
Podnebne spremembe vplivajo tudi
na zdravje prebivalcev Slovenije

• Večje število alergij.
• Večje število umrlih zaradi vročinskih valov.
• Zaradi toplejših let se klopi in komarji bolj množijo --> več 

bolezni
• Soočanje z boleznimi, ki jih do sedaj ni bilo pri nas (zika, 

vročica Zahodnega Nila).



Alergije

• Alergijo ima že skoraj četrtina odraslih prebivalcev in več kot tretjina otrok.

• V zadnjih 30 letih pogostost alergij podvojila.

• Dvig povprečne temperature zraka vpliva na daljšanje dolžine letne rastne dobe.

• Ob daljši rastni dobi pričakujemo tudi zgodnejše sproščanje cvetnega prahu v zrak.

• Raziskave kažejo, da se s spreminjanjem podnebja veča število obolenj zaradi senenega 
nahoda, astme, atopičnega dermatitisa.



Bolezni
• Razširjenost klopov in s tem povečanje bolezni, ki jih prenašajo.

• Primeri lymske borelioze se iz leta v leto povečujejo



Znaki Menigoencefalitisa

• Splošna utrujenost

• Glavobol in bolečine v vratu

• Slabo počutje

• Vročina

• Bolečina v mišicah in sklepih

• vrtoglavica



Faze meningoencefalitisa

• Začetek bolezni ima tri faze, ki trajajo do 
sedem dni

• Slabo počutje, utrujenost in vročina

• Lahko bruhaš, imaš drisko ali bolečine v trebuhu

• Zdi se ti kot da imaš virozo

• Vmes se lahko počutiš bolje

• Po približno 20-ih dneh zaradi simptomov
prizadetosti osrednjega živčevja bolnika
napotijo v bolnišnco

• 1% bolnikov umre

https://www.sos-klop.si/znaki-klopnega-meningitisa



Prihodnost

• 2020 - 8.000 okuženih

• 2030 - 9.500 okuženih

• 2040 - 10.000 okuženih

• 2050 - 11.500 okuženih

• Če bodo v prihodnosti toplejše temperature bo več okužb



Rešitve problemov / ukrepi

• Proti boleznim, ki jih prenašajo klopi bi se lahko cepili

• S tem bi se zaščitili proti bolezni

• Zmanjšali bi število okužb

• Uporaba zaščitnih sredstev



Visoke temperature

• Višanje temperature in vse pogostejši ekstremni vremenski dogodki.

• Dvig povprečne temperature zraka vpliva na daljšanje dolžine letne 
rastne dobe.

• Zaradi posledic podnebnih sprememb v državah v razvoju umre več kot 
140.000 ljudi na leto.

• Dnevno število umrlih zaradi vročinskih valov se povečuje



Kako lahko sami pripomoremo k zmanjšanju 
podnebnih sprememb

• Vse je posledica podnebnih sprememb

• Problem - višanje temperature

• Zmanjšamo porabo elektrike in fosilnih goriv.

• Zmanjšanje števila odpadkov.


