
Καλύτερο Περιβάλλον…Λιγότερες Aσθένειες 

Η υγεία μας επηρεάζεται σημαντικά από διάφορα φυσικά συστήματα: την παροχή νερού, τον 

αέρα, τα κλιματικά πρότυπα, την προέλευση της τροφής και την οικολογία των κατοικιδίων και άλλων 

οργανισμών και μικροοργανισμών που προκαλούν ασθένειες. 

Περιβαλλοντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία είναι: 

Α) ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ 

«Θα βγω έξω για λίγο φρέσκο αέρα» είναι μια φράση που ακούγεται πολύ συχνά.  

Αλλά πόσοι από μας συνειδητοποιούν ότι αυτό έχει γίνει αδύνατο στο σημερινό κόσμο, επειδή η 

ποιότητα του αέρα στις πόλεις μας είναι οτιδήποτε άλλο παρά φρέσκια; 

Ρύπανση ή μόλυνση της ατμόσφαιρας είναι η παρουσία στην ατμόσφαιρα ενός ή παραπάνω 

μολυσματικών παραγόντων σε τέτοια ποιότητα και για τόση διάρκεια που να είναι επιβλαβής ή να τείνει 

να είναι επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία και τη ζωή των ζώων ή των φυτών. Διακρίνουμε: 

1.� Ατμοσφαιρική ρύπανση εξωτερικών χώρων (outdoor) 

2.� Ρύπανση εσωτερικών χώρων (indoor)  

Πηγές ρύπανσης 

1.� Φυσική δηλαδή, αλλαγή της σύστασης του αέρα. Τέτοιες ουσίες είναι: κονιορτός, σκόνες τριβής, 

κόκκοι άμμου, γύρη, σπόροι φυτών, καπνός, αιθάλη, τέφρα από εκρήξεις ηφαιστείων. 

2.� Τεχνητή με τη προσθήκη ξένων ουσιών που είναι κυρίως παράγωγα των ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων. Τέτοιες ουσίες είναι: καπνός, αιθάλη, διάφορα οξείδια του αζώτου, διοξείδιο 

θείου, ενώσεις του χλωρίου και του φθορίου. 

3.� Ρυπογόνες ουσίες που προκαλούν ρύπανση των εξωτερικών χώρων είναι:  

Το Μονοξείδιο του άνθρακα: Παράγεται από την ατελή καύση των καυσίμων που έχουν βάση τον 

άνθρακα όπως  το πετρέλαιο, η βενζίνη και το ξύλο. Επίσης παράγεται από την καύση φυσικών και 

συνθετικών προϊόντων όπως τα  τσιγάρα. 

Το Διοξείδιο του άνθρακα: Αποτελεί φυσιολογικό συστατικό του ατμοσφαιρικού αέρα. Αύξηση της 

ποσότητας του CO2 στον αέρα 50-60 φορές είναι ανεκτή από τον άνθρωπο, σε μεγάλη όμως ποσότητα 

προκαλεί ασφυξία. Είναι το κύριο αέριο που προκαλεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Προκύπτει από τις 

ανθρώπινες δραστηριότητες όπως το κάψιμο του άνθρακα, του λαδιού και του φυσικού αερίου.  

Οι Χλωροφθοράνθρακες: Αέρια που απελευθερώνονται κυρίως από τα συστήματα κλιματισμού, τα 

ψυγεία και τους εκτοξευτήρες υδατοσταγονιδίων (sprey). Όταν απελευθερώνονται στον αέρα, 

ανεβαίνουν στη στρατόσφαιρα όπου έρχονται σε επαφή με άλλα αέρια και οδηγούν στη μείωση του 

στρώματος του όζοντος που προστατεύει τη γη από τις επιβλαβείς υπεριώδεις ακτινοβολίες του ήλιου.  

