
Κλίμα και  σωματική υγεία 

Στο έργο του Ιπποκράτη «Περί αέρων, υδάτων και τόπων» διαβάζουμε χαρακτηριστικά: «Οι ασθένειες προκαλούνται κυρίως με 

τις μεταβολές των εποχών και κατά τη διάρκεια των εποχών, χάρη στις μεγάλες εναλλαγές κρύου και ζέστης. Οι νοτιάδες 

προκαλούν βαρηκοΐες, σκοτοδίνες, βάρος στο κεφάλι, νωθρότητα και εξάντληση του οργανισμού. Οι βοριάδες προκαλούν 

βήχα, πονόλαιμο, δυσκοιλιότητα, πόνους στα πλευρά και το στήθος. Όταν το καλοκαίρι είναι ίδιο με την άνοιξη, πρέπει να 

περιμένουμε άφθονες εφιδρώσεις στις εμπύρετες ασθένειες.Όταν οι εποχές εναλλάσσονται ομαλά και σταθερά, εκδηλώνονται 

ελαφρές ασθένειες και η θεραπεία τους είναι εύκολη˙ όταν όμως η εναλλαγή γίνεται απότομα, εμφανίζονται πιο δυσεπίλυτα 

προβλήματα». 

Ποια είναι όμως τα πιο συχνά προβλήματα υγείας που σχετίζονται με το κλίμα; 
Αναπνευστικά προβλήματα, αλλεργίες: Οι συχνές βροχοπτώσεις ευνοούν την αύξηση των μυκήτων στο περιβάλλον, γεγονός 
που αυξάνει τα περιστατικά αλλεργιών και άσθματος. Στον αντίποδα, οι υψηλές θερμοκρασίες παρατείνουν την περίοδο 
αναπαραγωγής των φυτών και της κυκλοφορίας γύρης στην ατμόσφαιρα, άρα και τη διάρκεια των αλλεργικών συμπτωμάτων, 
ανεβάζουν τα επίπεδα του όζοντος και των υπολοίπων ρυπαντών της ατμόσφαιρας, επιτείνοντας τα καρδιαγγειακά και τα 
αναπνευστικά νοσήματα, ενώ και οι δασικές πυρκαγιές, με την απελευθέρωση στην ατμόσφαιρα μικροσωματιδίων και 
ατμοσφαιρικών ρύπων, επηρεάζουν την ποιότητα του αέρα και την ανθρώπινη υγεία στο σύνολό της. 
Καρδιά: Οι μεγάλες διαφορές θερμοκρασίας, η αυξημένη υγρασία και η επικίνδυνη ρύπανση της ατμόσφαιρας, μπορούν να 
επηρεάσουν το καρδιαγγειακό σύστημα. Οι παραπάνω συνθήκες μπορούν να οδηγήσουν σε αύξηση των θρομβώσεων, των 
αρρυθμιών και των φλεγμονών στα αγγεία. Οι διαφορές της θερμοκρασίας και η υγρασία ευνοούν αρχικά τις λοιμώξεις του 
αναπνευστικού, όμως αυτές με τη σειρά τους επιβαρύνουν το καρδιαγγειακό σύστημα. Είναι δυνατόν να εμφανιστεί 
μυοκαρδίτιδα όταν υπάρχει λοίμωξη αναπνευστικού και άσκηση ή σωματική κόπωση. Aύξηση των τροφιμογενών νοσημάτων, 
όπως η σαλμονέλα, καθώς οι αυξημένες θερμοκρασίες ευνοούν την ανάπτυξη αυτών των βακτηρίων στα τρόφιμα. 
Πονοκέφαλοι: Οι αλλαγές του καιρού με αύξηση της θερμοκρασίας και πτώση της ατμοσφαιρικής πίεσης είναι δυνατόν να 
προκαλέσουν πονοκέφαλο σε κάποια άτομα. 
Αρθρώσεις: Το κρύο και η αλλαγή του καιρού προκαλεί πόνους στις αρθρώσεις και σε παλιά τραύματα. 
 

Κλίμα και Υγεία της Καρδιάς. 

