Ilmastonmuutos
on
riski terveydelle

vakava

Uutisia maailmalta: Ilmastonmuutos on vakava riski
terveydelle, varoittavat tutkijat. Jacqueline Howard
kirjoittaa CNN:llä, että lähitulevaisuudessa on odotettavissa
entistä tappavampia lämpöaaltoja, nopeammin leviäviä
epidemioita ja katastrofaalisia puutteita ravinnontuotannossa
ja -saannissa.
Ilmastossa
tapahtuvat
muutokset
voivat
altistaa
ennenaikaiselle kuolemalle toteaa Carter Centerissä,
Atlantassa torstaina kokoontunut ilmastonmuutosta ja terveyttä
kommentoiva asiantuntijapaneeli (Climate & Health Meeting).
The Climate & Health Meeting organisoitiin korvaamaan
tammikuussa, ennen Dondald Trumpin virkaanastujaisia
peruutettu CDC:n (The Centers for Disease Control and

Prevention)
konferenssi.

suunnittelema

ilmastonmuutosta

käsittelevä

Vaikka Trump on todennut, että ihmisten toiminnalla ja
ilmastonmuutoksella on ”jokin yhteys”, hän on myös ilmaissut
voimakkaita epäilyjä ilmastokriisin olemassaolosta.
Ilmastokokouksen järjestämiseen suhtauduttiin ristiriitaisesti
Trumpin virkaanastujaisten alla. Kokouksessa asiantuntijat
saivat kuitenkin esittää huolensa ilmastonmuutoksen
aiheuttamista vakavista uhista terveydelle.
WHO (World Health Organization) on esittänyt arvion, että
vuosien 2030 ja 2050 välillä ilmastonmuutos aiheuttaa
äärimmäisten
sääilmiöiden,
aliravitsemuksen
ja
tautiepidemioiden (kuten malarian), seurauksena 250 000
ylimääräistä kuolemantapausta vuosittain.
”Äärimmäisiin sääilmiöihin liittyvien tapahtumien vakuutusten
hinnat ovat ilmiselvässä kasvussa,” sanoi Yhdysvaltojen
entinen varapresidentti Al Gore kokouksen avauspuheessa.
”Kuten olen aiemminkin todennut, uutisten antama kuva
maailmasta muistuttaa päivä päivältä enemmän Ilmestyskirjasta
lainatulta.”
97

%

ilmastontutkijoista

pitää

ihmisten

vaikutusta

ilmastonmuutokseen kiistattomana tosiasiana.
Osa tutkijoista sanoo, että WHO:n laskelmat ilmastonmuutoksen
mahdollisista kuolonuhreista on laskettu alakanttiin.
Tutkijoista suurin osa on kuitenkin yhtä mieltä siitä, että
ilmastonmuutoksen aiheuttamat kuolemantapaukset lisääntyvät
tulevaisuudessa.
”WHO:n tilastot ja arviot perustuvat spesifeihin
terveysriskeihin, joiden laskemiseen on olemassa toimivat
laskentakaavat ja -mallit,” sanoi kokoukseen osallistunut
professori Jonathan Patz (director of the Global Health
Institute at the University of Wisconsin-Madison).

”Kysymykseen
siitä,
kuinka
paljon
ilmastonmuutos
lähitulevaisuudessa tappaa ihmisiä, voi olla mahdotonta
vastata, sillä erilaisia ilmastonmuutoksen aiheuttamia
terveysriskejä on valtavasti. WHO:n antama arvio on esimerkki,
mutta sen esittämä kuolleisuus saattaa olla vain pisara
valtameressä. Ilmastonmuutoksen aiheuttama kuolleisuus voi
todellisuudessa olla paljon laajempaa kuin uskalletaan edes
ennakoida,” professori Patz jatkoi.

