
Prezentacja wyników epidemiologicznego badania na temat wpływu pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10 na występowanie 
dolegliwości górnych dróg oddechowych u dzieci w wieku 3-12 lat 

Czy smog szkodzi dzieciom?
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 Co lekarz pediatra powinien wiedzieć o smogu? 

 Pyły PM2,5 i PM10 w Polsce – kontekst środowiskowy

 Metodologia badania

 Wyniki badania 

 Działania Mazowsza na rzecz poprawy jakości 

powietrza

 Poprawa jakości powietrza w domu w kontekście 

innowacyjnych rozwiązań Philips 

 Czy jakość powietrza wpływa na rynek mieszkaniowy, 

a tym samym na decyzje deweloperów? Jak mieszkać 

i oddychać lepiej? 



„Co pediatra powinien 
wiedzieć o smogu?”

Wojciech Feleszko

Warszawski Uniwersytet Medyczny 





WIELKI SMOG

LONDYŃSKI

 Grudzień 1952

 150 000 hospitalizacji

 Zginęło 5-12 tys. osób

 Tysiące zwierząt 

http://www.healthandcleanair.org/newsletters/spring2008.html

• Zwiększona (2x)  śmiertelność noworodków



Kliniczne skutki działania smogu na układ oddechowy

  śmiertelność z powodów płucnych 

 częstość nowotworów układu oddechowego

 zaostrzeń w chorobach płuc: astmy, POChP, mukowiscydozy i in. 

 zapalenia płuc

 objawy ze strony dróg oddechowych: flegma, kaszel, duszność, wyciek z 
nosa

 przedwczesnych porodów, małej urodzeniowej masy ciała, zaburzeń 
wzrastania 

• zaburzenia dojrzewania układu oddechowego u noworodków i 
• zaburzenia funkcji płuc u osób zdrowych

Eur Respir J. 2017 Jan 11;49(1). pii: 1600419 



KANADA – VANCOUVER (2011)

  NO 

  PM2.5  

w powietrzu w domu

w 1. roku życia dziecka

Carlsten i wsp (2011)E Marino, M Caruso et al. Ther Adv Chronic Dis 2015, 6: 286–
298

3.1 x  ryzyko rozwoju astmy 
• zaostrzenia astmy (częstsze wizyty w SOR)



Astma



Alergiczny nieżyt nosa
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Pyły PM2,5 i PM10 w Polsce –
kontekst środowiskowy

Dominika Mucha 
Artur Jerzy Badyda



ŹRÓDŁA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ

DO POWIETRZA

 Kluczowym źródłem kształtującym jakość powietrza w Polsce 
jest obecnie sektor komunalno-bytowy 

 Jednak w dużych ośrodkach miejskich silnie zaznacza się 
również udział emisji z transportu 

• Szczególnym przykładem jest Warszawa, gdzie udział emisji 
komunikacyjnych w całkowitym bilansie emisji jest dominujący 
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ŹRÓDŁA EMISJI – SEKTOR TRANSPORTU DROGOWEGO
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 Główne źródło emisji NOx

• 37,6% w UE 
• 37,0% w PL 

 Istotne źródło emisji CO 
• 18,8% w UE 
• 23,1 w PL 

 Ważne źródło emisji pyłów 
• PM10

 10,6% w UE 
 7,8% w PL 

• PM2,5
 10,9% w UE 
 10,2% w PL 

Dane z 2017 roku według EEA 
(Air pollutant emissions data viewer)

Dostęp: wrzesień 2019 



ŹRÓDŁA EMISJI – SEKTOR KOMUNALNO-BYTOWY
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o Główne źródło emisji pyłów 
 PM10

 39,5% w UE 
 50,8% w PL

 PM2,5
 56,2% w UE
 53,6% w PL

o Główne źródło emisji CO 
 48,7% w UE 
 62,9% w PL

o Główne źródło emisji WWA 
 44,1% w UE 
 83,6% !!! w PL

Dane z 2017 roku według EEA 
(Air pollutant emissions data viewer)

Dostęp: wrzesień 2019 



NARAŻENIE DŁUGOTERMINOWE
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NARAŻENIE DŁUGOTERMINOWE
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WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
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Średnie roczne stężenia pyłu PM10 na stanowiskach pomiarowych w woj. mazowieckim
(źródło: WIOŚ w Warszawie) 



NARAŻENIE KRÓTKOTERMINOWE
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CZYM JEST SMOG?
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oWarunki 
meteorologiczne 

