Општи цели
Глобалната цел на овој проект е да го зајакне капацитетот на
здравствените системи за заштита на здравјето од климатски промени,
особено:
•

Да се развие капацитетот, да се проценат ризиците и да се
изготват национални или локални здравствени стратегии за
приспособување;

•

Да се изгради институционален капацитет за климатски
промени во однос на следново:
Подготвеност и одговор на екстремни временски
состојби;
Надзор и одговор на заразни болести;
Рано откривање и одговор на респираторни болести;
Вода, безбедност на храната и потхранетост;
Да се промовираат иновации во областа на енергетската
ефикасност и употреба на обновлива енергија во
здравствените служби;
-

•

•

•

Рускиот субарктички и арктички регион: потенцијално
нарушување на здравствените дејности поради топење на
вечниот мраз.

Заштита на здравјето од климатските промени во југоисточна
Европа, централна Азија и северниот дел на Руската Федерација
Иницијатива во која учествуваат седум земји

Да се обезбедат сознанија и да се олесни размената на знаења
и искуства за ефективно приспособување и за мерките за
ублажување на последиците од климатските промени.

Образложение
Седумте земји избрани за овој проект (Албанија, Казахстан,
Киргистан,
Руската
Федерација,
Таџикистан,
Р.Македонија
и
Узбекистан) припаѓаат на четири различни геоклиматски зони, со
меѓусебни разлики во однос на очекуваните влијанија по здравјето од
климатските промени:
•

Сушни и полусушни области кои имаат проблеми со недостиг
на вода: потенцијални ризици од заразни болести,
респираторни болести и исхрана;

•

Области со високи планини: потенцијални ризици од поплави
поради излевање на глечерски езера, изложеност на високо UV
зрачење, квалитет на водата во здравствените системи и
потенцијални можности за користење обновлива енергија за
здравствена заштита;

•

Медитерански земји: ризици од екстремни временски состојби
и епидемии на заразни болести;

„Оваа иницијатива во целост се однесува на постигнување состојба на
подготвеност преку силни базични услуги, од надзор на болести па сè
до чиста вода. Одговорот на климатските промени ја зајакнува
потребата од визионерска акција, и тоа преку системи за рано
предупредување, предвидување на болести, активности што ќе ги
направат болниците безбедни места пред да се случи катастрофа и
припремање на нашите лекари за нагло зголемување на потребите
поради вонредни состојби и нагло зголемен број на пациенти.”
Маргарет Чен, генерален директор на СЗО
„Идната добросостојба на луѓето ќе биде мерило за она што денес се
прави во полето на климатските промени. Нашите деца ќе ни бидат
благодарни за нашата храбра акција”.
Астрид Клуг, државен секретар во германското сојузно Министерство
за животна средина, заштита на природата и нуклеарна безбедност

Активности
ИЗГОТВУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ СТРАТЕГИИ ЗА ПРИСПОСОБУВАЊЕ: ќе се
развие капацитет во земјите-учеснички за проценка на ризиците по
здравјето од климатските промени, со посебен акцент на загрозените
групи, новите надоаѓачки ризици, капацитетот на здравствените
системи да преземат акција сега и веднаш, како и за изготвување на
национални или локални здравствени стратегии за приспособување.

Земја

ЗАЈАКНУВАЊЕ НА НАДЗОРОТ И НА РАНОТО ОТКРИВАЊЕ НА БОЛЕСТИТЕ: ќе се
развијат капацитетите на национално и на локално ниво за рана
идентификација на потенцијалните ризици од заразни заболувања
предизвикани од климатските промени, ќе се подобрат системите за
тревога и одговор на епидемии и ќе се зајакне капацитетот за
спроведување на ревидираните меѓународни здравствени регулативи.
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СОСТОЈБИ:

ќе се развијат механизмите за рано предупредување за
топлотни бранови и други екстремни временски состојби, и ќе се
имплементира Акциониот план за заштита на здравјето од екстремни
жештини. Ќе се зајакнат итните медицински служби, и ќе се обезбедат
насоки за здравствена инфраструктура која ќе биде отпорна на
елементарни непогоди.

СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЕВРОПСКИОТ АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА ХРАНА И ИСХРАНА: ќе се
спроведе пробно истражување за ризиците по исхраната во рамките на
Акциониот план на СЗО за храна и исхрана за Европа.
ПОДОБРУВАЊЕ

НА КВАЛИТЕТОТ НА ВОЗДУХОТ И РАНО ИДЕНТИФИКУВАЊЕ НА

РЕСПИРАТОРНИ БОЛЕСТИ:

ќе се зајакнат следењето на квалитетот на
воздухот и акцијата за намалување на аерозагадувањето. Системите
за рано предупредување за прашина ќе бидат поврзани со раната
идентификација на респираторните болести.
ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНИ ЗДРАВСТВЕНИ СЛУЖБИ: енергетската ефикасност во
здравствените служби ќе биде предмет на оценка со цел да се намалат
владините расходи и да се придонесе кон приспособувањето на
високите и ниските температути. Ќе се обезбеди пристап до обновлива
енергија за да се зголеми отпорноста на здравствените служби,
особено во изолираните области.
СПОДЕЛУВАЊЕ НА ИНФОРМАЦИИ: ова ќе се обезбеди преку информативна
платформа на Интернет.

Табела 1. Резиме на активностите во земјите-учеснички
Здравствени
Споделување Подобрен Подготвеност Подобрување на
стратегии за
на
надзор над за екстремни квалитетот на
приспособување информации болестите
настани и
воздухот и
безбедни
идентификување
болници
на раните
респираторни
болести

Акционен Енергетска
план за ефикасност
храна и
исхрана

X

X

X

X
X

X

Улогата на СЗО
Регионалната канцеларија на СЗО за Европа ќе обезбеди
техничка помош, насоки, обука и стручност, и ќе ги координира
проектите во различните земји. Во секоја од земјите во тек е
формирање
на
мултисекторски
надзорен
комитет
и
назначување на координатор на проектот. Сите активности ќе
се спроведат во соработка со владите на земјите-учеснички во
Иницијативата и со германското сојузно Министерство за животна
средина, заштита на природата и нуклеарна безбедност.
Повеќе информации на:
http://www.euro.who.int/globalchange/country/20090309_1
Оваа иницијатива ја финансира
германското сојузно Министерство за животна средина, заштита на
природата и нуклеарна безбедност (BMU)

