Az új Aphekom projekt friss információkat szolgáltat, ezáltal tisztázza a
leveg szennyezés jellegzetességeit és következményeit az európai döntéshozók és
egyénileg érdekeltek számára.
Az utóbbi években sokat tettek annak érdekében, hogy csökkentsék a leveg szennyezést és
annak egészség károsító következményeit. Ennek ellenére még mindig maradtak
hiányosságok az érdekcsoportok ismereteiben és a folyamatosan fennálló veszély
megértésében, ezáltal akadályozva azokat a folyamatokat, amelyek célja a közegészségügyi
prevenciós intézkedések tervezése és alkalmazása.
A probléma megoldása érdekében az új Aphekom projekt keretében új, megbízható és
alkalmazható információkat nyernek és olyan eszközöket dolgoznak ki, amelyek lehet vé
teszik, hogy a döntéshozók még hatékonyabb helyi és európai szint politikát alakítsanak ki,
az egészségügyi személyzet hasznosabb tanácsokat tudjon megfogalmazni a sérülékeny
csoportok számára, és egyéni szinten biztosabb információn alapuló döntést tudjanak hozni.
A két és fél éves Aphekom projekt keretében 25 európai város több mint 60 tudósának és
szakemberének feladatai közé tartozik az, hogy új egészség-hatás indikátorokat fog dolgozzon
ki, különös tekintettel a közlekedésre, mivel az utóbbi id ben egyre több tudományos
eredmény utal a forgalmas utak mellett él ket fenyeget veszélyekre. További feladat az
egészségkárosító hatások és az ezzel kapcsolatos költségek elemzése, jelentéskészítés.
Értékelik a leveg szennyezés csökkentésére irányuló stratégiákat, támogatják az egyes
érdekcsoportok közötti párbeszédet. Az egészségügyi szakemberek számára irányelveket
dolgoznak ki, amelyekkel segíthetnek a betegeknek abban, hogyan csökkenthetik a
légszennyezésnek való kitettségüket.
Mindezek révén a projekt reméli, hogy hozzá tud járulni az Európai Uniós és helyi szint
szakpolitika kialakításához, amelynek célja leveg szennyezettség és a következményes
légz szervi és szív-érrendszeri megbetegedések és halálozás csökkentése Európában.
Az Aphekom (Improving Knowledge and Communication for Decision Making on Air
Pollution and Health in Europe: A leveg szennyezéssel és egészségi hatással kapcsolatos
döntéshozatalhoz szükséges ismeretek és kommunikáció fejlesztése Európában) projekt sok
országot érint. Ezen országok városai Európa lakosságának nagy részét magukban foglalják
északon Stockholmtól délen Athénig, nyugaton Dublintól keleten Bukarestig.
Az Aphekom projekt a korábbi Apheis elnevezés egészség hatásbecslés projekt
megalapozott eredményeire épít, új kutatási irányvonalakkal egészíti azt.. Hangsúlyt helyez
arra, hogy együttm ködjön különböz érdekcsoportokkal, és még hatékonyabban tudja
kommunikálni az egészség hatásbecslés eredményeit mindenki számára, aki ebben a
kérdésben érintve van Európában.
A projekt hivatalosan a Párizsban, 2008. július 1-2-án, a projekt koordinátor intézet (Francia
Közegészségügyi Felügyeleti Intézet: InVS) által szervezett értekezleten indult el. Az
Aphekom projektet részben az Európai Bizottság Népegészségügyi Programja (2003-2008)
(szerz désszám: No. 2007105), részben a résztvev intézetek támogatják.
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