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Lekarze i wszyscy eksperci ochrony zdrowia czują się odpowiedzialni za zdrowie polskiego 
społeczeństwa. Dlatego bardzo niepokoi nas niekorzystny wpływ zmian klimatu na zdrowie 
Polek i Polaków. Apelujemy do decydentów różnych szczebli oraz do całego społeczeństwa: 

potrzebujemy działań w celu ochrony zdrowia i życia przed konsekwencjami kryzysu 
klimatycznego. Proklimatyczne działania powinny stać się dla nas wszystkich priorytetem.

Kto jest najbardziej 
narażony na zdrowotne 
skutki zmiany klimatu?

POPARCIE

Wśród prawie 50 autorów i osób wspierających ten apel znajdują 
się przedstawiciele całego sektora ochrony zdrowia i medycyny w 
Polsce, w tym, między innymi:

• Klinicznej medycyny wewnętrznej • Alergologii • Epidemiologii 
środowiskowej • Medycyny pracy • Zdrowia publicznego •

Apel ten popiera również Naczelna Rada Lekarska oraz polski 
oddział Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Studentów 
Medycyny (IFMSA-Poland). www.lekarzedlaklimatu.pl

Które obszary związane 
ze spalaniem paliw 

kopalnych wymagają 
najwięcej uwagi?

Zagrożenia dla zdrowia:

“

WWW.LEKARZEDLAKLIMATU.PL
WWW.FACEBOOK.COM/LEKARZEDLAKLIMATU

WZYWAMY DO

APEL PRZEDSTAWICIELI SEKTORA ZDROWIA DOTYCZĄCY 
DZIAŁAŃ NA RZECZ ZDROWIA W OBLICZU ZMIANY KLIMATU

HEAL dziękuje Unii Europejskiej (UE) za wsparcie w produkcji niniejszej grafiki. Odpowiedzialność za niniejszą 
treść ponoszą autorzy, a opinie wyrażone w tej infografice niekoniecznie odzwierciedlają poglądy instytucji 
unijnych i fundatorów. Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME) oraz fundatorzy 
nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek dalsze wykorzystanie informacji zawartych w tej infografice. 
Nr HEAL w rejestrze na rzecz przejrzystości UE: 00723343929-96

Promieniowanie 
UV

Alergeny
zwierzęce

lub roślinne

Ozon, cząstki
stałe zawieszone

w powietrzu

Fale 
upałów

Zwierzęta: 
wektory i 

rezerwuary 
zwierzęce

Nośniki 
środowiskowe: 
żywność, woda

Produkcja
energii

Ogrzewanie Transport
Osoby
starsze

Dzieci Osoby,
które już
są chore

Osoby
żyjące w
ubóstwie

OGRANICZENIA 
EMISJI GAZÓW 

CIEPLARNIANYCH
oraz zaprzestania 
wszelkich działań 
prowadzących do 

degradacji środowiska 
naturalnego. 
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OCHRONY 
ZDROWIA

przed skutkami zmian 
zachodzących w 
środowisku jako 

nadrzędnego celu 
działań na wszystkich 

szczeblach 
administracji, grup 

zawodowych i 
społecznych.


