ΜείωςΗ των Επιδράςεων των ΚαταιγίΔων Σκόνησ τησ Ερήμου ςτην ΥγΕΙΑ
Υιοθετϊντασ Στρατηγικζσ Μείωςησ τησ Ζκθεςησ - ΜΗΔΕΙΑ
Mitigating the Health Effects of Desert Dust Storms Using Exposure-Reduction
Approaches - MEDEA
Σκοποί ηοσ Προγράμμαηος:

Σο πρόγραμμα «ΜΗΔΕΙΑ» αποςκοπεί ςτθ δθμιουργία επιςτθμονικισ τεκμθρίωςθσ για τθν
υιοκζτθςθ ενόσ ςτρατθγικοφ ςχεδίου για μείωςθ των επιδράςεων των επειςοδίων
καταιγίδων ςκόνθσ τθσ εριμου (ΚΕ) ςτθν υγεία ςτθν Νοτιο-Ανατολικι Ευρϊπθ. Σθν
τελευταία 15ετία αρκετζσ επιςτθμονικζσ μελζτεσ ζχουν δείξει ότι τα επειςόδια ΚΕ ςτισ
χϊρεσ τθσ Ανατολικισ Μεςογείου, προερχόμενα κφρια από τισ εριμουσ τθσ αχάρασ και τθσ
Αραβικισ Χερςονιςου, ζχουν αυξθκεί ςε αρικμό και ζνταςθ, πικανόν λόγω τθσ
απεριμωςθσ, τθσ κλιματικισ μεταβλθτότθτασ και τθσ υπερκζρμανςθσ του πλανιτθ. Οι
Ευρωπαϊκζσ Αρχζσ κεωροφν ότι τα επειςόδια ΚΕ είναι αδφνατον να προλθφκοφν, τα
ανζχονται ςιωπθρά ωσ αβλαβι και επιτρζπουν τθν ζκπτωςθ τθσ ςυμβολισ τουσ ςτα εκνικά
θμεριςια και ετιςια όρια για τθν ποιότθτα αζρα ςε ότι αφορά τα ςωματίδια μζχρι 10 μικρά
(PM10).
τθν πραγματικότθτα όμωσ πρόςφατα επιςτθμονικά δεδομζνα από επιδθμιολογικζσ
μελζτεσ ςυςχετίηουν τθν ζκκεςθ ςε PM10 κατά τθ διάρκεια των επειςοδίων ΚΕ με
ςθμαντικι αφξθςθ τθσ κνθτότθτασ και των ειςαγωγϊν ςτα νοςοκομεία από καρδιαγγειακά
και αναπνευςτικά αίτια. Ωσ εκ τοφτου υπάρχει άμεςθ ανάγκθ για τισ πολιτικζσ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ) να εκςυγχρονιςτοφν για να επιτφχουν μείωςθ τθσ ζκκεςθσ του
πλθκυςμοφ και να ενιςχφςουν τθν ευζλικτθ προςαρμογι πολιτϊν, πλθκυςμϊν και
οργανιςμϊν τθσ ΕΕ ςτθν αυξανόμενθ ςυχνότθτα και ζνταςθ των επειςοδίων ΚΕ.
Τελικόσ ςκοπόσ του προγράμματοσ ΜΗΔΕΙΑ είναι να αποδείξει ότι είναι κατορθωτή και
αποτελεςματική μία ςτρατηγική προςαρμογήσ ςτα επειςόδια ΚΣΕ και να δϊςει την
ανάλογη τεκμηρίωςη ςτα κζντρα λήψησ αποφάςεων τησ ΕΕ.
Για τθν επίτευξθ αυτοφ του ςκοποφ ςε τρεισ από τισ πλζον εκτεκειμζνεσ ςε ΚΕ περιοχζσ τθσ
Μεςογείου, τθν Κφπρο, Κριτθ και Ιςραιλ, το πρόγραμμα ΜΗΔΕΙΑ κα εκπλθρϊςει τουσ
ακόλουκουσ ειδικοφσ ςτόχουσ:
1. Θα δθμιουργιςει τθν απαιτοφμενθ τεκμθρίωςθ για τθν ανάπτυξθ ςτρατθγικοφ ςχεδίου
για μείωςθ των επιδράςεων των επειςοδίων ΚΕ ςτθν υγεία μζςω μείωςθσ τθσ ζκκεςθσ.
2. Θα ςχεδιάςει εφαρμόςιμεσ και βιϊςιμεσ οδθγίεσ για υιοκζτθςθ ςτθ διάρκεια των
επειςοδίων ΚΕ για μείωςθ τθσ ζκκεςθσ.
