Poluarea Aerului în Europa – O amenin are continu pentru
s n tate de la chiar aerul pe care îl respir m
Prin furnizarea de informa ii recente, noul proiect Aphekom va elucida pe mai
departe caracteristicile i consecin ele polu rii aerului pentru luarea de decizii
politice i individuale în Europa.
Saint Maurice, Fran a, 21 iulie, 2008 – S-au întreprins multe ac iuni în Europa în ultimul timp
pentru reducerea polu rii aerului i a efectelor negative asupra st rii de s natate.
Cu toate acestea ramân necunoscute aspecte importante la nivelul factorilor de decizie, pentru a
în elege pe deplin amenin area continu ce o reprezint aceast poluare, fapt ceea ce duce la un
progres mai lent în planificarea i implementarea m surilor de protejare a s n t ii publice.
Pertru a adresa aceste probleme, noul proiect Aphekom, va dezvolta i realiza noi instrumente i va
furniza informa ii practice, care vor putea fi folosite de factorii de decizie în stabilirea de politici
mai eficace la nivel local i European. Speciali tii în domeniul s n t ii vor putea consilia mai bine
grupele polula ionale vulnerabile iar popula ia va putea lua m suri în cuno tin de cauz .
In cursul proiectului care va dura doi ani i jum tate, cei 60 de specialisti implica i în proiectul
Aphekom, din 25 de ora e europene, vor propune indicatori pentru evaluarea impactului asupra
st rii de s n tate, vor elabora raporte cu privire la ace tia i vor calcula costurile asociate. Vor
evalua strategiile de reducere a polu rii aerului. Se va încuraja dialogul cu factorii de decizie. Se
va oferi îndrumare speciali tilor din domeniul sanitar, despre cum pot veni în ajutorul pacien ilor
pentru a le reduce expunerea la poluan ii atmosferici.
Astfel, proiectul sper s contribuie pe mai multe c i, la dezvoltarea i evolu ia politicilor locale i
europene de reducere a polu rii aerului i a impactului consecutiv asupra morbidit ii i
mortalit ii respiratorii i cardiovasculare în Europa.
Proiectul Aphekom, vine în continuarea proiectului Apheis, care a evaluat impactul asupra st rii de
s n tate, cu noi cercet ri si noi interac iuni cu factorii de decizie, cu o comunicare mai eficient a
rezultatelor evalu rii impactului asupra st rii de s natate, pentru to i cei interesa i în Europa.
Aphekom (Îmbun t irea cunostin elor i comunic rii cu privire la poluarea aerului i st rii de
s n tate pentru factorii de decizie din Europa) este un proiect multina ional, iar ora ele participante
acoper o suprafa a Europei, de la Stockholm în nord la Atena în sud i de la Dablin în the vest la
Bucure ti în est.
Proiectul a fost oficial lansat la întâlnirea din 1 i 2 iulie de la Paris, organizat de coordonatorii
proiectului, Institutul Francez pentru Supravegherea S n t ii Publice (InVS), Aphekom este cofinan at de Programul de Ac iune a Comisiei Europene în domeniul s n t ii publice(2003-2008),
in cadrul acordului de finan are nr. 2007105 i de c tre institu iile participante la proiect.
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