tema. Klimat och hälsa

HJÄRTA, KÄRL,
LUNGOR, NJURAR
När vi blir varma vidgas de ytliga blodkärlen och
vi svettas mer. Om det inte kompenseras med vätska blir blodet mer
koncentrerat och risken för blodpropp
ökar. Hjärta och lungor, de organ som
behövs för att reglera kroppens
temperatur, får arbeta hårdare. Hjärtkärlsjukdom, lungsjukdom, njursjukdom och diabetes ökar hälsoriskerna vid
hög värme.

BARN OCH GRAVIDA,
GAMLA OCH
KRONISKT SJUKA
Vid värmeböljor är
spädbarn och små barn
extra utsatta eftersom de har
svårare att reglera kroppstemperaturen. Värme, framför allt
i kombination med luftföroreningar, kopplas också ihop
med för tidig födsel. Bakterier
i vatten, infektionssjukdomar
och katastrofer drabbar barn
extra hårt. Årets Lancetrapport om hälsa och klimat handlar om barnens framtid. Den
slår fast att de som är unga
i dag kommer att få uppleva
svåra konsekvenser av klimat
förändringarna när de växer
upp, om inget görs nu.
Äldre över 65 år känner
inte törst lika lätt och har en
nedsatt förmåga att reglera
kroppstemperaturen. De äter
ofta mediciner som ökar risken
för uttorkning och värmeslag.
Många har sjukdomar som gör
värmens belastning på kroppen farligare. För dementa är
det särskilt svårt att ta hand
om sina egna behov. Värmerelaterade dödsfall bland äldre
beror oftast på cirkulationsrubbningar.
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Så hotar

VÄRMEN
vår hälsa
I Sverige och Europa är värme
böljor det hälsohot som kommer att
leda till flest dödsfall. Men klimat
förändringarna påverkar hur vi
mår på fler sätt.

PSYKISK OHÄLSA
OCH SJUKDOM
Ovanlig värme är stressande. En grupp som är
särskilt utsatt under värmeböljor
är människor med psykisk ohälsa
och sjukdom. Det beror på medicinernas inverkan på kroppen,
men också på svårigheter att ta
hand om sina egna behov.

LÄKEMEDEL
Vanliga mediciner som är vätskedrivande
är viktiga att se upp med vid värmeböljor, exempelvis diuretika mot hjärtsvikt
och högt blodtryck. De kan behöva
sättas ut tillfälligt. Andra läkemedel försämrar kroppens förmåga att reglera
värme, exempelvis psykofarmaka.
Mediciner kan också bli förstörda
om de förvaras i fel temperatur.
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7 600 ...

... människor i Sverige dör i förtid varje år på
grund av luftföroreningar. Värme och
torka förvärrar luftföroreningar i städerna, bland
annat ökar det marknära ozonet. Astmatiker
drabbas akut, men luftföroreningar har också lång
siktiga hälsoeffekter på hjärta, kärl och lungor.

BAKTERIER I MAT OCH VATTEN
Häftiga skyfall kan smitta ner dricksvatten och badvatten. Badsårsfeber ökar när
yttemperaturerna stiger över 20 grader. Varmare
vatten gynnar också bakterier
som ger magsjuka. Risken
för mag- och tarminfektioner ökar när det blir svårare
att hålla mat kall.

SMITTSPRIDARE
I slutet av detta sekel
väntas fästingar finnas i
hela Sverige, förutom i vissa delar
av fjällkedjan. I södra Europa
har myggor som sprider farliga
infektioner redan
börjat etablera sig
och risken ökar ju
varmare det blir. Om
klimatförändringarna
fortsätter kan denguefeber finnas i hela Sydeuropa inom 50 år.
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Jorden har
stigande feber
Diagnos: Jordens medel
temförändrar förutsättningar
peratur har ökat och när
na för
mar
allt
liv på jorden, växter, dju
sig plus 1,5 grader jämför
r och
t med
människor.
förindustriell tid. I samma
takt
har havsnivåerna höjts,
Arktis
Behandling: Att minska
havsis smält och haven
försurats.
utsläppen av koldioxid är
Uppvärmningen beror på
det
höga
som kan bromsa utveck
halter av koldioxid i atm
lingen,
osfären.
men just nu fortsätter uts
De började stiga under
läp1800-talet, pen
att öka. Ju mer koldioxid
accelererade efter andra
vi
världsfyller atmosfären med, des
kriget och har ökat drama
to
tiskt de
varmare kommer det att
senaste 20 åren. Jorden
bli. Att
s naturliga kyl
ande is och snö försvinne
kretslopp för kol räcker
r och
inte till på
ersätts av barmark och
långa vägar. Det mesta av
öppet
den kol- hav,
som inte reflekterar lika
dioxid som släpps ut sta
nnar kvar my
cke
t solstrålning, bidrar ock
i atmosfären. Koldioxiduts
så
läppen
till
up
pvä
rmningen och förklarar
kommer framför allt från
förbrän- var
för temperaturökningen
ning av kol, olja och gas.
går
snabbast närmast polern
a.
Symptom: Vi får ett var
mare
klimat som leder till torka,
vattenbrist, värmeböljor och ext
remväder. Förändrade temper
aturer

25%

GLOBAL OHÄLSA
Skogsbränder, översvämningar, orkaner.
Torka och brist på mat och dricksvatten.
Extremväder och naturkatastrofer. Klimatförändringarna riskerar att leda till utslagna
samhällen, våld, krig, konflikter
och människor på flykt på
ett sätt som vi bara
sett början på.

I takt med att Sverige blir allt
varmare förlängs pollen
säsongen, vilket drabbar de
25–30 procent som är allergiska
mot pollen. Nya arter kan ge nya
och fler besvär.
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