Ο Μόλυβδος: Υπάρχει στο πετρέλαιο, στη βενζίνη, στις μπαταρίες μολύβδου, στις μπογιές, στις βαφές 

των μαλλιών κ.λ.π. Ο μόλυβδος επηρεάζει ιδιαίτερα τα παιδιά. Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο 

νευρικό σύστημα, πεπτικά προβλήματα και σε μερικές περιπτώσεις προκαλεί καρκίνου . 

Τα Οξείδια του αζώτου: Προκαλούν αιθαλομίχλη και όξινη βροχή. Παράγονται από τα καύσιμα που 

καίγονται όπως το πετρέλαιο, η βενζίνη και ο άνθρακας. Τα οξείδια του αζώτου κάνουν τα παιδιά 

ευαίσθητα στις αναπνευστικές ασθένειες.  

Το Διοξείδιο του θείου: Αέριο που παράγεται από καμένο άνθρακα. Μερικές βιομηχανικές διαδικασίες, 

όπως η παραγωγή  χαρτιού, το λιώσιμο των μετάλλων είναι υπεύθυνες για την παραγωγή διοξειδίου του 

θείου. Είναι η κύρια αιτία αιθαλομίχλης και όξινης βροχής. Το διοξείδιο του θείου μπορεί να οδηγήσει σε 

ασθένειες του πνεύμονα. 

Άλλες  Ρυπογόνες ουσίες του αέρα είναι: 



α) Το όζον υπάρχει φυσιολογικά στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας. Το αέριο αυτό προστατεύει 

σαν ασπίδα τη γη από τις βλαβερές υπεριώδεις ακτινοβολίες του ήλιου. Εντούτοις, στην επιφάνεια της 

γης, προκαλεί ιδιαίτερα σημαντικά τοξικά αποτελέσματα.  

 Τα οχήματα και οι βιομηχανίες είναι οι κύριες πηγές εκπομπής όζοντος στην επιφάνεια της γης. Το 

όζον μειώνει την αντίστασή μας στην πνευμονία και στα κρυολογήματα  

β) Τα Διαλυμένα σωματίδια αποτελούνται από στερεά σωματίδια στον αέρα, καπνό, σκόνη, που 

μπορούν να παραμένουν διαλυμένα στον αέρα για εκτεταμένες περιόδους. Αποτελούν την κύρια αιτία 

ζαλάδας.  

4.  Ρυπογόνες ουσίες που προκαλούν ρύπανση εσωτερικών χώρων 

α)Διοξείδιο αζώτου  

β)Μονοξείδιο του άνθρακα 

γ)Μόλυβδος  

δ)Οργανικές ενώσεις που προέρχονται κυρίως από διαλύτες και χημικές ουσίες και προέρχονται από 

αρώματα, σπρέι μαλλιών, γυαλιστικά επίπλων, σπρέι αέρα, συντηρητικά ξύλου και πολλά άλλα προϊόντα 

που χρησιμοποιούνται στο σπίτι.  

ε)Καπνός τσιγάρου περιέχει μια μεγάλη ποικιλία βλαβερών χημικών ουσιών και προκαλεί καρκίνο. Είναι 

γνωστό ότι το παθητικό κάπνισμα προκαλεί πολλά προβλήματα στο παθητικό καπνιστή (μάτια που 

κοκκινίζουν, μύτη και λαιμός που ερεθίζονται έως καρκίνο, βρογχίτιδα, σοβαρό άσθμα, και μείωση της 

λειτουργίας του πνεύμονα. 

5.� Ρυπογόνες ουσίες που προκαλούν ρύπανση εσωτερικών χώρων  

α)Φυτοφάρμακα: αν χρησιμοποιηθούν προσεκτικά και ακολουθηθούν οι οδηγίες δεν προκαλούν τόσο 

μεγάλο πρόβλημα στον αέρα εσωτερικών χώρων. 

β)Βιολογικές ρυπογόνες ουσίες: περιλαμβάνουν τη γύρη από φυτά, τρίχες από οικιακά ζώα μύκητες 

παράσιτα και μερικά βακτήρια. Τα περισσότερα από αυτά τα αλλεργιογόνα προκαλούν  άσθμα, πυρετό 

και άλλες αλλεργικές ασθένειες.  

