Czy smog szkodzi dzieciom?/ Komentarze ekspertów
dr hab. n med. Wojciech Feleszko, Warszawski Uniwersytet Medyczny:

Wyniki powyższe są wynikami wstępnymi, ale z uwagi na ich wagę społeczną zdecydowaliśmy się je
pokazać opinii publicznej przed publikacją naukową (były prezentowane na Zjeździe Polskiego
Towarzystwa Pediatrycznego we wrześniu 2019). Fakt oddziaływania zanieczyszczeń powietrza na
drogi oddechowe jest znany lekarzom od dawna. Warto podkreślić, że pierwszy raz w Polsce
pokazaliśmy, na ile to zjawisko jest istotne dla zdrowia polskich dzieci, nawet w obszarze, zdawałoby
się tak mało istotnym jak zachorowania na infekcje górnych dróg oddechowych. Skala tego zjawiska
jest znacząca, dlatego warto wiedzieć, na ile w sezonie praca tysięcy polskich lekarzy rodzinnych i
pediatrów jest zwielokrotniona wskutek oddychania ich pacjentów zanieczyszczonym powietrzem. Do
tego należy uwzględnić koszty leczenia, jakie ponoszą z tego powodu całe rodziny.
Drugim istotnym aspektem jest fakt raportowanej przez rodziców znaczącej zapadalności na alergie
wziewne (w tym astmę) u dzieci narażonych na działanie zanieczyszczonego powietrza. Fakt ten należy
odnotować ze wzmożoną uwagą, gdyż zgodnie z naszym badaniem kwestionariuszowym mowa jest o
niemal 4-krotnym wzroście zachorowania na astmę, przewlekłą chorobę układu oddechowego
trwającą często przez całe życie.

dr hab. inż. Artur Jerzy Badyda, profesor nadzwyczajny Politechniki Warszawskiej, kierownik
Zakładu Informatyki i Badań Jakości Środowiska w Politechnice Warszawskiej:

Ten nowatorski projekt jest unikalny w skali Polski. Po raz pierwszy w skali całego kraju udało się
pokazać skutki zdrowotne wśród dzieci, wynikające z narażenia na zanieczyszczenia powietrza, w
szczególności narażenia na pył zawieszony w okresie zimowym. Okres ten w Polsce charakteryzuje się
intensywną emisją zanieczyszczeń z tzw. źródeł komunalno-bytowych, na które składają się przede
wszystkim gospodarstwa domowe, niewielkie lokalne ciepłownie i kotłownie, czy drobne zakłady
wytwórcze lub usługowe. Powszechne spalanie w tych źródłach paliw stałych, głównie węgla (często
niskiej jakości) i drewna, sprzyja znacznej emisji zanieczyszczeń pyłowych do powietrza. Od lat stężenia
tych zanieczyszczeń w Polsce utrzymują się na najwyższych poziomach spośród wszystkich krajów Unii
Europejskiej, co powoduje nie tylko znaczne narażenie polskiego społeczeństwa na oddychanie
zanieczyszczonym powietrzem, ale w szczególności poważne skutki zdrowotne, objawiające się wysoką
zachorowalnością i chorobowością z powodu chorób układu oddechowego, sercowo-naczyniowego,
chorób alergicznych i nowotworowych. Obecna jakość powietrza jest również ważnym czynnikiem
zwiększającym przedwczesną umieralność.
Warto zwrócić uwagę na to, że uzyskane wyniki stanowią pewną diagnozę aktualnego stanu zdrowia
najmłodszej części naszego społeczeństwa, uwarunkowanego ekspozycją na zanieczyszczenia powietrza.
Wyniki te powinny przyczynić się do pilnego uruchomienia działań naprawczych, które ograniczą narażenie

populacji naszego kraju na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza i wynikających z tego konsekwencji
dla zdrowia naszego i przyszłych pokoleń.

dr n. ekon. Adam Czarnecki ARC Rynek i Opinia:

