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ZADEVA: PISMO POBUDE IN PODPORE

Spoštovani!

Zasavski zdravniki in farmacevti pri svojem delu že več let opažamo, da se dviguje število zbolelih
zaradi raka in kroničnih bolezni dihal. Spraševali smo se, ali je teh bolezni v Zasavju ve č kot drugje
v Sloveniji. Z zanimanjem smo pričakovali rezultate analize, ki sta jo opravila Zavod za
zdravstveno varstvo Ljubljana in Ministrstvo za zdravje RS. Žal so se potrdile naše bojazni, da srno
prebivalci v Zasavju bolj ogroženi.

Analiza je verodostojna in ji ni mogo če očitati pristranosti.

Zasavski zdravniki in farmacevti smo zelo zaskrbljeni nad rezultati analize, ki je pokazala, da imajo
prebivalci Zasavja veliko ve čje tveganje, da zbolijo za rakom. Naši otroci najmanj 2,2x pogosteje
obolevajo za kroničnimi obolenji dihal. Oboje skupaj prispeva k ve čji zgodnji umrljivosti naših
krajanov glede na slovensko povpre čje. Analiza je dokazala, da je v veliki meri za to odgovorno
močno onesnaženo okolje, v katerem delamo in živimo. Podatki nakazujejo tudi na razlike ,znotraj
Zasavja, saj imajo prebivalci, ki živijo v okolici večjih industrijskih obratov večje tveganje za
nastanek rakastih obolenj kot prebivalci, ki niso v neposredni bližini industrijskih con.
Posledice onesnaženosti bivalnega in delovnega okolja se deloma kažejo takoj (pogostejša obolenja
dihal) in na dolgi rok, ko so prebivalci izpostavljeni onesnažilom, ki se v okolju kopičijo več let ali
celo desetletja (pogostejša rakava obolenja).

Ob takih podatkih, ki izhajajo iz študij opravljenih s strani priznanega zavoda, zasavski zdravniki in
farmacevti ne moremo biti tiho in ob strani spremljati hude bolezni, za katerimi naši pacienti
obolevajo pogosteje kot drugi prebivalci Slovenije. Naši pacienti niso in ne smejo biti
drugorazredni državljani, saj je ena od osnovnih človekovih pravic tudi pravica do bivanja in dela v
čistem okolju.
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Ob teh rezultatih, ki so porazni za Zasavje, se čudimo, kako lahko država izdaja dovoljenja za še
večje onesnaževanje okolja, saj je ta ista država z Ministrstvom za zdravje sodelovala pri projektu
»Zdravje za Zasavje«, ki je evidentno pokazal ogroženost in obremenjenost tega dela Slovenije.

Zato Vas pozivamo, da s skupnimi močmi ustrezno ukrepate na lokalnem in državnem nivoju in
tako poskušate zaustaviti nadaljnje hudo onesnaževanje naše regije. Menimo, da je potrebna Vaša
javna podpora vsem aktivnostim, ki bi privedle k čistejšemu in zdravju neškodljivemu okolju, v
katerem bomo vsi skupaj zdravo živeli.

• Urad predsednika RS
• Urad predsednika vlade RS
• Predsednik državnega zbora
• Predsednik državnega sveta
• Ministrstvo za zdravje RS
• Ministrstvo za okolje in prostor RS
• Agencija za okolje in prostor RS
• Mediji
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