3. Θα αποδείξει ποιεσ από τισ οδθγίεσ είναι αποτελεςματικζσ ςτθ μείωςθ των εκκζςεων
ςτισ ΚΕ και των ςχετιηόμενων επιδράςεων ςτθν υγεία ςε ομάδεσ αςκενϊν με κολπικι
μαρμαρυγι και παιδιά με άςκμα.
4. Θα αποδείξει ότι είναι κατορκωτι θ εφαρμογι μοντζλων για πρϊιμθ πρόγνωςθ των
επειςοδίων ΚΕ και ζγκαιρθ ειδοποίθςθ του κοινοφ, ςτοχεφοντασ τα ευάλωτα άτομα.

5. Θα διαχφςει αποτελεςματικά τα ευριματα του προγράμματοσ ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ, τθν
επιςτθμονικι κοινότθτα, τουσ κοινωνικοφσ φορείσ και τουσ πολίτεσ ςε Κφπρο, Κριτθ και
Ιςραιλ κακϊσ και ςε επιλεγμζνουσ φορείσ άλλων εκτεκειμζνων ςε ΚΕ περιοχϊν τθσ ΝότιοΑνατολικισ Ευρϊπθσ.
Δράζεις και Μέθοδοι:

Για τθν επιτυχι εκπλιρωςθ αυτϊν των ςτόχων, το πρόγραμμα ΜΗΔΕΙΑ ςυνενϊνει ςε ζνα
κονςόρτςιουμ οκτϊ ιδρφματα από τθν Κφπρο (Πανεπιςτιμιο Κφπρου, ΣΕΠΑΚ, Σμιμα
Ποιότθτασ Αζρα, Μετεωρολογικι Τπθρεςία, Ραδιοφωνικό Κδρυμα Κφπρου), Ελλάδα-Κριτθ
(Πανεπιςτιμιο Κριτθσ, E.n.A Consultants), και Ιςραιλ (Soroka Clinical Research Center).
Επικεφαλισ ερευνθτισ για το πρόγραμμα ΜΗΔΕΙΑ είναι ο Κακθγθτισ τθσ Ιατρικισ χολισ
του Πανεπιςτθμίου Κφπρου Δρ Παναγιϊτθσ Γιάλλουροσ με κφριουσ ςυνεργάτεσ ερευνθτζσ
τον Adjunct Professor τθσ Ιατρικισ χολισ του ΠΚ από τθ χολι Δθμόςιασ Τγείασ του
Χάρβαρντ, Δρ Πζτρο Κουτράκθ και τθν Επίκουρθ Κακθγιτρια του ΣΕΠΑΚ Δρ τεφανία
Παπακεοδϊρου. Σο πρόγραμμα κα αρχίςει το επτζμβριο 2017 και κα διαρκζςει 4 χρόνια
ζωσ τον Αφγουςτο 2021. Ζχει ςυνολικό προχπολογιςμό 3,338,000 ευρϊ θ οποία κα
προζλκει από χρθματοδότθςθ τθσ ΕΕ με 1,939,000 ευρϊ ενϊ το υπόλοιπο κα καλυφκεί με
ςυγχρθματοδότθςθ από τουσ ςυνεργαηόμενουσ οργανιςμοφσ.
Κατά τον 1ο χρόνο του προγράμματοσ, κα αναπτυχκοφν οι οδθγίεσ για τθ μείωςθ των
εκκζςεων ςτουσ εξωτερικοφσ και εςωτερικοφσ χϊρουσ ςτα επειςόδια ΚΕ και κα
δθμιουργθκοφν οπτικο-ακουςτικά spots για τθν πρακτικι εφαρμογι τουσ. Παράλλθλα, κα
αναπτυχκοφν και επαλθκευκοφν προγνωςτικά μοντζλα για τθν πρόγνωςθ των επειςοδίων
ΚΕ ςτθν Κφπρο, Κριτθ και Ιςραιλ, ενϊ οι E.n.A. κα δθμιουργιςουν αμφίδρομθ, ψθφιακι
πλατφόρμα με βάςθ το διαδίκτυο και επίκεντρο τουσ αςκενείσ για:
α. υλλογι πρϊιμων προγνωςτικϊν δεδομζνων από τουσ μετεωρολόγουσ;
β. Ζγκαιρθ αποςτολι των προγνϊςεων και οδθγιϊν για μείωςθ τθσ ζκκεςθσ ςε αςκενείσ;
και
γ. Πρόςλθψθ δεδομζνων για δείκτεσ υγείασ από τουσ αςκενείσ.
