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İklim değişikliği bir halk sağlığı krizi...
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İleriye dönük iki birleşik sağlık krizi
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Yarım derece endişe... 1.5ºC vs.2ºC?
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Soru

DSÖ Küresel Sağlık, Çevre Ve İklim Değişikliği Stratejisi (WHO Global strategy on health,

environment and climate change) uygulanmasına paralel olarak ve bu stratejinin uygulanmasına

destek olarak, Avrupa Çalışma Programı 2020-2025: “Avrupa'da Daha İyi Sağlık için Birleşik Eylem”

(the European Programme of Work 2020-2025: “United Action for Better Health in Europe”) ve Çevre

ve Sağlık Konulu Altıncı Bakanlar Konferansı Bildirgesi (Declaration of the Sixth Ministerial

Conference on Environment and Health)...

• COVID-19'dan dirençli, sürdürülebilir ve kapsayıcı geçişi hızlandırın ve çevre, sağlık ve

toplumsal refah için çoklu faydaları optimize eden eylemlere öncelik verin.

• “Tüm politikalarda sağlık”a benzer “tüm politikalarda iklim değişikliği” yol gösterici ilkesini takip

edin.

• Ulusal ve alt-ulusal düzeylerde azaltma ve uyumu yaygınlaştırmayı artırarak ve sürdürerek sahada

ikiz eylem yapın.

• Sağlığımız ve gezegenimiz için daha iyi olan “net sıfır” sürdürülebilir bir gelecek için çabalayın.
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Soru

• Sağlık ve sağlığı belirleyen sektörlerde politika tutarlılığı ve uygulama optimizasyonu

yoluyla olumsuz sağlık sonuçlarını en aza indirme veya önleme için sağlık yararlarına

öncelik verin.

• Çevreci ve düşük karbonlu bir hizmet sunumu için iklim değişikliğine dirençli hale gelmek

için sağlık sistemlerinin uyum kapasitesini arttırın.

• İklim eyleminde sağlık uygulama topluluğunu dahil edin ve güçlendirin ve yerel, ulusal

ve bölgesel düzeylerde iklim değişikliği ve sağlık için kapasite ve kabiliyeti güçlendirmeyi

üstlenin.

• Sağlık ve sağlığı belirleyen sektörlerde iklim azaltma ve uyum eylemi için kaynakları

(bilgi, teknoloji ve finans) harekete geçirin ve sürdürün. Sağlığı desteklemek için fosil

yakıt sübvansiyonlarının azaltılmasından veya ortadan kaldırılmasından elde edilen

finansal kazançları yeniden kullanın.
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Harekete Geçirici Mesajlar
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Riski değerlendirin, ölçün ve anlatın

• Analitik yetenek (tüm tehlikeler)

• Etkilenebilirlik ve uyum kapasitesini değerlendirin (sağlık ve
sağlık sistemleri)

• Sağlık ve sosyal bakım sektörü için sera gazı emisyonları limit
değerlerini belirleyin

• Sera gazı ve hava kirliliğini azaltmanın ilişkili ekonomik
faydalarını ölçün

• Bilgi üretimi, mobilizasyonu ve kullanım

• Bilgi paylaşımı için mevcut platformlardan yararlanın



Liderlik et ve Savunun

• Sağlık sektörü liderliği:
Covid19'dan kurtarma da dahil
olmak üzere iklim eylemini
hızlandırmak için

• Sağlık ve sağlığı belirleyen
sektörlerde hem azaltım hem de
uyum için hırslanın ve
gerçekleştirin

• Ulusal Uyum Planlarında sağlığı
savunun



Liderlik et ve Savunun

• “Örnek olarak liderlik edin” ve 2050 yılına kadar sağlık
sektöründe net sıfırı hedefleyen emisyonlarda keskin bir
azalmayı teşvik edin

• Eşitsizlikleri azaltmaya odaklanan tüm ilgili sektörlerde,
tüm iklim politikalarında/eylemlerinde sağlık



Eyleme yönelik farkındalık yarat

• Sağlık etkilenebilirliğinin değerlendirildiği Ulusal Uyum Planları
geliştirin ve uygulayın

• Sağlık ve sosyal bakım sistemlerinde iklim direncini ve çevresel
sürdürülebilirliği güçlendirin

• İklimle ilgili şokları tespit etme, hazır olma, yanıt verme,
iyileştirme ve bunlardan öğrenme yeteneklerini geliştirin



Eyleme yönelik farkındalık yarat

• Toplumların sağlığını ve refahını koruma kapasitelerini artırmak

• Sorumlu tedarik, hizmetlere erişilebilirlik, güvenli işletme ve
yüksek kaliteli bakım sağlamak için

• Sağlık tesislerinin güçlendirilmesi

• Sağlıklı, sürdürülebilir gıda ve beslenme sistemlerini ve
diyetlerini teşvik edin



Eyleme yönelik farkındalık yarat

• Erken uyarı sistemleri kurun ve güçlendirin

• Yüksek kaliteli, yeterli kaynaklara sahip ve stres testinden
geçmiş hazırlık ve müdahale kapasitelerini güçlendirin

• Sağlık çalışanlarının etkili bir şekilde anlama, teşhis koyma ve
yanıt verme kapasitesini artırmak



Karşılaştır ve Uyarla



Yerine getirin ve İzleyin

• Sağlığı belirleyen tüm sektörlere eşitlik ve eşitlik
konularını entegre edin.