γ)Φορμαλδεΰδη: Aέριο που προέρχεται κυρίως από χαλιά. Προκαλεί ερεθισμούς στα μάτια και στη μύτη 

και προκαλεί αλλεργίες σε μερικούς ανθρώπους . 

δ)Άσβεστος: προκαλεί ανησυχία γιατί αποτελεί αιτία καρκίνου.  

Radon: Αέριο που εκπέμπεται από το χώμα. 

ΚΥΡΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

Ο εκσυγχρονισμός και η πρόοδος των διαφόρων κοινωνιών έχουν οδηγήσει στο γεγονός ότι ο 

αέρας είναι ολοένα και περισσότερο μολυσμένος. Οι Βιομηχανίες (Θερμικές μονάδες παραγωγής 

ενέργειας, τσιμεντοβιομηχανίες, μεταλλοβιομηχανίες, μεταλλεία, πετρελαιοβιομηχανίες), Η Χρήση 

οχημάτων,Η Αύξηση του πληθυσμού, Η Αστικοποίηση, Η Ανεμοθύελλες σε έρημους, Ο Καπνός από 

πυρκαγιές και Οι Ηφαιστειακές εκρήξεις. 

Τα Είδη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης εξωτερικών χώρων είναι η Αιθαλομίχλη, η Όξινη βροχή, το 

Φαινόμενο θερμοκηπίου, η Τρύπα του όζοντος κτλπ 

ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

Η ατμοσφαιρική ρύπανση των εσωτερικών χώρων είναι κυρίως σημαντικό πρόβλημα των 

ανεπτυγμένων χωρών. Το Κάπνισμα, το Μαγείρεμα, οι Συσκευές θέρμανσης, τα Αέρια που εξατμίζονται 

από τα υλικά κατασκευής των  κτιρίων ή της βαφής  των επίπλων είναι τα κύρια αίτια της ρύπανσης των 

εσωτερικών χώρων. 

Οι επιπτώσεις της ρύπανσης εξαρτώνται:  

1) από το συνολικό χρόνο έκθεσης στις ρυπογόνες ουσίες,  

2) τη συγκέντρωση της ρυπογόνου ουσίας  



Οι συνήθεις Βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις είναι οι Ενοχλήσεις στα μάτια, οι αναπνευστικές 

λοιμώξεις (βρογχίτιδα, πνευμονία κτλπ), οι Πονοκέφαλοι, η ναυτία, και οι αλλεργικές αντιδράσεις ενώ η 

βραχυπρόθεσμη ατμοσφαιρική ρύπανση μπορεί να επιδεινώσει τη φυσική κατάσταση των ατόμων με το 

άσθμα και εμφύσημα.  

ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΣΘΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Το άσθμα  είναι μία συνήθης χρόνια πάθηση, που χαρακτηρίζεται από φλεγμονή και στένωση των 

αεραγωγών. Η στένωση είναι διαλείπουσα στο ελαφρύ άσθμα αλλά συχνά γίνεται επίμονη. Μπορεί να 

μεταβάλλεται ανά μικρές χρονικές περιόδους είτε αυτόματα είτε σαν αποτέλεσμα της θεραπείας. Το 

άσθμα μπορεί να επηρεάζει παιδιά και ενήλικες και μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία. Το 

άσθμα είναι η πιο συχνή πάθηση της παιδικής ηλικίας. Διακρίνουμε: 

Εξωγενές άσθμα: Παρουσιάζεται στην παιδική ηλικία και έχει σαν αιτία εξωγενείς,  περιβαλλοντικούς και 

αλλεργιογόνους παράγοντες, όπως σκόνη, γύρη, τρίχωμα γάτας, οικιακά ακάρεα. 

Ενδογενές άσθμα: Δεν ανευρίσκεται κανένας παράγοντας που να θεωρείται υπεύθυνος για την πρόκλησή 

του. 