 Inwersja termiczna 

 Słaby wiatr lub brak wiatru 

 Pogoda wyżowa 

 Niekorzystna topografia 

o Emisja (sektor komunalno-
bytowy i transport) 

 Pył zawieszony (PM) 

 Tlenek węgla (CO) 

 Tlenki siarki (SOx) 

 Tlenki azotu (NOx) 

 Związki organiczne 
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Metodologia badania
dr n. ekon. Adam Czarnecki, ARC Rynek i Opinia
mgr Anna Dąbrowska, ARC Rynek i Opinia, ARC Rynek i Opinia
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Źródła danych w projekcie

2 źródła danych w projekcie

 Dane o stężeniu pyłów zawieszonych pochodzące ze stacji monitorujących Głównego
Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz dane z czujników firmy Airly przypisane
do danych lokalizacyjnych dzieci.

 Dane pochodzące z ankiet wypełnianych przez rodziców

 Pytania ankiety dotyczyły występowania objawów przeziębieniowych u ich dzieci.
Zastosowano standardowy kwestionariusz do pomiaru objawów u dzieci Winconsin
Upper Respiratory Symptom Survey for Kid (WURSSS-K).



Realizacja od 19 listopada 2018 do 3 marca 2019 
(sezon grzewczy i zwiększone stężenie pyłów zawieszonych w powietrzu). 

v

23

Schemat projektu

Rekrutacja

 Dane społeczno-demograficzne, informacje dotyczące zdrowia dziecka oraz wybranych 
zagadnień dotyczących miejsca zamieszkania

 Rekrutacja główna i rekrutacje uzupełniające w odstępach tygodniowych

Realizacja
 Ankieta online
 Uzupełnianie dzienniczka – codziennie w godzinach wieczornych
 Codzienne przypomnienia
 Ocena przez co najmniej 3 dni z rzędu

 Łączny czas realizacji projektu: 12 tygodni

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12
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Dobór próby

Badaniem zostały objęte dzieci w wieku 3-12 lat.

W projekcie objęto obserwacją 1475 dzieci.

Próba miała charakter kliniczny.

Zakres geograficzny badania

Badaniem zostały objęte dzieci z miejscowości,
w których znajdują się czujniki mierzące stężenie pyłów
zawieszonych.

Liczba czujników, z których pochodziły dane: 
Airly: 991
GIOŚ: 188

Dobór próby
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22,04

33,15

41,95

26,70

37,63

51,38

norma

Niskie stężenie PM 2,5

Średnie stężenie PM 2,5

Wysokie stężenie PM 2,5
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Stężenia pyłów zawieszonych PM2,5 w czasie badania

Maksymalne dopuszczalne stężenie 
średniodobowe pyłu PM2,5 przez WHO

Średnie stężenie pyłów zawieszonych PM 2,5 w miastach 
z poszczególnych grup w ciągu 12 tygodni pomiaru.

wartość minimalna

wartość maksymalna

3 kategorie 
miejscowości 
w badaniu
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Stężenia pyłów zawieszonych PM10 w czasie badania

50

27,37

47,42

65,69

35,37

55,41

88,84

norma

Niskie stężenie PM 10

Średnie stężenie PM 10

Wysokie stężenie PM 10

Średnie stężenie pyłów zawieszonych PM 10 w miastach 
z poszczególnych grup w ciągu 12 tygodni pomiaru.

Maksymalne dopuszczalne stężenie 
średniodobowe pyłu PM2,5 przez WHO

wartość minimalna

wartość maksymalna

3 kategorie 
miejscowości 
w badaniu
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OKOŁO 
100

DZIECI

Analizy w badaniu

OKOŁO 
100

DZIECI

OKOŁO 
100

DZIECI Diagnostyka krótkoterminowego wpływu stężenia pyłów

na dolegliwości u dzieci - wpływ na objawy występujące

od 1 do 3 dni po odczycie stężenia

Diagnostyka długoterminowego wpływu stężenia pyłów

na dolegliwości u dzieci - wpływ na skumulowane

występowanie objawów w całym czasie trwania badania.

Dwa podejścia
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Wyniki badania
dr hab. n med. Wojciech Feleszko, Warszawski Uniwersytet Medyczny
dr n. ekon. Adam Czarnecki, ARC Rynek i Opinia
mgr Anna Dąbrowska, ARC Rynek i Opinia 
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OKOŁO 
100

DZIECI

Kluczowe wnioski

Wysoki poziom pyłów zawieszonych PM 2,5 i PM 10 w powietrzu 

ma negatywny wpływ na zdrowie dzieci.

