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Zmiana klimatu stanowi największe zagrożenie dla zdrowia współcześnie żyjących ludzi na 

całym świecie - także w Polsce. Wzrost śmiertelności z powodu jej konsekwencji, takich jak fale upałów, 

susze, ekstremalne zjawiska pogodowe czy kilkukrotne zwiększenie liczby zachorowań na boreliozę to 

tylko niektóre negatywne skutki zdrowotne tego procesu, już teraz odczuwalne przez mieszkańców 

i mieszkanki naszego kraju. 

Wiodąca rola sektora zdrowia 

Podnoszenie się globalnej temperatury stawia nowe wyzwania przed lekarzami i całym 

sektorem zdrowia. Służba zdrowia z roku na rok odnotowywać będzie zwiększoną liczbę hospitalizacji 

oraz potrzebę pomocy medycznej. Dlatego przeciwdziałanie zmianie klimatu oprócz ogromnych 

korzyści dla zdrowia przyniesie także znaczące odciążenie sektora zdrowia w kontekście reakcji na 

konsekwencje tego procesu. 

Wiedząc, jak ważną funkcję w debacie na temat konsekwencji zdrowotnych zmiany klimatu 

i ich przeciwdziałaniu pełnią eksperci zajmujący się zdrowiem, bezpośrednio pracujący z pacjentami 

i zaangażowani w ratowanie ludzkiego życia Health and Environment Alliance (HEAL) w partnerstwie 

z Global Climate and Health Alliance (GCHA), stowarzyszeniem Pro Silesia oraz Koalicją Klimatyczną 

zaprasza na półdniową konferencję pt: „Zmiana klimatu i zdrowie. Wyzwania dla sektora zdrowia 

w Polsce” gromadzącą ekspertów zdrowia publicznego, lekarzy, naukowców, przedstawicieli 

samorządów lokalnych, organizacje pozarządowe i wszystkie pozostałe osoby zainteresowane 

tematyką zdrowia i zmiany klimatu. Podczas tego wydarzenia omówimy istniejące i przyszłe 

konsekwencje zmiany klimatu ze szczególnym uwzględnieniem tych odczuwalnych w naszym kraju. 

Wspólnie z międzynarodowymi ekspertami zastanowimy się również nad wyzwaniami dla sektora 

zdrowia w Polsce oraz wiodącą rolą jego przedstawicieli w kontekście podnoszenia świadomości na 

temat wpływu zmiany klimatu na zdrowie publiczne.   

 

Program 
Link rejestracyjny   
Link do rejestracji na Global Climate and Health Summit  
[*ze względów bezpieczeństwa tylko osoby zarejestrowane będą mogły wziąć udział w obu wydarzeniach]  
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HEAL dziękuje za wsparcie finansowe Unii Europejskiej (UE) oraz Europejskiej Fundacji Klimatycznej (ECF) przy organizacji tego wydarzenia. Opinie wyrażone 

podczas konferencji niekoniecznie odzwierciedlają poglądy instytucji UE oraz fundatorów, zaś odpowiedzialność za ich treść spoczywa na autorach. Agencja 

Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME) oraz podmioty finansujące nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolw iek wykorzystanie informacji 

przekazanych podczas wydarzenia.  

http://healpolska.pl/wp-content/uploads/2018/11/HEAL-program-konferencji.pdf
https://goo.gl/forms/crMicHmRXiVdHmuz2
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