Εκλυτικοί παράγοντες του άσθματος 

Οι λοιμώξεις (κυρίως ιώσεις), η έκθεση σε σκόνη, γύρεις, ζώα (φτερωτά ή τριχωτά), κατσαρίδες, υγρασία, 

οι ερεθιστικές ουσίες (καπνός τσιγάρου, έντονες μυρωδιές, ατμοσφαιρική ρύπανση), η έντονη σωματική 

άσκηση. 

Δύο σημαντικοί παράγοντες οι οποίοι παράλληλα με τη ρύπανση που δημιουργούν, προκαλούν σοβαρή 

επιδείνωση με κίνδυνο θανάτου σε ασθματικούς ασθενείς είναι το διοξείδιο του αζώτου και το όζον. 

Το διοξείδιο του αζώτου δημιουργείται στην ατμόσφαιρα των πόλεων από τις εξατμίσεις των 

αυτοκινήτων και από διάφορα εργοστάσια ιδιαίτερα αυτά που παράγουν ενέργεια. 

Το όζον δημιουργείται από την αντίδραση μεταξύ του ηλιακού φωτός και των υπόλοιπων μολυντικών 

ουσιών που υπάρχουν μέσα στην ατμόσφαιρα. 

Το παιδικό άσθμα παρουσιάζεται εντονότερα στα  αστικά κέντρα, και γενικότερα όπου υπάρχει έντονη 

επιβάρυνση του περιβάλλοντος  

ΤΟ ΝΕΡΟ 

Το νερό είναι πηγή ζωής  

Η παροχή στους πολίτες ασφαλούς νερού αποτελεί ίσως την σημαντικότερη υποχρέωση της πολιτείας 

αλλά και την μεγαλύτερη υποχρέωση της διεθνούς κοινότητας προς τις φτωχότερες περιοχές του 

πλανήτη.  

Το νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση ή χρήση δεν πρέπει να περιέχει παθογόνους 

μικροοργανισμούς ή μικροοργανισμούς ή δείκτες μόλυνσης με περιττωματικές ουσίες ή συγκεντρώσεις 

χημικών ουσιών που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στην υγεία του ανθρώπου. 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

α) Τα Υπόγεια νερά από Γεωτρήσεις και πηγάδια  

β) Τα Επιφανειακά νερά από Ποτάμια, λίμνες, ρυάκια 

γ) Το Θαλασσινό νερό (αφαλάτωση) αφαλατωμένο  

δ) Τα Όμβρια νερά (συλλογή σε δεξαμενές) 

ε) Το Νερό από ανακύκλωση λυμάτων 

Η σημαντικότερη απαίτηση για τη παροχή ασφαλούς νερού είναι η προστασία της πηγής και της γύρω 

περιοχής της από ρύπους ανθρώπινης ή ζωικής προέλευσης, κυρίως από αστικά απόβλητα και 

κτηνοτροφικές δραστηριότητες. 

Η πρόληψη της μόλυνσης είναι η πιο ασφαλής και βέβαια η ασφαλέστερη από την προσπάθεια να 

καθαρίσουμε το νερό που έχει μολυνθεί. 



Παράγοντες επιβάρυνσης του νερού  

α) Μικροβιολογικοί (βακτήρια, παράσιτα, ιοί, μύκητες): αποτελούν τις συχνότερες αιτίες επιδημιών, 90% 

του συνόλου. Καταλήγουν στο νερό με τα κόπρανα ανθρώπων και ζώων. 

β) Χημικοί: όχι πολύ συχνοί  (8%) αλλά όταν συμβούν οι βλάβες στην υγεία είναι σοβαρότερες (κυρίως 

από φυτοφάρμακα και ζιζανιοκτόνα). 

γ)  παραπροϊόντα της απολύμανσης (ΤΤΜs κ.λ.π.). 