Οι εναλλαγές κλιματικών συνθηκών δεν έχουν επίδραση μόνο στην ομοιόσταση του περιβάλλοντος αλλά και στην 
καρδιαγγειακή υγεία. 
Οι εποχικές αλλαγές του περιβάλλοντος, η έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, η ρύπανση του περιβάλλοντος, οι ιογενείς 
λοιμώξεις, η δίαιτα και η θερμοκρασία αποτελούν σημαντικούς παράγοντες που οδηγούν στην αυξημένη νοσηρότητα των 
πληθυσμών. Είναι γνωστές οι επιδράσεις του ψυχρού κλίματος στην υγεία καθώς κάθε χειμώνα οι θάνατοι εμφανίζουν αύξηση 
κατά 10-15% σε σχέση με τον υπόλοιπο χρόνο, ενώ σε υποθερμία αποδίδονται και αρκετοί θάνατοι ασθενών με καρδιακή 
ανεπάρκεια. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν έλλειψη συντονισμού, σύγχυση, μειωμένα αντανακλαστικά, ρίγος και υπνηλία. 
Τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι διατρέχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο. Ιδιαίτερα οι άνθρωποι καθώς γηράσκουν χάνουν την 
ικανότητα διατήρησης φυσιολογικής θερμοκρασίας σώματος, ενώ συχνά εμφανίζουν μειωμένη ευαισθησία στο κρύο και 
μπορεί να οδηγηθούν σε υποθερμία χωρίς έκδηλα συμπτώματα στην αρχή. Αλλά και ο ζεστός καιρός προκαλεί αφυδάτωση, 
υπερθερμία και θερμοπληξία, ιδιαίτερα εάν η υγρασία είναι άνω του 70% και η θερμοκρασία έχει υπερβεί τους 35 βαθμούς 
Κελσίου, καθώς εμποδίζεται η διατήρηση της φυσιολογικής θερμοκρασίας του σώματος. 

Η άσκηση σε θερμό και υγρό περιβάλλον επιβαρύνει την καρδιακή λειτουργία καθώς με τον ιδρώτα υπάρχει αυξημένη 
απώλεια υγρών, που οδηγεί σε μείωση του ολικού όγκου υγρών του οργανισμού μας, αύξηση της ολικής θερμοκρασίας 
σώματος και αύξηση του καρδιακού έργου στην προσπάθεια τροφοδότησης με αίμα των ασκούμενων μυών. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα της αυξημένης θνητότητας που προκαλείται είναι το γεγονός ότι, κατά το κύμα καύσωνα του 
2003, υπολογίζεται πως συνέβησαν 35.000 θάνατοι περισσότεροι του συνήθους αριθμού κατά τις πρώτες δύο εβδομάδες του 
Αυγούστου. 

Τα τελευταία χρόνια γίνεται εκτεταμένος λόγος για την ατμοσφαιρική ρύπανση. Παρ’ όλο που ο σχετικός κίνδυνος που 
διατρέχει ένα άτομο από τη ρύπανση του περιβάλλοντος είναι μικρότερος των άλλων καθιερωμένων παραγόντων 
καρδιαγγειακού κινδύνου, όπως το κάπνισμα, ο σακχαρώδης διαβήτης , η υπέρταση και η παχυσαρκία, αποτελεί ένα 
σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα υγείας καθώς οι πληθυσμοί των βιομηχανοποιημένων χωρών δέχονται ακούσια ισόβια έκθεση 
σε αυτή. Οι παράμετροι που συναντώνται στους περιβαλλοντικούς ρύπους περιλαμβάνουν μονοξείδιο του άνθρακα, άζωτο, 
διοξείδιο του θείου, όζον και μικροσωματίδια. Φαίνεται ότι η ρύπανση του περιβάλλοντος οδηγεί σε σημαντική αύξηση της 
νοσηρότητας και θνητότητας των πληθυσμών σε βαθμό ανάλογο του χρόνου έκθεσης και της συγκέντρωσης των ρύπων στον 
ατμοσφαιρικό αέρα. 



http://www.healthyme.gr/a/articles/1859-klima-pos-epereazei-ten-ugeia-mas  

Επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην υγεία 

Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τον ανθρώπινο οργανισμό με άμεσο και έμμεσο τρόπο. Η άμεση έκθεση πραγματοποιείται μέσα 

από τις μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες, όπως η θερμοκρασία,  οι βροχοπτώσεις, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας και 

τα συχνότερα ακραία καιρικά φαινόμενα. Η έμμεση έκθεση οφείλεται στη χαμηλότερη ποιότητα του νερού, του αέρα και του 

φαγητού,  καθώς και στις μεταβολές του οικοσυστήματος, της γεωργίας, της βιομηχανίας, των οικισμών και της οικονομίας. 

Κατά συνέπεια, η κλιματική αλλαγή αυξάνει παγκοσμίως τις ήδη υπάρχουσες ασθένειες αλλά δημιουργεί και νέες, ενώ μπορεί 

να οδηγήσει και σε πρόωρο θάνατο.   

Οι επιπτώσεις που έχει η κλιματική αλλαγή στην υγεία μπορούν χοντρικά να ενταχθούν στις εξής τρεις κατηγορίες (WHO, 

2003): 

 Επιπτώσεις που είναι άμεσες και συνήθως προκαλούνται από ακραία καιρικά φαινόμενα (π.χ. θάνατοι από 

καύσωνες). 

  Έμμεσες επιπτώσεις που προκαλούνται ως 

συνέπεια περιβαλλοντικών αλλαγών και 

οικολογικών διαταραχών που οφείλονται 

στην κλιματική αλλαγή (π.χ. αυξανόμενη 

απειλή από ασθένειες που μεταφέρονται 

από τα κουνούπια ή τα τρωκτικά). 