Helleaallot ja terveys
Yhdysvalloissa helleaaltojen aiheuttamat lämpöhalvaukset ovat
yleisin ilmastonmuutokseen liittyvä kuolemansyy, Al Gore
sanoi. Hän isännöi American Public Health Associationin
tilaisuutta, johon osallistui yli 50 tutkijoita,
lainlaatijoita ja aktivisteja edustavaa järjestöä.
Helleaallot lisäävät kuolleisuutta keskimäärin 4 %, Gore
sanoi.
US Natural Hazard Statistics ylläpitää tietokantaa, jonka
mukaan lämpöhalvaukset aiheuttivat keskimäärin eniten
luonnonilmiöihin liittyviä kuolonuhreja sekä 1986-2015 että
2006-2015 välisinä aikoina. Sen sijaan vuonna 2015 eniten
luonnonilmiöihin liittyviä kuolemantapauksia aiheuttivat
tulvat.
Maailmanlaajuisesti tulvat
aiheuttava luonnonilmiö.

ovat

eniten

kuolonuhreja

Kesän helleaaltojen aiheuttamat kuolemantapaukset lisääntyvät
tuhansista kymmeniin tuhansiin vuosisadan loppua kohden,
kertoo US Global Change Research Program.
Viime vuosi oli vuodesta 1880 alkaneen mittaushistorian kuumin
(World Meteorological Organization).
”Ilmaston lämpeneminen uhkaa terveyttä ja hyvinvointia.
Maapallo lämpenee kasvihuonekaasujen vuoksi ja lämpeneminen

viimeisten 30 vuoden aikana on ollut nopeampaa, kuin
kertaakaan
kuluneiden1000 vuoden aikana,” sanoi torstain
paneelikeskustelussa professori Kim Knowlton (senior scientist
at the Natural Resources Defense Council and assistant
clinical professor at the Columbia University Mailman School
of Public Health).
”Päiviä kestävät erittäin kuumat helleaallot ovat 30 vuoden
aikana tappaneet USA:ssa keskimäärin enemmän ihmisiä kuin
tornadot, tulvat tai ukonilmat,” Knowlton lisäsi.
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Helleaaltojen lisäksi myös tarttuvat taudit lisäävät
ennenaikaisen kuoleman riskiä. Lämpenevällä ilmastolla on
merkittävä vaikutus tautien leviämiselle.
Ilmastonmuutos vaikuttaa tartuntatauteihin itse patogeenien,
kantajan
sekä
taudin
leviämistä
edistävien
ympäristöolosuhteiden muutoksen seurauksena, kertoo viime
vuonna julkaistu artikkeli (Environment International).
Artikkelissa kerrattiin ilmastonmuutosta ja terveyttä
käsitteleviä 1990-2015 välisenä aikana julkaistuja
tutkimuksia.
Lämpimämpi ja kosteampi ilmasto tarjoaa
olosuhteet tarttuvia tauteja levittäville
moskiitoille.

ihanteelliset
hyttysille ja

Ilmastonmuutoksen seurauksena myös zika-virus saattoi levitä
niin tehokkaasti. Zika-epidemiaan vaikutti tietenkin monia
tekijöitä, mutta ilmastonmuutoksen vaikutukset ympäristöön
saattoivat lisätä zika-virusta levittävien hyttysten määrää,
totesi julkaisussaanCDC (Centers for Disease Control and
Prevention).
”Marraskuun ja tammikuun välillä Puerto Ricossa on löydetty

tuhansia uusia zika-tartuntoja,” Gore sanoi kokouksen
avauspuheenvuorossa. ”Tarvitaan sellainen tarttuvien tautien
seuranta, joka auttaa terveydenhuollon asiantuntijoita
reagoimaan
uhkiin riittävän nopeasti ja mobilisoimaan
resurssit uhkien torjuntaan.”
Gore kertoi lisäksi, että monet viljelykasvit kärsivät
ilmastonmuutoksesta. Äärimmäiset sääilmiöt, kuten helleaallot
ja
tulvat
heikentävät
satoja,
mutta
korkeat
hiilidioksidipitoisuudet vaikuttavat myös ravinnon laatuun.
”Välttämättömät ravintoaineet, kuten sinkki, rauta, kupari,
magnesium
ja
kalsium
vähenevät
viljelykasveissa
hiilidioksiditasojen kasvun seurauksena,” Gore sanoi
puheessaan.
Kohonnut hiilidioksidin määrä ilmassa on yhdistetty
proteiinien vähenemiseen mm. soijapavuissa, mikä heikentää
niiden ravintoarvoja, kertoo US Environmental Protection
Agency.
Katso Newsy’n julkaisema video ilmaston
terveysriskeistä klikkaamalla kuvaa.

muutoksen

Lähde: CNN:n alkuperäisen uutisen voit lukea kokonaisuudessaan
täältä >>