• Özel sektör de dahil olmak üzere sağlıkla ilgili
eylemlerin yaygınlaştırılması için yerel ve uluslararası
iklim finansmanının erişimini, miktarını, kalitesini, yanıt
verebilirliğini ve öngörülebilirliğini geliştirin.

• Sağlık risk değerlendirmeleri ve maliyet-yarar analizleri
de dahil olmak üzere iklim uyumu ve azaltma
müdahalelerinin etkinliğine ilişkin araştırmalar için
bölgesel, ulusal ve yerel düzeylerde kaynakları (insan,
teknoloji ve altyapı) harekete geçirin ve sürdürün.

• Neyin nerede ve ne işe yaradığını göstermek için
2023'teki Paris Anlaşması kapsamındaki ilk küresel
durum değerlendirmesine yönelik sistematik kanıtları
bir araya getirin.



COP26 Sağlık Programı

1. UYUM VE DİRENÇLİLİK

Finansman sunun ve iklim değişikliğine karşı en savunmasız
ülkelere kendi dirençlerini artırmalarına nasıl yardımcı
olabileceğinizi öğrenin

2. ENERJİ

Sıfır karbon geçişini hızlandırmak için yenilenebilir enerji ve enerji
depolama maliyetlerinin düşmesi gibi fırsatları yakalayın



3. ULAŞIM

Benzinli ve dizel motorları aşamalı olarak kaldırarak sıfır karbonlu
karayolu taşımacılığına geçişi hızlandırın

4. TABİAT

İklimimizin, havamızın, suyumuzun ve yaşam biçimimizin bağlı
olduğu doğal yaşam alanlarımızı ve ekosistemlerimizi koruyun ve
eski haline getirin

5. FİNANS

Tüm ülkelerin temiz ve dayanıklı yatırımları teşvik etmek için
fonlara erişebilmesi için finansal sistemi dönüştürün



Bilim eylem alanında sağlık bir amiral gemisidir

1. COP26 Sağlık Programı

2. Hükümet Başkanları için İklim Riski Değerlendirmesi

3. Net Sıfır Geleceği’nin Vizyonları

4. Dünya Gözlemleri

5. COP26 kampanyaları

6. Eğitim ve Beceriler

7. Kanıta dayalı politika oluşturma

8. Misyon İnovasyonu

1. COP26 Sağlık Programı

2. Hükümet Başkanları için İklim Riski Değerlendirmesi

3. Net Sıfır Geleceği’nin Vizyonları

A
m

ir
al

 g
em

is
i



COP26 Bilim Hedefleri

• İklim değişikliğinin önemli küresel etkileri konusunda farkındalık
yaratmak

• En kötü etkilerden kaçınmak için kanıtlarla bilgilendirilmiş
çözümler sunmak

• İklim eylemleriyle ortak faydaların ve karşılıklı değiş-tokuşun
vurgulanması



COP26 Sağlık Programı Öncelikleri

• İklime dayanıklı sağlık sistemleri (Uyum Eylem Koalisyonu)

• Sürdürülebilir ve düşük karbonlu sağlık sistemleri.

• İklim eylemi için sağlık sektörü liderliği.

• İklim değişikliğine uyum konusunda eylem odaklı araştırma 
(uyum Araştırma Birliği)





COP26 Kampanya Hedefleri Sağlık Hedefleri

Uyum ve Dirençlilik Pratik uyum ve dirençlilik eylemini desteklemek 

için daha fazla siyasi hırs, araç, finans, 

koordinasyon ve taahhütleri teşvik edin

İklime dirençli sistemler oluşturmak ve gıda 

sistemleri, su ve sanitasyon, ulaşım ve enerji 

sistemlerinde uyumu desteklemek

Enerji Sıfır karbona geçişi hızlandırmak için hızla 

düşen yenilenebilir ağlar ve depolama maliyetleri 

fırsatını yakalayın

Özellikle kömür yanmasından kaynaklanan hava 

kirliliğinden kurtulabilmek için temiz yenilenebilir 

enerjiye hızlı bir geçişe rehberlik edin. Sağlık 

tesisleri için enerji güvenliğini sağlayın ve enerji 

yoksulluğunu azaltın.

Temiz Ulaşım Benzinli ve dizel motorları aşamalı olarak 

kaldırarak sıfır karbonlu karayolu taşımacılığına 

geçişi hızlandırın.

Aktif ve toplu taşıma dahil olmak üzere 

sürdürülebilir, sağlıklı kentsel ulaşım sistemlerini 

ve benzinli dizel motorların hızlı bir şekilde 

kullanımdan kaldırılmasını teşvik edin.

Tabiat İklimimizin, havamızın, suyumuzun ve yaşam 

biçimimizin bağlı  olduğu doğal yaşam 

alanlarımızı ve ekosistemlerimizi koruyun ve  

eski haline getirin

Sağlıklı yaşamların ve sürdürülebilir geçim 

kaynaklarının temeli olan doğa ekosistemlerini 

koruyun ve restore edin.

Finans Tüm ülkelerin temiz ve dayanıklı yatırımları 

teşvik etmek için fonlara erişebilmesi için 

finansal sistemi dönüştürün 

İklime dirençli sağlık sistemlerine yatırım yapın. 

Karbon azaltma ve uyum politikalarından, fosil 

yakıt sübvansiyon reformundan ve karbon 

fiyatlandırmasından elde edilen sağlık 

kazanımlarını değerlendirin.