Οι επιπτώσεις στη Δημόσια Υγεία από μικροβιολογικούς και χημικούς παράγοντες των μολυσμένων 

νερών:  

Η Συγκέντρωση των παθογόνων μικροοργανισμών στο νερό, καθορίζεται από:  

τον αριθμό των μολυσμένων ατόμων στη κοινότητα, από τη κοπρανώδη μόλυνση του νερού, και από την 

ικανότητα της επιβίωσης του μικροοργανισμού στο νερό, από τη συγκέντρωση της χημικής ουσίας στο 

νερό, από την μολυσματική δύναμη του μικροοργανισμού ή την τοξική δόση της χημικής ουσίας και τέλος 

από την ποσότητα κατάποσης του νερού. Το νερό μολύνεται. 

1) με τη Κατάποση, άμεσα ή μετά μέσω των τροφίμων ή του λουτρού με αποτέλεσμα να έχομε την 

εμφάνιση ή της Γαστρεντερίτιδας ή της Δυσεντερίας 

2) με την Εισπνοή μπορεί να έχομε ως αποτέλεσμα την ολική εικόνα της Άτυπης πνευμονίας 

…Δείκτες ρύπανσης (μόλυνσης) 

Τα συνήθη μικρόβια που μεγαλώνουν στο νερό είναι (με τη σειρά): Ολικά κολοβακτηριοειδή, Escherichia 

coli, Κολοβακτηρίδια, Eντερόκοκκοι, Κλωστηρίδιο διαθλαστικό (επιφανειακά νερά), Ψευδομονάδα 

πυοκυανική (νερά σε δοχεία), Ολικός αριθμός μικροοργανισμών στους 22ºC, Ολικός αριθμός 

μικροοργανισμών στους 37ºC, Bακτηριοφάγοι (για τον έλεγχο της απολύμανσης), Εντεροϊοί σε ειδικές 

περιπτώσεις, η σαλμονέλα, ο σταφυλόκοκκος, ο ...., το Δονάκιο χολέρας. 

Οι Χημικοί ρυπαντές του πόσιμου νερού είναι 

Τα νιτρικά και νιτρώδη που είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τη Δημόσια Υγεία. 

Τα νιτρικά ανάγονται σε νιτρώδη τα οποία είναι επικίνδυνα (10 φορές πιο τοξικά από τα νιτρικά). 

Τα νιτρώδη απορροφώνται από το γαστρεντερικο σωλήνα του εντέρου και αλληλεπιδρούν με τα ερυθρά 

αιμοσφαίρια, αναστέλλοντας την ικανότητά τους να μεταφέρουν οξυγόνο.  

Η λήψη μεγάλης ποσότητας νιτρικών μπορεί να καταλήξει σε θάνατο. 

Φυτοφάρμακα και πόσιμο νερό  

Πολλά φυτοφάρμακα απενεργοποιούνται στα ζώα χωρίς να προκαλούν σημαντικές επιπτώσεις αλλά 

υπάρχει η πιθανότητα να εκκριθούν στο γάλα ή να συσσωρευτούν στο κρέας. 

Πηγές: Τα φυτοφάρμακα μπορούν να εισέλθουν στο επιφανειακό ή στο υπόγειο νερό μέσω απορροής, 

υπερχείλισης, βροχόπτωσης, ή με απευθείας εφαρμογή, λόγω τυχαίας διασποράς, από λανθασμένους 

τρόπους αποθήκευσης, ή και από λανθασμένες τεχνικες απόρριψης αποβλήτων. Από τα φυτοφάρμακα τα 

πιο επικίνδυνα είναι τα οργανοφωσφορικά  

Βαρέα μέταλλα και πόσιμο νερό 

Ο Μόλυβδος, το Αρσενικό, το Μαγγάνιο, το Χρώμιο είναι τα σημαντικότερα προβλήματα. Αυτά υπάρχουν 

σε διάφορα σημεία της χώρας και συσσωρεύονται στο κρέας των ζώων και των πτηνών  και ειδικά των 

ψαριών και των οστρακοειδών. 

