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2019 metų Pasaulinės aplinkos ir sveikatos 

                         dienos tema: 

 „Klimato kaitos iššūkiai, laikas vienytis 

                                               pasaulinės sveikos aplinkos labui“  

 

Klimato kaita – tai vienas didžiausių mūsų laikų pavojų ir iššūkių. Jos padariniai kelia 

didelę riziką visuomenės sveikatai, tačiau vis dar galime rinktis, su kokio masto klimato kaita 

teks susidurti. Lietuva jau susiduria su intensyvėjančiomis ir dažnėjančiomis ekstremaliomis oro 

sąlygomis (karščio bangomis, audromis ir potvyniais), dėl kurių mažėja pasėlių derlius, nyksta 

biologinė įvairovė, veikiama ekonomika bei žmonių sveikata. Didžiausios laukiamos dėl klimato 

kaitos kylančios visuomenės sveikatai grėsmės – rizikos, susijusios su dažnesnėmis karščio 

bangomis, didėjimas senesnio amžiaus gyventojams ir vaikams, alerginių ligų susirgimų laiko 

kaita, erkių ir kraujasiurbių vabzdžių sukeliamų ligų ir pavojų didėjimas, naujų ligų plitimas, 

staigių mirčių atvejų padažnėjimas. 

 

Aplinkos sąlygos žmogaus sveikatą ir gyvenimo trukmę sąlygoja 20 proc, 

 

Pasaulio sveikatos organizacija skelbia, jog klimato kaita daro vis didesnį poveikį žmonių 

sveikatai: 

1. Per pastaruosius 50 aktyvios žmogaus veiklos metų – ypač deginant iškasamą kurą – į 

atmosferą išmesta daugybė anglies dioksido ir kitų šiltnamio dujų, kurios daro įtaką žemės klimatui. 

Anglies dioksido koncentracija atmosferoje, palyginti su ikiindustrine era, padidėjo 30 proc., 

dėl to daugiau šilumos sulaikoma žemutiniuose atmosferos sluoksniuose. Toks visuotinio klimato 

pokytis sukėlė daugybę naujų pavojų žmonijai: nuo mirčių dėl didelių karščių iki infekcinių ligų 

struktūros pasikeitimo. 



2. . Nuo tropikų iki arkties klimatas ir orai tiesiogiai daro įtaką žmogaus veiklai ir 

gyvenimui. Ekstremalūs orų reiškiniai, tokie kaip stiprios liūtys, potvyniai, katastrofos kelia 

grėsmę žmogaus sveikatai ir naikina išgyventi būtinas atsargas.  

3. Trumpalaikiai oro temperatūros šuoliai taip pat kenkia žmogaus sveikatai. Tokie 

temperatūros šuoliai tampa hipertermijos (kūno perkaitimas) arba hipotermijos (kūno atšalimas) 

priežastimis, o šios savo ruožtu tampa didesnio mirtingumo dėl širdies ar kvėpavimo sutrikimo 

priežastimis. 

4. Globalios temperatūros pokytis daro įtaką žmonių išveistiems ir gamtoje augantiems 

augalams. Keičiasi jų žydėjimo laikotarpis, kai ore atsiranda dalelių, galinčių sukelti alergijos 

priepuolį. Manoma, kad per ateinančius dešimt metų susirgimo astma padaugės 20 proc ., palyginti 

su dabartiniu laikotarpiu, jei spartūs klimato keitimosi tempai nebus sustabdyti.  

5. Klimato sąlygos veikia ligas, plintančias vandeniu ir platinamas užkrato pernešėjų. 

6. Nepastoviai iškrintantys krituliai turi įtaką šviežio vandens tiekimui. Globaliai lietaus 

trūkumas paliečia 1 iš 10 žmonių. Vandens trūkumas ir prasta jo kokybe daro įtaką higienai ir 

sveikatai. 