„Smog” działa po cichu – jego wpływ na zdrowie nie jest widoczny od razu.

Objawy działania smogu ze strony górnych dróg oddechowych u dzieci 

są widoczne w perspektywie długoterminowej.
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Wraz ze wzrostem stężenia pyłów wzmagał się katar 

Istotna różnica pomiędzy grupami na podstawie testu Chi-Kwadrat Średnia wartość występowania danego objawu w całej próbiexx%

NISKIE ŚREDNIE WYSOKIE

N=304 N=615 N=306

NISKIE ŚREDNIE WYSOKIE

PM 10 PM 2,5

N=287 N=559 N=281
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Wraz ze wzrostem stężenia pyłów wzmagał się kaszel

Istotna różnica pomiędzy grupami na podstawie testu Chi-Kwadrat Średnia wartość występowania danego objawu w całej próbiexx%

NISKIE ŚREDNIE WYSOKIE

N=304 N=615 N=306 N=287 N=559 N=281

NISKIE ŚREDNIE WYSOKIE

PM 10 PM 2,5

52%
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Wraz ze wzrostem stężenia pyłów wzmagało się kichanie

Istotna różnica pomiędzy grupami na podstawie testu Chi-Kwadrat Średnia wartość występowania danego objawu w całej próbiexx%

NISKIE ŚREDNIE WYSOKIE

N=304 N=615 N=306

NISKIE ŚREDNIE WYSOKIE

PM 10 PM 2,5

N=287 N=559 N=281
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W miejscowościach z wysokim stężeniem pyłów 
zawieszonych 2 razy więcej dzieci cierpi na alergie wziewne 

Istotna różnica pomiędzy grupami na podstawie testu Chi-Kwadrat Średnia wartość występowania danego objawu w całej próbiexx%

NISKIE ŚREDNIE WYSOKIE

N=304 N=615 N=306

NISKIE ŚREDNIE WYSOKIE

PM 10 PM 2,5

N=287 N=559 N=281
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Narażenie na działanie pyłów zawieszonych to 4-krotnie 
większe ryzyko wystąpienia astmy u dziecka

Istotna różnica pomiędzy grupami na podstawie testu Chi-Kwadrat Średnia wartość występowania danego objawu w całej próbiexx%

NISKIE ŚREDNIE WYSOKIE

N=304 N=615 N=306

NISKIE ŚREDNIE WYSOKIE

PM 10 PM 2,5

N=287 N=559 N=281
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Narażenie na działanie pyłów powoduje u dzieci 
problemy z myśleniem

Istotna różnica pomiędzy grupami na podstawie testu Chi-Kwadrat Średnia wartość występowania danego objawu w całej próbiexx%

NISKIE ŚREDNIE WYSOKIE

PM 2,5

N=287 N=559 N=281
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OKOŁO 
100

DZIECI

Smog działa skrycie

Potwierdzono hipotezę, że stężenie pyłów zawieszonych długofalowo stymuluje powstawanie

następujących objawów u dzieci: katar, kichanie, kaszel (pyły PM10 i PM 2,5). Dodatkowo, stwierdzono

wpływ stężenia pyłu PM 2,5 na problemy z myśleniem. Nie stwierdzono istotnego wpływu stężenia pyłów na

występowanie takich objawów, jak: zatkany nos, chrypka, ból gardła, ból głowy, uczucie zatkanego ucha,

dreszcze, dyskomfort oczu, ból ucha, wrażenie piasku pod oczami, problemy z widzeniem, uczucie

zmęczenia, brak apetytu, drażliwość nerwowa.

Wpływ stężenia pyłów na katar, kichanie, kaszel oraz trudności z myśleniem ma charakter długoterminowy.

To przede wszystkim wysokie (vs. niskie i średnie) stężenia pyłów zawieszonych ma negatywny wpływ

na zdrowie i poznawcze funkcjonowanie dzieci.

Nie potwierdziła się hipoteza w krótkoterminowym wpływie stężenia pyłów zawieszonych na występowanie

objawów ze strony górnych dróg oddechowych.

I.

II.

III.

IV.



Działania Mazowsza na 
rzecz poprawy jakości 
powietrza

Marcin Podgórski
Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, 
Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie

wrzesień 2019 r.



wrzesień 2019 r.

