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• Prispevek k izboljšanju kakovosti 
zraka in ohranjanju zdravja ljudi v 
Evropi

• Ugotavljanje vpliva ultrafinih delcev  
v zraku na zdravje ljudi

• Meritve ultrafinih delcev v zraku in pre-
učevanje vpliva na človekovo zdravje

• Oblikovanje priporočil okoljski politiki 
v Evropi

• Objavljanje rezultatov meritev in ob-
veščanje zdravstvenih zavarovalnic, 
lokalnih in nacionalnih oblikovalcev 
politike, pristojnih okoljskih in zdrav-

  stvenih inštitucij in prebivalstva.

V petih evropskih mestih: 
Dresdnu, Augsburgu, Pragi, 

Ljubljani in Černivcih.

• Ultrafini  delci  morda vplivajo na 
zdravje ljudi.

• Podatki o vplivih na zdravje, ki jih 
povzročajo ultrafini delci je še vedno 
omejeno, še posebej na geografski 
osnovi. S projektom bomo proučevali 
kako različno veliki ultrafini delci 
vplivajo na smrtnost (mortaliteto) in 
obolelost (morbiditetio) v Nemčiji, 
Češki Republiki, Sloveniji in Ukrajini.

• Sklop 1: Management in koordinaci-
ja projekta

• Sklop 2: Komuniciranje, manage-
ment  znanja in širjenje informacij

• Sklop 3: Vzpostavljanje mednarod-
  nega sodelovanja
• Sklop 4: Vzpostavitev  skupne med-

narodne podatkovne baze o 
 ultra-finih delcih in zdravju
• Sklop 5: Ovrednotenje rezultatov 

preiskav vplivov ultrafinih delcev na 
zdravje

• Sklop 6: Oblikovanje načrta za na-
daljnje ukrepanje na nivoju Evrope

•  Tehnična univerza, Dresden
•  Saška državna agencija za okolje, kmetijstvo in  
   geologijo, Dresden
•  Nemški raziskovalni center za okoljsko zdravje,  
   Neuherberg
•  Inštitut za eksperimentalno medicino AS CR, v.v.i., 
   Praga
•  Češki hidrometeorološki inštitut, Praga
•  Zavod za zdravstveno varstvo Celje
•  Raziskovalni inštitut za zdravstvene in ekološke  
    probleme, Ministrstvo za javno zdravje, Kijev
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• Strokovnjaki s področja okolja / 
onesnaževanja zraka in človekovega 
zdravja iz štirih evropskih držav. 
Nemčije, Češke Republike, 
Slovenije, Ukrajine.

Inhalabilni delci:  
Zgornje dihalne poti z nosno votlino  

(delci velikosti < 10 µm)

Fini delci:  
Spodnje dihalne poti in pljučni mehurčki

(delci velikosti < 2,5 µm)

Ultrafini delci:
Pljučni mehurčki in prenos v kri

Ta projekt se izvaja v okviru programa Srednja Evropa, ki ga sofinancira 
Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR).

UFIREG: ULTRAFINI DELCI – PRISPEVEK K RAZVOJU 
REGIONALNEGA IN EVROPSKEGA OKOLJA


