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Проблемът
Замърсяването на въздуха е причина за над 6,5
милиона преждевременни смъртни случая
годишно.
Три милиона от тези смъртни случаи се дължат на
замърсяването
на
атмосферния
въздух.
Замърсяването на въздуха е проблем, пред който
са изправени в много части на света, независимо
от степента на развитие: повече от половината от
градовете в страните с високи доходи не успяват
да изпълнят насоките за качество на въздуха на
Световната здравна организация, докато 98% в
страните с ниски и средни доходи не успяват да
направят това.(1,2)
Замърсяването на атмосферния въздух предимно
произтича от изгарянето на изкопаеми горива – за
транспортиране, за затопляне на домовете ни и за
захранване на нашите градове с електричество.
Прахът и промишлените дейности също
допринасят за това. Излагане на въздух, замърсен
с частици (PM10 и PM2.5), е свързано с повишаване
на случаите на респираторни заболявания,
сърдечносъдови
заболявания,
диабет,
усложнения при раждане и има все поRголямо
доказателство за въздействие върху развитието на
мозъка и когнитивната функция.(3) Замърсяването
на атмосферния въздух е класифицирано като
причина за рак на белите дробове от
Международната агенция за изследвания на рака
на СЗО.(4)

PM10
и
PM2.5
включват
замърсители
като
сулфат,
нитрати, олово и сажди. Тези
малки частици могат да
проникнат дълбоко в белите
дробове a през тях и в
сърдечносъдовата система и
представляват сериозен риск за
здравето.(5)]

Проблемът
Финансовата тежест върху замърсяването на
въздуха
се
увеличава.
Разходите
за
здравеопазване поради замърсяването на
атмосферния въздух възлизат на 1,7 трлн. щ. д.
през 2010 г. за 35Bте държавиBчленки на ОИСР, 1,4
трлн. щ.д. в Китай и 500 млрд. щ.д. за Индия.(7) И
тези същите източници на замърсяване също
допринасят за изменението на климата, с
допълнителни въздействия върху здравето и
икономиката, чрез екстремни атмосферни
условия, разпространение на инфекциозни
заболявания и още.(2) За щастие, мерките за
намаляване на замърсяването на въздуха могат да
намалят
тези
разходи
и
въздействия.
Намаляването на замърсяването на въздуха
подобрява резултатите в здравеопазването, като
същевременно намалява и емисиите на големите
замърсители на климата, включително CO2, сажди
и метан, с последващи икономически и социални
ползи. Някои подходи за намаляване на
замърсяването на въздуха и емисиите на
парникови газове дават допълнителни ползи за
здравето, като например използване на
велосипед и ходене, вместо придвижване с
автомобил, което увеличава ежедневната
физическа активност на хората.(8)

направете в графика: В световен мащаб 25% от
PM2.5 идват от транспортни източници, 15% от
PM2.5 идват от производството на енергия и
други промишлени дейности, 18% от прах и
морска сол и 20% от PM2.5 идват от изгарянето
на горива за отопление на домовете, като
източниците
за
PM10
са
подобни.(6)
Приземният озон също допринася за
респираторните заболявания, включително
астма, сърдечносъдови заболявания и може да
окаже влияние върху когнитивното развитие.

Мониторинг(на(качеството(на(въздуха
Локалният мониторинг на качеството
на въздуха в градовете по света се е
удвоило от 2014 г. насам и включва
3000 града, но данните остават
недостатъчни.
Докато
92%
от
населението по света живее на места,
надвишаващи указанията относно
праговете за качеството на въздуха на
СЗО, в много градове по света все още
липсват надеждни местни системи за
мониторинг на качеството на въздуха,
а качеството и количеството на
мониторинга варира значително в
онези
градове,
където
се
извършва.(1,9)

Тази липса на достъп до точни местни
данни от страна на отговорните
институции и местните здравни
агенции затруднява реакциите за
обновяване
на
политиката
и
общественото здравеопазване за
замърсяването
на
въздуха
в
градовете. В някои градове нови и
евтини преносими монитори за
качеството на въздуха на пазара се
използват за мониторинг от страна на
общността, за повишаване
на
осведомеността и за искане за
официален мониторинг и действия за
справяне със замърсяването на
въздуха.

Велосипедистът носи LED маска, която измерва замърсяването
на атмосферния въздух и свети в червено, показвайки нива
над пет пъти стандартите на Световната здравна организация.

Решението
Докато замърсяването на въздуха, изменението на климата и
въздействието им върху здравето са глобални проблеми, решенията са
там, където хората живеят.
През 2016 г.
Световната здравна организация публикува пътна карта за справяне със
замърсяването на въздуха в световен мащаб и призова ръководството
на сектора на здравеопазването да насочи реакцията си от глобално към
местно ниво към това предизвикателство за общественото здраве.
Градовете и държавите започнаха да прилагат решения. Няколко големи
страни са поели ангажимент да премахнат постепенно въглищата,
включително Финландия, Великобритания и Канада. Париж направи
обществения транспорт безплатен в няколко дни с тежко замърсяване
на въздуха.
Много градове по света работят за подобряване на обществения
транспорт и инфраструктурата за колоездене и ходене, а няколко – от
Сингапур до Милано – въвеждат таксуване в натоварените зони за
трафика в града. Пекин ще ограничи общия брой автомобили в града,
докато Шанхай е ограничил продажбите на нови автомобили.
„Свали маската на градовете“ настоява за решения на местно
държавно и градско ниво, като например въвеждане на такси в
натоварените зони, за да се намали трафикът на автомобили и камиони
в градовете; увеличена подкрепа за активен транспорт и поVчист
енергиен обществен транспорт; блокиране на изграждането на нови
въглищни електроцентрали; настоява за забрана на поVзамърсяващите
въглища за отопление на дома; мониторинг и регулиране на
източниците на индустриален и естествен прах; и още.

Действие
Всеки човек заслужава да диша чист въздух и да се
наслаждава на стабилен климат. „Свали маската на
моя град“ призовава всички градове да изпълнят
насоките за качество на въздуха на Световната
здравна организация до 2030 г.(9), за да защитят
както здравето ни, така и нашата планета.
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