Ważnym wnioskiem płynącym z naszego jest ten dotyczący braku natychmiastowej reakcji organizmu
na smog. Jest to o tyle istotne, że nie widząc negatywnej reakcji organizmu możemy mylnie twierdzić,
że smog nam nie zagraża. Jest wręcz przeciwnie, jednak w związku z tym, że objawy nie są od razu
widoczne, nasza czujność w tym zakresie może zostać uśpiona. Smog działa w perspektywie
długofalowej, dlatego najskuteczniejszą walką z jego wpływem na organizm jest prowadzenie
systematycznych działań mających na celu coraz bardziej efektywne oczyszczanie powietrza. W tym
kontekście skuteczniejsze wydaje się być prowadzenie całorocznych akcji informacyjnych dotyczących
np. stosowanych rozwiązań grzewczych czy korzystania z komunikacji miejskiej niż jednorazowe akcje
organizowane w dniach, kiedy stężenie smogu jest najwyższe. Oczywiście większość działań w tym
zakresie leży w rękach instytucji państwowych, samorządowych, dużych korporacji. Warto jednak w
międzyczasie samemu ograniczać ilość smogu w swoim otoczeniu korzystając z dostępnych rozwiązań,
które oczyszczają nasze domy czy biura z niepożądanych pyłów lub też ograniczają przedostawanie się
smogu pomieszczeń.

Agnieszka Safjańska, KOL manager Philips (partner merytoryczny projektu):

Najskuteczniejszą bronią w walce o czyste powietrze w domu jest oczyszczacz powietrza. Najlepiej,
jeżeli oczyszczacz powietrza, posiada naturalny system wieloetapowej filtracji. Oznacza to, że powinien
być wyposażony w filtr wstępny wychwytujący większe zanieczyszczenia z powietrza, filtr węglowy
odpowiedzialny za filtrację szkodliwych lotnych związków organicznych oraz najważniejszy filtr HEPA,
który jest filtrem najwyższej generacji i chroni najdokładniej. W ten sposób działają rekomendowane
przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne oczyszczacze powietrza Philips. Dzięki wieloetapowej filtracji
oraz specjalnym rozwiązaniom technologicznym sprzęt zatrzymuje aż 99,97% zanieczyszczeń o
wielkości nawet 0,3 mikrona. Skutecznie zatrzymuje cząsteczki smogu, czyli pył PM2,5, a nawet te o
100 razy mniejsze od nich o wielkości 0,02 mikrona.

Marcin Podgórski, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń
Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
przedstawiciel Samorządu Województwa Mazowieckiego (partner projektu):

Walki o czyste powietrze nie da się prowadzić tylko na papierze, przy pomocy dokumentów. Oczywiście
te też są ważne. Mamy dobre, długofalowe strategie, takie jak uchwała antysmogowa, pracujemy nad
nowym programem ochrony powietrza. Równie ważne są dla nas działania informacyjne. Stawiamy na
edukację, ciekawą i angażującą, prowadzoną od najmłodszych lat. Przy tym nie działamy w próżni.
Możemy liczyć na wsparcie ekspertów, samorządowców i chętnie korzystamy z ich doświadczeń.

Musimy mieć jednak świadomość, że smogu nie pozbędziemy się od razu, tak z dnia na dzień. Ale jestem
przekonany, że spójne i konsekwentne działania przyniosą oczekiwane efekty.

Marcin Michalec, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu OKAM Capital (partner projektu):

Nabywcy mieszkań zwracają uwagę nie tylko na lokalizację, czy standard inwestycji, ale coraz częściej
na otoczenie i na jakość powietrza jakim będą oddychać zarówno oni jak i ich dzieci. OKAM jako
świadomy deweloper daje Im dzisiaj możliwość zapewnienia czystego powietrza w mieszkaniach, które
od niego kupują. OKAM Capital w swoim portfolio posiada ok. 1.500 mieszkań na sprzedaż, co oznacza,
że jego klientami jest około 6.000 osób w tym statystycznie przyjmując do ok. 2.200 dzieci. Dzięki
współpracy z marką PHILIPS wszystkie nasze mieszkania począwszy od inwestycji CENTRAL HOUSE na
Mokotowie zostaną wyposażone w urządzenia do oczyszczania powietrza dzięki czemu przyszli
mieszkańcy będą mieszkać i oddychać czystym powietrzem. Pod koniec roku 2018 OKAM wprowadził
Nową Politykę Jakości będącą wyrazem społecznej odpowiedzialności biznesu polegającej na
wyposażaniu inwestycji mieszkaniowych OKAM w proekologiczne i funkcjonalne rozwiązania
wspomagające ochronę klimatu i poprawiające komfortu życia, np. oczyszczacze powietrza PHILIPS,
wypożyczalnia elektrycznych pojazdów RENAULT TWIZY, wypożyczalnia rowerów, solary, powtórne
wykorzystywanie deszczówki, etc.

