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Klimato kaitos aktualijos
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Pasaulyje
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Lietuvoje
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Klimato kaita muša rekordus

6Šaltinis: PSO Europos regiono biuras



Temperatūrų bei mirtingumo sąsajos 
keturiuose Europos miestuose
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Šaltinis: Gasparrini, A. ir kt., 2015.  “Mortality risk attributable to high and low ambient 
temperature: a multicountry observational study”, Lancet (London, England) 386(9991), 369–375

Bendras mirtingumas 
smarkiai padidėja virš 
tai vietovei būdingos
temperatūros ribos



Su šalčiu ir karščiu susijusio mirtingumo 
pokyčiai keičiantis klimatui Vilniuje, 2009-2100

Šaltinis: Martinez GS ir kt. (2018) 8



Klimato kaitos poveikis sveikatai

9Šaltinis: PSO remiantis Smith KR ir kt. (2014) and Watts ir kt. (2015) tyrimais
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Aplinkos poveikis:
• Netiesioginis poveikis 

(alergenai, 
nariuotakojų 
sukeliamos ligos, 
oro/vandens tarša).

• Maisto ir vandens 
prieinamumas.

• Konfliktai, migracija.

Socialinė infrastruktūra:
• Socialiniai pokyčiai 

(amžius, lytis, 
visuomenės sveikatos 
infrastruktūra, BVP).

• Gyvenimo būdas ir 
kokybė 
(socioekonominis 
statusas, higiena).

Poveikis sveikatai:
• Infekcinės ligos.
• Gerbūvio praradimas.
• Lėtinės ligos (kraujotakos, kvėpavimo sist., alergijos).
• Nelaiminti atsitikimai: traumos, mirtys, apsinuodijimas, 

skendimai.
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Prisitaikymas prie Klimato kaitos 
Lietuvoje
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Klimato kaitos politika

• Nacionalinis klimato kaitos komitetas;

• Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos 
strategija bei jos tikslų ir uždavinių 
įgyvendinimo tarpinstitucinis veiklos planas;

• PSO Europos aplinkos ir sveikatos procesas;

• PSO sveikatos ir klimato kaitos darbo grupė.
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Lankstukas apie PSO sveikatos ir klimato kaitos 
darbo grupės veiklą. Šaltinis: SMLPC



Karštis ir kaitra (1)

• Nacionalinis visuomenės sveikatos ir karščio 
prevencijos 2016-2020 m. veiksmų planas
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Klimato kaitos ir sveikatos apvalaus stalo diskusija (2017)



Karštis ir kaitra (2)

• Karščio padarinių prevencijos tarpžinybinė 
darbo grupė:
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Sveikatos mokymo ir 
ligų prevencijos 

centras
Aplinkos ministerija Higienos institutas

SAM Ekstremalių 
sveikatai situacijų 

centras

Lietuvos 
hidrometeorologijos 

tarnyba prie 
Aplinkos ministerijos

VšĮ Vilniaus rajono 
centrinės poliklinika

Vilniaus miesto 
savivaldybės 
visuomenės 

sveikatos biuras



Karštis ir kaitra (3)

Rekomendacijos
ikimokyklinio ugdymo 

įstaigoms, kaip apsaugoti 
vaikus nuo karščio poveikio

Rekomendacijos, kaip 
apsisaugoti karščiui 
jautriems žmonėms 

Karščio poveikio 
prevencinės priemonės 
darbo vietoje uždaroje 

aplinkoje ir lauke. 
Metodinės rekomendacijos

Gairės visuomenei, kaip 
apsaugoti savo sveikatą 

karščių atvejais

14Šaltinis: SMLPC, HI, ESSC prie SAM

http://www.hi.lt/news/1262/1132/Kaip-mazinti-karscio-poveikio-rizika-dirbant-lauke-ir-uzdaroje-patalpoje.html
http://www.essc.sam.lt/lt/Naujienos/archive/kaip-apsaugoti-savo-sveik-rqf8.html


Su klimato kaita susijusios alerginės ligos

• Su klimato kaita susijusių ligų (alerginių ir 
infekcinių) 2015–2020 metų profilaktikos 
programa;

• Su klimato kaita susijusios alerginės ligos:
• Ūminis atopinis konjunktyvitas 
• Lėtinis 
• Alerginis rinitas, sukeltas žiedadulkių 
• Kitas sezoninis alerginis rinitas
• Kitas alerginis rinitas 
• Dominuojanti alerginė astma
• Atopinis dermatitas
• Augalų, išskyrus maistinius, sukeltas alerginis kontaktinis dermatitas 
• Augalų, išskyrus maistinius, sukeltas paprastas kontaktinis dermatitas 
• Fotokontaktinis dermatitas
• Saulės sukelta dilgėlinė 
• Anafilaksinis šokas 
• Nenuodingų vabzdžių ir kitų nenuodingų nariuotakojų sukandžiojimas ar įgėlimas 
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Visuomenės informavimas (1)

• Visuomenės informavimo apie klimato pokyčius, 
jų keliamas grėsmes žmonių sveikatai sistemos 
aprašas;

• Informaciją teikiančios institucijos:
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Lietuvos 
hidrometeorologijos 

tarnyba

Ekstremalių sveikatai 
situacijų centras

Užkrečiamųjų ligų ir 
AIDS centras

Sveikatos mokymo ir 
ligų prevencijos 

centras

Šiaulių universiteto 
Gamtos mokslų 

fakultetas

Lietuvos mokslų 
akademijos 

Alergologijos 
komisija



Visuomenės informavimas (2)

• Teikiama informacija apie:
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Ultravioletinės saulės 
spinduliuotės 
pasikeitimus

Karštį, kaitrą Speigą

Kraujasiurbių
nariuotakojų, 

platinančių 
užkrečiamąsias ligas, 

paplitimą

Žiedadulkių, sukeliančių 
alergines ligas, paplitimą



Kiek klimato kaita kainuoja kainuoja 
visuomenei ir ekonomikai?

