V zadnjih letih je bilo v Evropi veliko narejenega na podro ju ukrepov za izboljšanje
zraka in zmanjšanju negativnega vpliva zraka na zdravje prebivalcev Evrope. Še vedno pa
je potrebno veliko naredi na podro ju osveš anja odgovornih za sprejem ukrepov o
nevarnostih, ki jih predstavlja onesnažen zrak na zdravje prebivalcev.
To delo je ena od nalog projekta Aphekom. V sklopu projekta se pridobivajo zanesljivi
podatki in razvijajo uporabna orodja.
Za odgovorne, da bodo ti lahko le te uporabljali pri sprejemanju odlo itev o ukrepih za
izboljšanje kakovosti zraka na lokalnem in Evropskem nivoju.
Za zdravstvene delavce, da bodo lažje svetovali ogroženim skupinam prebivalcev in.
Za javnost, da bo bolje obveš ena in osveš ena o problematiki negativnega vpliva
onesnaženega zraka na zdravje.
V projektu , ki traja dve leti in pol sodeluje ve kot 60 razli nih strokovnjakov iz 25 mest
po vsej Evropi, ti se ukvarjajo; z razvojem novih zdravstvenih indikatorjev in še posebno
pozornost namenjajo vplivu onesnaženega zraka na zdravje prebivalce ob prometnih
cestah, raziskujejo ekonomsko breme bolezni zaradi vpliva onesnaženega zraka,
ocenjujejo u inkovitost ukrepov in strategij za zmanjšanje u inkov onesnaženega zraka,
pripravljajo napotke za zdravstvene delavce o tem kako naj se bolniki z boleznimi dihal,
srca in ožilja izogibajo u inkom onesnaženega zraka ter vodijo dialog med razli nimi
deležniki.
Želja udeležencev projekta je, da bi prispevali k razvoju lokalnih politi nih odlo itev in
politik Evropske Unije, s katerimi bi zmanjšali onesnaženje zraka in s tem zmanjšale
obolevnost in umrljivost za boleznimi dihal, srca in ožilja v Evropi.
Aphekom je mednarodni projekt, ki pokriva ve ji del pomembnih Evropskih mest (od
Stockholma na severu, do Aten na jugu in od Dublina na zahodu, do Bukarešte na
vzhodu).
Osnova projekta Aphekom je že kon an projekt Apheis (strateška zdravstvena ocena
tveganja). Nova dodana vrednost projekta so nove raziskave, dialog z deležniki in bolj
u inkovita informacija o strateški zdravstveni oceni tveganja za tiste, ki jo potrebujejo.
Projekt se je formalno za el na sestanku v Parizu prvega in drugega julija na Nacionalnem
Inštitutu za javno zdravje Republike Francije, ki ga tudi koordinira. Projekt Aphekom
sofinancira Evropska Komisija – Programi na Podro ju javnega zdravja (2003-2008),
pogodba No. 2007105. Projekt delno financirajo tudi države udeleženke.
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