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Wspólnota Europejska, Europejska Fundacja Nauki oraz Światowa Organizacja Zdrowia
przedstawiają 11 priorytetowych obszarów badawczych w dziedzinie zdrowia środowiskowego:

1. zmiany klimatyczne, ubytek ozonu stratosferycznego
2. wpływ czynników środowiskowych na funkcje poznawcze
3. dzieci i wypadki
4. zanieczyszczenia pyłowe powietrza
5. jakość powietrza pomieszczeń zamkniętych i zdrowie
6. jakość wód i woda pitna
7. substancje zaburzające czynność hormonalną (endocrine disrupters)
8. ocena skutków zdrowotnych narażenia na czynniki immunotoksyczne
9. ocena ryzyka chemicznego i związane z tym problemy toksykologiczne
10. społeczne zróżnicowanie w oczekiwanej jakości zdrowia w Europie
11. funkcje poznawcze jako mediator oddziaływania środowiska na zdrowie

Zmiany klimatu – postrzeganie zagrożenia



Źródło: T. F., Qin, D., Plattner, G.-K., et al. (eds), Climate change 2013: The physical science basis. Contribution of Working Group I to the Fifth 
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, Cambridge; New York.

Efekt scenariuszy aktywności gospodarczych –
prognozowane zmiana temperatury

Scenariusze  aktywności gospodarczych 
przyczyniających się do występowania efektu 
cieplarnianego (emisja gazów cieplarnianych)
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Zmiany temperatury  powietrza w Europie 
w stosunku do średniej z okresu 1981-2012

Zmiany temperatury  powierzchniowej wód  
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Sztokholm

Źródło: Gasparrini A et al. (2015): Mortality risk attributable to high and low ambient temperature: a multicountry observational study. The Lancet . Volume 386, Issue 
9991, Pages 369-375

Liczba zgonów w wyniku chłodów i upałów

Londyn

Skumulowana liczba zgonów w Sztokholmie i Londynie w wyniku 
temperatur ekstremalnych 
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wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do 
roku 2030. Ministerstwo Środowiska 2013
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Występowanie susz (drzewa owocowe)

Susza 2018: 11.IV - 10.VI 

Opad 
susza

Susza 2019: 1.VI - 31.VII 
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Efekt nawałnic i huraganów 
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Źródło: Watts N, Adger WN, Agnolucci P, Blackstock
J, Byass P, Cai W et al. (2015). Health and climate 
change: policy responses to protect public health. 

Lancet. 386(10006):1861–914
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Źródło: Watts N, Adger WN, Agnolucci P, Blackstock
J, Byass P, Cai W et al. (2015). Health and climate 
change: policy responses to protect public health. 
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Schemat powiązań 
pomiędzy emisją gazów 
cieplarnianych, zmianami 
klimatu i zdrowiem

Schemat powiązań 
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bezpośrednimi i 
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Zmiany klimatyczne zagrażają osiągnięciu założonych 
Celów Zrównoważonego Rozwoju (do osiągnięcia w 2030)

Cel 1.5: zbudowanie odporności osób ubogich i osób znajdujących się w trudnej sytuacji oraz 
zmniejszenie ich narażenia i podatności na ekstremalne zjawiska związane z klimatem oraz inne 
problemy gospodarcze, społeczne i środowiskowe

Cel 3.3: rozwiązanie epidemii AIDS, gruźlicy, malarii i zaniedbanych chorób tropikalnych oraz 
zwalczenie zapalenie wątroby, chorób przenoszonych przez wodę i innych chorób zakaźnych

Cel 3.9: znacznie zmniejszenie liczby zgonów i chorób spowodowanych niebezpiecznymi 
substancjami chemicznymi oraz zanieczyszczeniem i skażeniem powietrza, wody i gleby

Cel 13.1: wzmocnienie odporności i zdolności adaptacyjnych do zagrożeń klimatycznych i klęsk 
żywiołowych we wszystkich krajach

Cel 13.3: poprawa edukacji, podnoszenia świadomości oraz potencjału ludzkiego i 
instytucjonalnego w zakresie łagodzenia zmiany klimatu, przystosowania się do niej, zmniejszenia 
wpływu i wczesnego ostrzegania.



Korzyści zdrowotne znacznie przewyższają koszty 
osiągnięcia celów związanych ze zmianami klimatu



Zmiany klimatyczne – skutki i koszty (Europa) 

 Ekstremalne wysokie temperatury bezpośrednio przyczyniają się do zgonów z powodu chorób 
układu krążenia i układu oddechowego: W Europie szacowana nadwyżka zgonów wynosi 47 000 -
117 000 rocznie w latach 2071–2099 (scenariusze klimatyczne RCP 4,5 i 8.5) w porównaniu do 
wcześniejszych 16 303 zgonów (scenariusz historyczny). Kraje śródziemnomorskie i 
wschodnioeuropejskie będą najbardziej narażone.

 W ostatnich dziesięcioleciach wiele gatunków roślin i zwierząt zmieniło swoje zasięgi 
geograficzne, zmieniło ich liczebność oraz zmieniło sezonową aktywność w odpowiedzi na 
obserwowaną zmianę klimatu. Może to zwiększyć częstość występowania alergii na pyłki i chorób 
przenoszonych przez wektory w Europie.

 Redukcja krajowych emisji gazów cieplarnianych poprawi jakość powietrza i zmniejszy 
zachorowalność i śmiertelność populacji Europy. Spowoduje to zmniejszenie kosztów od 0,4% do 
1,2% rocznego produktu krajowego brutto.



Zmiany klimatyczne – skutki i koszty (Europa) 

 Europa Południowa doświadczy znacznych strat w produkcji żywności (nawet do 25% w 
scenariuszu wzrostu temperatury o 5,4 °C). Europa Północna może odnotować wzrost produkcji 
żywności z powodu wydłużenia sezonu wegetacyjnego z cieplejszymi temperaturami.

 Produkcja żywności wpływa istotnie na środowisko przyczyniając się do zanieczyszczenia powietrza 
poprzez emisję gazów cieplarnianych - dwutlenku węgla i metanu (głownie hodowla zwierząt 
gospodarskich). 

 Globalnie wzrost temperatury o każdy 1 °C spowoduje 20% zmniejszenie odnawialnych zasobów 
wody. Szacuje się, że w Europie silny niedobór wody wzrośnie z obecnych 19% do 35% w 
horyzoncie 2070 (dotnie on 16-44 mln  ludzi).

 Bez działań adaptacyjnych, liczba osób dotkniętych powodziami przybrzeżnymi w Unii 
Europejskiej pod koniec XXI wieku wyniesie od 0,8 do 5,5 miliona rocznie (scenariusze klimatyczne 
RCP 4,5 i 8.5).

 Zagrożenie związane z powodziami rzecznymi dotknie 300 tys. osób rocznie do 2050 r. i 390 tys. 
do 2080 r. 



Klimat a koszty
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skutków klimatycznych 
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