Κατά το 2ο και 3ο χρόνο, κα αξιολογθκοφν θ αποτελεςματικότθτα των οδθγιϊν για α)
μείωςθ τθσ ζκκεςθσ ςτουσ εςωτερικοφσ χϊρουσ με μετριςεισ ςωματιδίων PM10, PM2.5,
black carbon (BC) και μορίων άλλων ρφπων, και β) μείωςθ τθσ ζκκεςθσ ςτουσ εξωτερικοφσ
χϊρουσ με μετριςεισ του χρόνου που οι αςκενείσ ευρίςκονται ςε ανοικτοφσ χϊρουσ
χρθςιμοποιϊντασ global position monitor και των επιπζδων φυςικισ δραςτθριότθτασ
χρθςιμοποιϊντασ accelerometers. Μετριςεισ των εξωτερικϊν επιπζδων PM10, PM2.5 κα
λθφκοφν από τουσ τοπικοφσ ςτακμοφσ ποιότθτασ αζρα και των BC και χθμικϊν ςτοιχείων
με εξωτερικοφσ δειγματολιπτεσ που κα τοποκετθκοφν ςε αντιπροςωπευτικό δείγμα
κατοικιϊν και ςχολείων. Παράλλθλα, κα ςυλλεγοφν δεδομζνα για δείκτεσ υγείασ με τθ
χριςθ ερωτθματολογίων και αναπνευςτικϊν τεςτ ςτα παιδιά με άςκμα και δεδομζνα από
υπάρχοντεσ καρδιακοφσ βθματοδότεσ ςε ενιλικεσ με κολπικι μαρμαρυγι για αξιολόγθςθ
τθσ αποτελεςματικότθτασ των οδθγιϊν μείωςθσ τθσ ζκκεςθσ.

Κατά το 4ο χρόνο, κα αναπτυχκοφν πρωτόκολλα για να αξιολογιςουν ποιεσ από τισ οδθγίεσ
ιταν πιο αποτελεςματικζσ ςτθ μείωςθ τθσ ζκκεςθσ και των αρνθτικϊν επιδράςεων ςτθν
υγεία ςτισ ομάδεσ αςκενϊν που ςυμμετείχαν. Για τθ διάχυςθ των αποτελεςμάτων κα
ςτοχεφςουμε α) πολίτεσ χρθςιμοποιϊντασ τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ και εφαρμογζσ ςε
smartphones και β) οργανιςμοφσ και αρμόδιεσ αρχζσ ςτθν Νότια Ευρϊπθ. Σο Σμιμα
Ποιότθτασ Αζρα ωσ θ αρμόδια αρχι ςτθν Κφπρο, κα αναβακμίςει το τοπικό ςτρατθγικό
ςχζδιο διαχείριςθσ τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ ςτθ βάςθ των ευρθμάτων του
προγράμματοσ ΜΗΔΕΙΑ και κα ςυνεχίςει να χρθςιμοποιεί τισ διαδικτυακζσ εφαρμογζσ του
προγράμματοσ και μετά τθ λιξθ του. ειρά εργαλείων που κα δθμιουργθκοφν (Σθλεοπτικό
ντοκιμαντζρ, ιςτότοποσ, εκκζςεισ), δομζσ (υμβουλευτικό ϊμα, δικτφωςθ) και εκδθλϊςεισ
(ςεμινάρια, εργαςτιρια, ςυνζδρια) κα προωκιςουν τθν ανάπτυξθ και υιοκζτθςθ
ςτρατθγικϊν ςχεδίων προςαρμογισ ςτισ εκτεκειμζνεσ ςε ΚΕ περιοχζσ τθσ Νότιασ Ευρϊπθσ.