Προβλήματα στη δημόσια υγεία από τους χημικούς παράγοντες  

Το Αρσενικό: προκαλεί όγκο, δηλητηριάσεις, 

Το Βάριο: προξενεί καρκίνο, λευχαιμία και αναιμία 

Το Κάδμιο: επιφέρει Βρογχίτιδα, αναιμία και γαστρεντερίτιδα 

Το Χρώμιο: προκαλεί βλάβη στο ήπαρ και κακοήθη  

Ο Χαλκός: οδηγεί σε γαστρεντερίτιδα, κυρίως παιδιά 



Ο Mόλυβδος: προκαλείβλάβη σε ΚΝΣ και νεφρά 

Lindane: συκώτι, αναιμία, λευχαιμία 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  

Το κλίμα αλλάζει, η θερμοκρασία και το επίπεδο της θάλασσας αυξάνεται και τα καλοκαίρια γίνονται 

θερμότερα, και οι χειμώνες πιο υγροί. Πολλές ασθένειες επηρεάζονται από τον καιρό, έτσι δεν είναι 

περίεργο ότι η κλιματική αλλαγή μπορεί να έχει επιπτώσεις πάνω στη Δημόσια Υγεία.  

Πρόσθετοι παράγοντες που επιβαρύνουν τη δημόσια υγεία είναι η Αστικοποίηση, η Καταστροφή 

περιβάλλοντος, η Πληθυσμιακή αύξηση και η κίνηση και οι Τεχνολογικές αλλαγές. 

Κλιματικές επιπτώσεις και υγεία  

Οι φτωχές χώρες θα επηρεαστούν περισσότερο από την κλιματική αλλαγή 

Οι Επιπτώσεις στην υγεία θα προκύψουν από την θερμοκρασιακή αύξηση, την αύξηση στις  πλημμύρες , 

την ξηρασία και τις θύελλες. Η αυξημένη θερμοκρασία και οι έντονες βροχοπτώσεις προβλέπεται να 

αυξήσουν την ένταση και την συχνότητα των υδατογενών και τροφιμογενών ασθενειών.  

Οι πλημμύρες παρέχουν το κατάλληλο περιβάλλον ανάπτυξης για φορείς και ξενιστές, βοηθώντας στην 

γεωγραφική τους εξάπλωση και αυξάνοντας τη συχνότητα των επιδημιών που προκαλούν. Η αυξημένη 

θερμοκρασία του αέρα και του νερού βελτιώνει την επιβίωση και τον πολλαπλασιασμό μερικών 

παθογόνων μικροοργανισμών (π.χ. Vibrio). 

Οι έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες διευκολύνουν την ταχύτατη μεταφορά των παθογόνων στον 

υδροφόρο ορίζοντα  

Έντομα, ασθένειες, πλημμύρες…  

Ο Κίνδυνος για την εμφάνιση τοπικών επιδημιών ελονοσίας είναι αυξημένος 

Οι Αλλαγές στις κλιματικές αλλαγές μπορούν να επηρεάσουν  την κατανομή ασθενειών που οφείλονται σε 

τσιμπήματα, δαγκώματα εντόμων στην Ευρώπη. 

Ο κίνδυνος για τις παράκτιες πλημμύρες θα είναι επίσης σημαντικός αν δεν ληφθούν μέτρα.  

Ο ρόλος της ενημέρωσης είναι απαραίτητος για τη δημοσιότητα των προβλημάτων, για την Ενημέρωση 

των εμπλεκομένων, για τη Γνώση των προβλημάτων, για τη Καινοτομία στις λύσεις, για τις Στοχευμένες 

δράσεις με συγκεκριμένα αποτελέσματα, για τη Συμμετοχικότητα, Μα πάνω από όλα, χρειάζεται 

ΟΡΑΜΑ για το πώς θέλουμε το περιβάλλον και τι θα θυσιάσουμε για να το κληρονομήσουμε στις 

επόμενες γενιές αν όχι σε καλύτερη κατάσταση τουλάχιστον όπως το παραλάβαμε. 


