0,7°C-al nő, néhány helyen a melegedés
meghaladja az 1°C-ot.



EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Közvetlen: 
Hőmérséklet;
UV sugárzás.

Közvetett:
Vektorok által terjesztett betegségek;
Ivóvíz és élelmiszerek által terjesztett betegségek;
Allergén növények tér- és időbeli elterjedésének 
megváltozása.



Többlethalálozás a 2007. július 16-25. közötti 
hőhullám során Magyarországon
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A napi országos halálozás - átlagosan 344 eset - a hőhullám alatt
jelentősen megemelkedett. A maximális 63%-os növekedést július 20-án
érte el 547 esetszámmal. A hőhullám alatt az országban 1158
többlethalálozás eset történt, ami 36,2% növekedést jelent, ez a nők-
férfiak esetében 36,4% és 33,2%. A fiatalabb korosztálynál 20,2%, míg
az idősebbek esetében 41,0% növekedést mutattak ki.
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 többlet hőségnapok száma a RegCM alapján

A szcenárió alapján a 25°C átlaghőmérsékletet meghaladó napok
számának növekedését elsősorban a közepes intenzitású 1-5°C-os
hőségnapok gyakoriságának emelkedése okozza. Összességében a
2021-2050-es ciklusban 73 hőségnappal nő a lakosság terhelése, 315
napról 388 napra emelkedik a referencia időszakhoz (1961-1990) képest.

Többlet hőségnapok (>25 oC átlaghőmérséklet) 
előrejelzése a RegCM modell szerint 2021-2050



UV SUGÁRZÁS NÖVEKEDÉSE

Melanóma , standardizált  morbiditás, Budapest és Magyarország 
2003-2008

y = 2.3311x + 19.725
R2 = 0.6509
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A KLÍMAVÁLTOZÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ 
KÖZVETETT EGÉSZSÉGI HATÁSOK

A vízzel és élelmiszerekkel előforduló kórokozók a fokozódó 
meleg miatt szintén nagyobb veszélyt jelentenek (elsősorban 
salmonellosis, campylobacteriosis); 
A hirtelen lezúduló esőzések és az emiatt kialakuló áradások;
A szennyvízkiömlések és bemosódások révén - szennyezhetik a 
sérülékeny ivóvízbázisokat és ezzel növelik a fertőzésveszélyt;

Miskolci vízjárvány 2006: több mint 3000 megbetegedés.
Növekszik a vektorok által terjesztett megbetegedések 
gyakorisága - potenciális járványveszély: pl. chikungunya láz; 

2007- Olaszország: több mint 180 eset egy kisvárosban.



ALLERGÉN NÖVÉNYEK TERJEDÉSE

Meghosszabbodik a pollenszezon (korábban 
kezdenek virágozni a tavaszi fák);

Megváltozik az allergizáló növények térbeli 
megjelenése:

Parlagfű megjelenése Európa északi területein;
Magyarországon új invazív növények megjelenése: 
falgyom, rézgyom, aranyvessző stb.



Éves parlagfű összpolen és átlagos összpollen 
értékek, 2004-2009

legalacsonyabb 
terhelés: 2007-ben 
és 2005-ben;

2006: kis kiugrás;

2008-ban erős 
növekedés, ami 
2009-ben még 
tovább emelkedett.



A klímaváltozás egészségügyi vonatkozásainak megelőzése 
és az alkalmazkodás elősegítése érdekében a következő 
stratégiai célkitűzések fontosak:

Biztosítani kell azt, hogy a klímaváltozással kapcsolatos 
mitigációs és adaptációs szakmapolitikai eszközök 
kialakításánál vegyék figyelembe az egészségi 
hatásokat; 
Meg kell erősíteni az egészségügyi és szociális ellátó 
rendszereket abból a célból, hogy megfelelően fel 
tudjanak készülni a klímaváltozás egészségi hatásainak 
megelőzésére, képesek legyenek a gyors reagálásra; 
Ki kell alakítani a megbetegedések valós idejű (real -
time) felügyeleti rendszerét;



Javítani kell az egészség szociális és környezeti 
meghatározó tényezőit  (a megfelelő higiénés 
környezettől a sérülékeny csoportok életkörülményeinek 
javításáig);
Elő kell segíteni a korai figyelmeztető rendszerek közötti 
aktív közreműködést az emberi és állati fertőző 
megbetegedések megelőzése érdekében;
Támogatni kell a klímaváltozás egészségi, szociális 
hatásainak vizsgálatára irányuló integrált, 
interdiszciplináris kutatásokat, nemzeti adatbázisok 
létrehozását; 



Új strukturális és financiális alapokat kell 
megteremteni a fenti célok eredményes 
megvalósítása érdekében;
Szükséges az adaptációs stratégia folyamatának és 
eredményének monitorozása, a folyamat értékelése, 
aktualizálása nemzetközi és hazai tapasztalatok, 
kutatási eredmények felhasználásával.



Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia, 2010-2012-es 
Akcióprogram célkitűzései:

Jogalkotás: Egészségügyi Miniszteri rendelet a klíma-egészségüggyel 
kapcsolatos intézkedések megtételéről;
Klíma-egészségügyi hálózat továbbfejlesztése;
Kórházak és szociális intézmények infrastrukturális fejlesztése - megfelelő 
belső hőmérséklet biztosítása; 

Közhasználatra is alkalmas, klimatizált helyiségek felmérése, kialakítása;

Beltéri és kültéri munkahelyeken a hőség szempontjából egészséget nem 
veszélyeztető munkafeltételek kialakítása;
Fertőző betegségek vektorainak  monitorozása;
Valós idejű megbetegedési és halálozási adatok gyűjtése, összhangban a 
Nemzetközi Egészségügyi Rendszabállyal;
Célcsoport specifikus oktatási programok kialakítása, egészségügyi 
személyzet képzése.



Köszönöm a figyelmet!
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