  Οι διάφορες επιπτώσεις που προκαλούνται 

σε πληθυσμούς που πλήττονται από την 

υποβάθμιση του περιβάλλοντος και από 

οικονομικά προβλήματα λόγω της 

κλιματικής αλλαγής (π.χ. διατροφικά ή 

ψυχολογικά προβλήματα). 

Το κεντρικό συμπέρασμα των μελετών που έχουν 

εκπονηθεί σχετικά με την επίδραση της κλιματικής 

αλλαγής στην ανθρώπινη υγεία είναι πως η 

κλιματική αλλαγή μπορεί να προκαλέσει, μεταξύ άλλων (WHO, 2003) 

 αυξημένη θνησιμότητα λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας, αλλά και συγχρόνως μειωμένη θνησιμότητα στις 

λιγότερες θερμές χώρες για τον ίδιο λόγο, 

 μεγαλύτερη συχνότητα επιδημιών μεταδοτικών ασθενειών λόγω πλημμυρών και ακραίων καιρικών φαινομένων, 

 υπολογίσιμες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία λόγω της μετακίνησης πληθυσμών εξαιτίας της αύξησης της στάθμης 

των θαλασσών και της αυξημένης συχνότητας ακραίων καιρικών φαινομένων. 

Οι υγειονομικές αρχές στις Ηνωμένες Πολιτείες διακρίνουν επισήμως 11 κατηγορίες επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην 

υγεία (CDC, 2009): 

 Άσθμα, αναπνευστικές αλλεργίες και ασθένειες από τον ατμοσφαιρικό αέρα 

 Νεοπλάσματα 

 Καρδιοαναπνευστικά προβλήματα και εμφράγματα 

 Τροφιμογενείς ασθένειες και λοιμώξεις 

 Νοσηρότητα και θνησιμότητα από τη ζέστη 

 Επιπλοκές στην ανθρώπινη ανάπτυξη 

 Ψυχική υγεία και διαταραχές άγχους 

 Νευρολογικές διαταραχές 

 Ασθένειες που προκαλούνται από φορείς 

 Ασθένειες που προκαλούνται από το νερό 

 Νοσηρότητα και θνησιμότητα από τον καιρό (ακραία καιρικά φαινόμενα) 

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, οι κλιματικές αλλαγές και η υπερθέρμανση του πλανήτη, 

αναμένεται να επιφέρουν σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία. Οι επιπτώσεις αυτές θα προέλθουν από τις αυξανόμενες 

καταιγίδες, πλημμύρες, κύματα ξηρασίας και φωτιές που θα επηρεάσουν τα αποθέματα νερού, τη παραγωγή υγιεινών 

τροφών, και τη γενικότερη διαχείριση των συστημάτων υγείας. Η αύξηση της θερμοκρασίας θα συμβάλλει στην αύξηση της 

νοσηρότητας και της θνησιμότητας που σχετίζονται με τη διατροφή και την ποιότητα του νερού και του αέρα. Η μεγαλύτερη 

συχνότητα των καυσώνων αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση της θνησιμότητας από θερμοπληξίες και θερμικό στρες. 

http://www.healthyme.gr/a/articles/1859-klima-pos-epereazei-ten-ugeia-mas


https://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%9A%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%2

0%CE%91%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AE%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%A5%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%

B1.pdf 

Δύο υπηρεσίες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών έδωσαν στη δημοσιότητα «άτλαντα» που δείχνει πώς το κλίμα συνδέεται με 

την υγεία, καθώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει το μέγεθος, τη συχνότητα και τη διάρκεια ακραίων καιρικών φαινομένων. 

Μεταξύ άλλων, καταγράφεται έξαρση στα κρούσματα μηνιγγίτιδας σε περιοχές που πλήττονται από αμμοθύελλες, ενώ 

επιδημίες Δάγγειου πυρετού συνδέονται με περιόδους έντονων βροχοπτώσεων. 

Σύμφωνα με την έκθεση του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WMO) και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 

(WHO), με τίτλο «Ατλας της Υγείας και του Κλίματος», οι πληροφορίες για το κλίμα και οι μετεωρολογικές προβλέψεις μπορούν 

να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση ή και στην αποτροπή επιδημιών. 

Ερευνητές του WMO επισημαίνουν ότι ξηρασίες, πλημμύρες και κυκλώνες επηρεάζουν κάθε χρόνο την υγεία εκατομμυρίων 

ανθρώπων. Η κλιματική μεταβλητότητα και οι ακραίες καιρικές συνθήκες μπορούν να πυροδοτήσουν επιδημίες διάρροιας, 

ελονοσίας, Δάγγειου πυρετού ή μηνιγγίτιδας, μεταξύ άλλων. 

https://www.wmo.int/pages/documents/Atlas_EN_web.pdf 
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