• 1980–2011 m. nuo potvynių nukentėjo daugiau 
nei 5,5 mln. žmonių, o tiesioginiai ekonominiai 
nuostoliai perkopė 90 mlrd. eurų.

• Itin nukentėjo sektoriai, kuriems svarbus tam 
tikras temperatūrų ir kritulių kiekio intervalas –
pavyzdžiui, žemės ūkio, miškininkystės, 
energetikos, turizmo.

18Šaltinis: Europos Komisija



Naudingos nuorodos (1)

• Studija, apibūdinanti aplinkos temperatūros pokyčius, kuriuos 
Vilniaus miesto gyventojai gali patirti dėl klimato kaitos (Martinez ir 
kt., 2018);

• Studija, nustatanti klimato kaitos keliamas grėsmės žmonių sveikatai 
(Infraplanas, 2014);

• Sergamumo ir mirtingumo nuo išeminės širdies ligos ryšys su
meteorologiniais ir heliogeofizikiniais veiksniais (V. Vaičiulis, 2015);

• Biometeorologinių sąlygų Lietuvoje kiekybinis vertinimas (J. 
Liukaitytė, 2011);

• Klimato kaitos poveikio grėsmių ir esančių galimybių šalies 
ekosistemoms, bioįvairovei, vandens ištekliams, žemės ir miškų 
ūkiui, žmonių sveikatai apžvalga (2007).
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29936286


Naudingos nuorodos (2)

Naujausia IPCC ataskaita:

• Tikėtina, kad 1,5 °C riba bus pasiekta jau 2030-2052 m. laikotarpiu,
jeigu visuotinis atšilimas vyks dabartine sparta. Kad nebūtų viršyta
1,5 °C riba, jau iki 2030-ųjų būtina sumažinti anglies dvideginio
išmetimus 45 proc., palyginti su 2010 m., o 2050-aisiais pasiekti
vadinamąsias nulines emisijas – kiek į atmosferos orą išmetama
šiltnamio efektą sukeliančių dujų, tiek jų ir pašalinama.

• Visuotiniam atšilimui sustabdyti ties 1,5 °C riba reikia skubiai ir iš
esmės mažinti šiltnamio dujų išmetimus visuose sektoriuose.
Būtini ir žmonių elgsenos pokyčiai.
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http://www.ipcc.ch/


Nacionalinio aplinkos ir sveikatos 
portfolio kūrimas
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Klimato kaitos adaptacijos raida PSO 
Europos aplinkos ir sveikatos procese

KK 
atpažinimas

KK poveikio 
sveikatai 

atpažinimas

Ekstremalūs 
orų 

reiškiniai

Regioninė 
veikla

Prisitaikymo 
ištekliai ir 

atsparumas
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Nacionalinis aplinkos ir sveikatos
portfolio
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Ostravos deklaracija
dėl aplinkos ir 

sveikatos

PSO Europos 
regiono rezoliucija 

EUR/RC67/R4

Nacionalinis
aplinkos ir sveikatos
portfolio sukūrimas 

iki 2018 m. pab.

http://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2017/06/sixth-ministerial-conference-on-environment-and-health/documentation/declaration-of-the-sixth-ministerial-conference-on-environment-and-health
http://www.euro.who.int/en/about-us/governance/regional-committee-for-europe/past-sessions/67th-session/documentation/resolutions/eurrc67r4-declaration-of-the-six-ministerial-conference-on-environment-and-health


Ostravos deklaracijos prioritetinės sritys 

• Patalpų ir aplinkos oro gerinimas visiems;

• Visuotinės, teisingos ir tvarios prieigos prie saugaus geriamojo vandens, 
sanitarijos ir higienos visiems ir visais atvejais užtikrinimas;

• Neigiamo cheminių medžiagų poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai mažinimas;

• Kaip užkirsti kelią neigiamam poveikiui aplinkai ir sveikatai, sąnaudoms ir 
nelygybei, susijusiai su atliekų tvarkymu ir užterštomis vietomis;

• Kaip sustiprinti prisitaikymo galimybes ir atsparumą su klimato kaita 
susijusioms ligoms bei sveikatai kylančiai rizikai, taip pat remti klimato kaitos 
padarinių sušvelninimo priemones ir pasiekti naudą sveikatai pagal Paryžiaus 
susitarimą;

• Kaip remti Europos miestų ir regionų pastangas tapti sveikesniais, labiau 
integruotais, saugesniais, lankstesniais ir tvaresniais;

• Aplinkos tvarumo ir sveikatos sistemų kūrimas ir jų poveikio aplinkai 
mažinimas.
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Naudinga literatūra (1)

Gateway
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https://gateway.euro.who.int/en/themes/


Naudinga literatūra (2)

Gateway
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https://gateway.euro.who.int/ru/


Naudinga literatūra (3)

Mobili programėlė Health Stats
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Praktinė užduotis

Gautas perspėjimas apie prognozuojamą kaitrą. 

Kokių veiksmų būtina imtis:

a) nacionaliu lygmeniu;

b) regioniniu lygmeniu;

c) vietos lygmeniu.