Działania 
strategiczne 

i 
administracyjne

utworzenie 
w Urzędzie wydziału 

zajmującego się 
ochroną powietrza

określenie 
jednego 

programu 
ochrony powietrza 

i udoskonalenie 
sposobu 

monitorowania 
jego realizacji

podjęcie uchwały 
antysmogowej 

i monitorowanie 
jej wdrażania

współpraca 
z gminami oraz 

samorządami innych 
województw 

w zakresie wymiany 
informacji

diagnozowanie 
i inicjowanie zmian 

legislacyjnych

udzielanie 
pozwoleń w 

zakresie emisji do 
powietrza oraz 

zezwoleń na 
emisję gazów 
cieplarnianych

kontrola 
przestrzegania 

i stosowania 
przepisów o 

ochronie 
środowiska oraz 

monitoring 
instalacji w zakresie 

wydanych 
pozwoleń

• od 11 listopada 2017 
r. nowe kotły → tylko 

ekoprojekt

• do 31 grudnia 2022 r.

wymiana kotłów 
pozaklasowych tzw. 
„kopciuchów”

• do 31 grudnia 2027 r. 

wymiana kotłów kl. 3 i 4

• od 1 lipca 2018 r. zakaz 

spalania niektórych 
rodzajów paliw



wrzesień 2019 r.

Działania 
edukacyjn

e

utworzenie 
studiów 

podyplomowych 
przeznaczonych 

dla JST

kampanie 
edukacyjno-
informacyjn

e

organizacja 
regionalnych 

wydarzeń, 
spotkań, 

konferencji np. 
Kongres 
Czystego 
Powietrza

poszukiwanie i 
promocja 

innowacyjnych 
rozwiązań 

dot. ochrony 
powietrza

konkursy 
skierowane 
do uczniów



wrzesień 2019 r.

pilotażowy 
program 

Województwa pn. 
„Mazowiecki 
Instrument 
Wsparcia 
Ochrony 

Powietrza 
MIWOP 

MAZOWSZE 
2019”

udzielanie dotacji 
NGO’s w 

otwartych 
konkursach ofert

Działania 
finansowe

dofinansowanie 
studiów 

podyplomowych 
dla pracowników 

JST

Dofinansowanie 
w ramach RPO 
WM wymiany 
kotłów oraz 

termomoderniza
cji budynków

stworzenie 
nowego 

narzędzia 
finansowego 
(programu)

MIWOP



wrzesień 2019 r.

Marcin Podgórski
Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie



Bakterie
Ultra-Fine Particle

UFP
Wirusy

Cząsteczki
PM 10 

PM 2,5

2,5 µm 1 µm 0,3 µm 0,02 µm

Odchody roztocza
domowego

Sierść zwierząt
domowych

Pyłki drzew i traw

Zarodniki pleśni

LZO
lotne związki 
organiczne

POPRAWA JAKOŚCI 
POWIETRZA 

W DOMU

Agnieszka Safjańska
KOL Manager



TECHNOLOGIA 
DUAL SCAN

Podwójny czujnik: 

CZĄSTECZEK ORAZ 
GAZÓW

Skanuje powietrze 

1000 razy 
na sekundę

Wykrywa cząsteczki 

800 razy
mniejsze od PM 2,5



Filtr NanoProtect HEPAFiltr węglowyFiltr wstępny

Filtr 3w1 

3 ETAPOWA FILTRACJA

Usuwa

99,97 %
zanieczyszczeń powietrza

cząsteczki

0,02µm

cząsteczki

0,003µm

800 x mniejsze 

niż cząsteczki PM 2,5

alergeny
szkodliwe cząsteczki gazów

PM 10 oraz PM 2,5
bakterie i wirusy



Cyrkulacja powietrza
3D

Jednostronny
wlot i wylot powietrza

SKUTECZNOŚĆ

lub

CADR 500 m3/h

Oczyszcza powietrze 
w pomieszczeniu

20 m² x 2,5 h
w  6 minut



REKOMENDACJE

European Center 
for Allergy Research 

Foundation

Polskie
Towarzystwo

Alergologiczne

Jakości powietrza
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Wszystkie informacje dostępne są na: www.zdrowiedzieciasmog.arc.com.pl

Dziękujemy za uwagę

Zapraszamy do zadawania pytań

http://www.zdrowiedzieciasmog.arc.com.pl/

