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Ιπποκράτης 

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. 

• Όταν το καλοκαίρι είναι ίδιο με την άνοιξη, 

πρέπει να περιμένουμε άφθονες εφιδρώσεις 

στις εμπύρετες ασθένειες.  

• Ενώ 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». 

Οι νοτιάδες προκαλούν: 

βαρηκοΐες 

σκοτοδίνες 

βάρος στο κεφάλι 

νωθρότητα 
εξάντληση του οργανισμού  

Οι βοριάδες προκαλούν: 

πόνους στα πλευρά και το στήθος.  

βήχα 

πονόλαιμο 

δυσκοιλιότητα  



Ποια είναι όμως τα πιο συχνά προβλήματα υγείας που 
σχετίζονται με το κλίμα; 

• Αναπνευστικά προβλήματα και αλλεργίες:  

        Συχνές βροχοπτώσεις          αύξηση των μυκήτων στο περιβάλλον, γεγονός που αυξάνει τα 
περιστατικά αλλεργιών και άσθματος. 

        Υψηλές θερμοκρασίες παρατείνουν την περίοδο αναπαραγωγής των φυτών και της 
κυκλοφορίας γύρης στην ατμόσφαιρα          διάρκεια των αλλεργικών συμπτωμάτων 

          

        Δασικές πυρκαγιές          απελευθέρωση στην ατμόσφαιρα μικροσωματιδίων και                                                                          
ατμοσφαιρικών ρύπων, επηρεάζουν την ποιότητα του αέρα και την ανθρώπινη υγεία στο 
σύνολό της. 

• Αρθρώσεις: Το κρύο και η αλλαγή του καιρού προκαλεί πόνους στις αρθρώσεις και σε παλιά 
τραύματα. 

 

 

ανεβάζουν τα επίπεδα του όζοντος 

επιτείνουν τα 

καρδιαγγειακά και 

τα αναπνευστικά 

νοσήματα 



Ποια είναι όμως τα πιο συχνά προβλήματα υγείας που 
σχετίζονται με το κλίμα; 

• Καρδιά:  

 

 

 

         Διαφορές της θερμοκρασίας και η υγρασία ευνοούν          τις λοιμώξεις του 

αναπνευστικού, όμως αυτές με τη σειρά τους          επιβαρύνουν το καρδιαγγειακό 

σύστημα.  

• Πονοκέφαλοι: Οι αλλαγές του καιρού με αύξηση της θερμοκρασίας και πτώση της 

ατμοσφαιρικής πίεσης είναι δυνατόν να προκαλέσουν πονοκέφαλο σε κάποια άτομα. 

 

Μπορούν να επηρεάσουν το καρδιαγγειακό 

σύστημα. 

• αύξηση των θρομβώσεων,  

• των αρρυθμιών και  

• των φλεγμονών στα αγγεία.  

Οι μεγάλες διαφορές 

θερμοκρασίας, η 

αυξημένη υγρασία και 

η επικίνδυνη ρύπανση 

της ατμόσφαιρας 



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: 

Η έμμεση έκθεση οφείλεται: 

συχνότερα ακραία καιρικά φαινόμενα.  

θερμοκρασία 

βροχοπτώσεις 

η άνοδος της στάθμης της θάλασσας  

Κατά συνέπεια, η κλιματική αλλαγή αυξάνει παγκοσμίως τις ήδη υπάρχουσες ασθένειες αλλά 

δημιουργεί και νέες, ενώ μπορεί να οδηγήσει και σε πρόωρο θάνατο.  

στις μεταβολές του οικοσυστήματος, της γεωργίας, της 

βιομηχανίας, των οικισμών και της οικονομίας 

στη χαμηλότερη ποιότητα του νερού, του αέρα και του 

φαγητού 



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). 

 





Κεντρικό συμπέρασμα των μελετών που έχουν εκπονηθεί 
από τον Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (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. 
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