 7. Kylantis jūros lygis – dar vienas globalaus atšilimo požymis. Šitaip kyla grėsmė po 

vandeniu atsidurti arti jūrų esančioms gyvenvietėms, o tai gali pakeisti populiacijos pasiskirstymo 

tankį. Daugiau nei pusė pasaulio populiacijos gyvena maždaug 60 kilometrų atstumu nuo vandens 

šaltinių krantų. Didžiuliai potvyniai padaro daugybę žalos ir daugeliui gresia mirtimi.  

 

         Sustabdę klimato kaitą 2°C ribose dar galėtume prisitaikyti prie pasekmių 

          

             Aplinka daro įtaką mūsų savijautai, gyvenimo kokybei, todėl kiekvienas žmogus turi 

prisidėti prie prevencinių priemonių taikymo įgyvendinimo, norint sustabdyti  neigiamą aplinkos 

poveikį. Ateityje klimatas tikrai keisis, tačiau sustabdę klimato kaitą 2°C ribose dar galėtume 

prisitaikyti prie pasekmių. Šiaulių miesto visuomenės sveikatos biuras ragina miesto gyventojus 

rūpintis aplinka, kurioje gyvename ir imtis šių asmeninių prevencinių priemonių SVEIKOS 

APLINKOS išsaugojimui: 

 RŪŠIUOTI ATLIEKAS. Vienas žmogus, atsakingai rūšiuodamas atliekas, gali 

išsaugoti šimtą medžių ir jeigu tokio žmogaus pavyzdžiu paseks jo vaikai, nenukirstas liks visas 

miškas! Tonai popieriaus pagaminti iš pirminės žaliavos, būtina nukirsti apie 17 medžių. Stiklo 

perdirbimas sumažina kietųjų atliekų susidarymą penkis kartus, vandens suvartojimą – du kartus. 

Rūšiuodami ir perdirbdami atliekas, saugome gamtos išteklius, taupome energiją ir mažiname 

sąvartynų apimtis, apsaugodami aplinką nuo kenksmingo jų poveikio. 



 ATSAKINGAI RINKTIS PRODUKTUS. Stenkitės naudoti produktus, pagamintus 

iš perdirbtų medžiagų, paskatinkite savo šeimos narius rinktis prekes pažymėtas „ekologine 

etikete“, tokias kaip skalbimo milteliai be fosforo rūgšties. Ieškokite prekių su ploniausia pakuote, 

prekybos centruose pirkite ne supakuotas, o sveriamas daržoves ir vaisius. Naudokite produktus, 

paženklintus etikete „ozonui nedarantis žalos“. 

 TRUMPIEMS  ATSTUMAMS RINKTIS DVIRATĮ ARBA ĖJIMĄ PĖSČIOMIS. 

 Į darbą, mokyklą arba aplankyti savo draugų važiuokite dviračiu, kiek įmanoma dažniau  

naudokitės viešuoju transportu. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, Europoje 30 proc. 

visų kelionių automobiliais vyksta mažesniu kaip 3 km, 50 proc. – mažesniu nei 5 km atstumu. Tai 

yra atstumai, kuriuos su malonumu ir nauda sveikatai galima per 15–20 min. įveikti dviračiu arba 

per 30–50 min. pėsčiomis. Dviračiai ir ėjimas pėsčiomis – puiki žmonėms ir aplinkai nekenksmingo 

susisiekimo alternatyva automobilių transportui. 

 TAUPYTI ŠVIESĄ. Prieš išeidami iš kambario išjunkite šviesas, televizorių ir 

kompiuterį; 

 RINKTIS LIETUVIŠKĄ PRODUKTĄ. Rinkdamiesi maisto produktus pirmenybę  

teikite pagamintiems vietoje, kad būtų mažinami maisto produktų pervežimai, nes tuomet saugoma 

aplinka, neteršiant jos transporto priemonių išmetamais teršalais. 

 PASODINTI MEDELĮ! Jis sugeria ore esantį anglies dioksidą, t.y. šiltnamio efektą 

sukeliančias dujas; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacinį pranešimą parengė: Visuomenės sveikatos specialistė Karolina Rušinskienė 


