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.ובטחונוהאדםבריאותעלהמשפיעותתופעותלשללגורמיםהאקליםשינויי

השינויעוצמת)שוניםבגורמיםותלויותובמרחבבזמןמגוונותההשפעות
.(ועודהאוכלוסיהשלהפגיעותמידת,הסביבהתנאי,האקלימי





:מידת ההשפעה של שינויי האקלים על הבריאות תלויה ב

גיל. 1

מחלות רקע, פרופיל בריאותי. 2

זמינות אמצעי מיזוג אוויר  , תנאי מגורים: כלכלי-מצב סוציו. 3

,  לבוש מתאים, מודעות לשתייה מרובה)גורמים התנהגותיים . 4

(הימנעות מפעילות גופנית מאומצת

הציבור/ מידת האיקלום של היחיד . 5

זמינות שירותי בריאות ראויים. 6





Climate change, human infectious diseases, and human society 
(Wu et al., 2016)



Shifting weather patterns are also changing the geographical range, seasonality

and intensity of transmission of climate-sensitive diseases, as greater warming will

increase the range of certain vectors and diseases (including malaria, dengue, West

Nile and Lyme disease) to previously unexposed areas, including within Europe and

North America (WHO-COP24, 2018).



וקטורים ידי המועברות על מחלות 
(Vector-Borne Diseases)
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Paz, 2019. Emerging Topics in Life Sciences, 
https://doi.org/10.1042/ETLS20180124



Aedes-יתוש הטיגריס האסייני albopictus) )

היתוש פעיל הן בשעות האור והן בשעות החשכה  . פולש הנפוץ באזורים רבים בארץמין 

עיקר ההתפשטות של יתוש זה בעולם היא באמצעות  .וגורם למטרדי עקיצות קשים

. או זחלים במים המצטברים בתוך צמיגים משומשים/העברת ביצים ו

ויכול גם  , והדנגייקונגוניה 'הצנחשב למעביר עיקרי של נגיפי , הטיגריס האסיינייתוש 

.  להעביר את נגיף קדחת מערב הנילוס

.לא קיימת בארץ העברה מקומית של מחלות הציקונגוניה והדגנהכיום 

2020, המשרד להגנת הסביבה:מקור





Fischer et al., 2014. 



*Vectorial capacity (VC) describes the threshold condition for avector's ability to spread disease among human

Liu-Helmersson et al., 2016





“Climate trends have led to a global increase in the vectorial capacity for the transmission of 
dengue from Aedes aegypti and Aedes albopictus, of 3.0% and 5.9%, respectively, compared 
with 1990 levels, and of 9.4% and 11.1%, respectively, compared with 1950 levels.”

Average annual vectorial capacity 

for dengue in Aedes albopictus for 

selected Aedes-positive countries

The Lancet Countdown on health and climate change: from 25 years of inaction to a global transformation for public health, 2018.
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