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Vaka çalışmasına genel bakış

Başlık: İklim Değişikliği Konusunda Birleşik Krallık Sağlık İttifakı

Yer: Birleşik Krallık

Ele alınan güncel konular: Gıda, Hava kalitesi, İklim Değişikliği

İlgili paydaşlar: Kraliyet Tıp Kolejleri, Kraliyet Hemşirelik Koleji, 
İngiliz

Tabipler Birliği, Sağlık Fakülteleri, BMJ ve Lancet dahil olmak 
üzere 20'den fazla üye kuruluş

Proje maliyeti ve finansman/bağışçılar: Hibe finansmanı ve üyelik

Uygulama dönemi: Devam ediyor



Sağlıkta iklim değişikliği etkilerini 
azaltmak için atılan önemli adımlar

1. UKHAC, 2018'de hava kalitesine ilişkin bir politika belgesi yayınladı.

2. UKHACC gıda, iklim ve sağlık üzerine bir politika belgesi yayınladı.

3. Kasım 2020'de UKHACC, “Sıfır Diyaloglar Yarışı’nın“ ilk gününe DSÖ, Küresel 

İklim ve Sağlık İttifakı ve diğer ortaklar ile ev sahipliği yaptı.

4. İklim değişikliği ve sağlık üzerindeki etkileri hakkında ortaklaşa web seminerleri 

sunarak üyelerin sağlık profesyonellerinin anlayışını ve ilgisini geliştirmesine olanak 

sağladı.

5. Pediatristleri ve göğüs hastalıkları uzmanlarını hava kirliliği hakkında eğitmek ve 

hastalarına daha iyi tavsiye vermelerini sağlamak amacıyla, Küresel Eylem Planı 

kapsamında UKHACC, Defra ve Temiz Hava Fonu tarafından ortaklaşa finanse 

edilen bir pilot proje teslim etti.



Uygulama süreci
Geniş bir süreç yelpazesi

- Karar vericilerle etkileşimde bulunmak

- Önemli anlarda kampanya

- Politika önerileri geliştirmek

- Sağlık profesyonellerinin seslerini desteklemek

- Üyelerimize destek olmak

- Bilgi paylaşımı

Belirli projeye bağlı olarak

Birleşik Krallık’taki

sağlık uzmanlarının 

üçte ikisi aynı fikirde: 

Diyetinizi çevresel 

etkisini azaltacak 

şekilde değiştirmek 

sağlığınızı da 

iyileştirebilir.

Sağlıklı bir iyileşme için ilkelerimiz

İnsanların ve gezegenin sağlığı

Dirençli ve sürdürülebilir ekonomi

Karbon azaltımını hızlandırın

Sağlık eşitsizliklerini azaltın

Bilimi takip edin

Herkesin sorumluluğu



Sağlanan ilerlemeler
• Şu ana kadar İttifak’ın tavsiyelerinin birkaçı kısmen uygulandı. Örneğin, 

İngiltere’de yeni benzinli ve dizel araçların satışının yasaklanması 2040'tan 
2030’a çekildi.

• 1,5C'nin altında tutmak ve bunu başarmak için stratejiler sunan COP26 için 
harekete geçirici mesajımızı geliştirdik. 

• Birleşik Krallık yeni NDC'yi geliştirirken, UKHACC Ekim 2020’de başbakana, 
küresel ısınmayı 1,5C ile sınırlandırmayla tutarlı hedefler  doğrultusunda bir çağrı 
mektubu yazdı. Birleşik Krallık o zamandan bugüne kadar en iddialı iklim 
hedeflerini ortaya koydu.

• İlk dört ayında 1300'den fazla üyesi olan, kampanyalarla güncel tuttuğumuz bir 
destekçi listesi geliştirdi. 

• Haziran 2020'de UKHACC, Telegraph ve BMJ'de yayınlandığı gibi ilkelerimiz 
doğrultusunda pandemiden sağlıklı ve yeşil bir iyileşmeyi tasarlamak ve 
savunmak amacıyla London School of Hygiene and Tropical Medicine ile işbirliği 
yaptı.



Zorluklar ve öğrenilen dersler

• Sağlık çalışanlarının, sağlık hizmetleri dahil olmak üzere, iklim 
değişikliğiyle mücadele için eylem davasının çerçevesinin 
belirlenmesinde oynayacakları önemli bir rol vardır.

• İklim değişikliği ve sağlığı etkileyen ilgili konular olan hava 
kalitesi ve yemek gibi konuların savunuculuğunda sağlık, güçlü 
bir eylem faktörüdür ve sağlık profesyonelleri yüksek düzeyde 
güven ve güvenilirliğe sahiptir.



Sonraki adımlar

• COP 26

• Hava kalitesi ve gıda konusunda gelecekteki çalışmalar

• Sağlık sektörü dekarbonizasyonunu desteklemek