Αναμενόμενα αποηελέζμαηα (παραδοηέα και ποζοηικά επιηεύγμαηα):

Σο πρόγραμμα ΜΗΔΕΙΑ κα δθμιουργιςει μετριςιμα αποτελζςματα προςαρμογισ ςτθ
ςχετιηόμενθ με τθν κλιματικι αλλαγι αφξθςθ των ΚΕ. Μζςα ςτα επόμενα 4 χρόνια
αναμζνεται:
1. Τιοκζτθςθ εκνικοφ ςτρατθγικοφ ςχεδίου για προςαρμογι ςτα αυξανόμενα επειςόδια ΚΕ
από τισ αρμόδιεσ αρχζσ ςε μία τουλάχιςτον από τισ χϊρεσ που ςυμμετζχουν (Σμιμα
Ποιότθτασ Αζρα, Μετεωρολογικι Τπθρεςία - Κφπροσ). Σο παράδειγμα τθσ Κφπρου κα
χρθςιμεφςει ωσ μοντζλο για ανάπτυξθ ςτρατθγικϊν προςαρμογισ ςε άλλεσ, εκτεκειμζνεσ
ςε ΚΕ, περιοχζσ τθσ Νότιασ Ευρϊπθσ;
2. Πακζτο επιςτθμονικά τεκμθριωμζνων οδθγιϊν για μείωςθ τθσ ζκκεςθσ ςτθν εξωτερικι
και εςωτερικι ρφπανςθ τουλάχιςτον κατά 30% και 50% αντίςτοιχα κατά τθ διάρκεια των
επειςοδίων ΚΕ. Θα παραχκοφν οπτικο-ακουςτικά spots για τισ ςυνιςτϊμενεσ οδθγίεσ ςτα
Ελλθνικά, Εβραϊκά και Αγγλικά για διάδοςθ μζςω διαδικτφου και εφαρμογϊν smartphones;
3. Βιϊςιμθ, αμφίδρομθ, θλεκτρονικι πλατφόρμα με βάςθ το διαδίκτυο για ζγκαιρθ
διάχυςθ των προγνϊςεων για ΚΕ και των οδθγιϊν για μείωςθ τθσ ζκκεςθσ ςε ευάλωτουσ
πολίτεσ και το γενικό πλθκυςμό. Οι αρμόδιεσ αρχζσ ςε τουλάχιςτον μία από τισ χϊρεσ που
ςυμμετζχουν (Σμιμα Ποιότθτασ Αζρα, Μετεωρολογικι Τπθρεςία - Κφπροσ) κα υιοκετιςουν
τθν εφαρμογι μζςω υπάρχοντοσ μακροχρόνιου ςυμβολαίου με ιδιωτικό φορζα για ζγκαιρθ
ενθμζρωςθ των πολιτϊν;
4. Πακζτο μοντζλων πρόγνωςθσ ποιότθτασ αζρα ψθλισ ακρίβειασ που κα προβλζπουν
επειςόδια ΚΕ 3 θμζρεσ προθγουμζνωσ ςτθ λεκάνθ τθσ Ανατολικισ Μεςογείου;
5. Δεδομζνα που αποδεικνφουν τθν αποτελεςματικότθτα των οδθγιϊν που κα
δθμιουργθκοφν ςτο να μειϊςουν τισ εκκζςεισ ςε ρφπουσ από ΚΕ ςτουσ εξωτερικοφσ και
εςωτερικοφσ χϊρουσ, ιδιαίτερα ςτουσ ευάλωτουσ πλθκυςμοφσ;
6. Ποςοτικοποίθςθ τθσ ευπάκειασ ομάδων πλθκυςμϊν/αςκενϊν και επιςτθμονικά
τεκμθριωμζνεσ εκτιμιςεισ που αποδεικνφουν ποιεσ οδθγίεσ/παρεμβάςεισ ζχουν τα
καλφτερα αποτελζςματα ςτθν άμβλυνςθ αρνθτικϊν επιδράςεων ςτθν υγεία ςε παιδιά με
άςκμα (κφρια παράμετροσ ζκβαςθσ: αφξθςθ του ςκορ ςτο Asthma Control Test κατά 3), και

ενιλικεσ με κολπικι μαρμαρυγι (κφρια παράμετροσ ζκβαςθσ: μείωςθ του atrial fibrillation
burden κατά 20%) ςτθν Νοτιο-Ανατολικι Ευρϊπθ;
7. Πολλαπλζσ δραςτθριότθτεσ διάχυςθσ όπωσ ςεμινάρια, εργαςτιρια, ανοιχτζσ εκκζςεισ,
ςυνζδρια για τθν επιςτθμονικι κοινότθτα, φορείσ και πολίτεσ ςε Κφπρο, Κριτθ και Ιςραιλ;
8. ειρά εργαλείων (Σθλεοπτικό ντοκιμαντζρ για το φαινόμενο των ΚΕ, ιςτότοποσ,
εκκζςεισ) για δικτφωςθ με πολίτεσ και φορείσ ςτισ τρεισ ςυμμετζχουςεσ περιοχζσ και άλλεσ
εκτεκειμζνεσ ςε ΚΕ περιοχζσ τθσ Νότιασ Ευρϊπθσ.

