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Mecenasem wydania jest Philips, producent wysokiej jakości oczyszczaczy 

powietrza rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne.

Zanieczyszczenie powietrza jest po-

ważnym globalnym problemem zdro-

wia publicznego. Badania naukowe 

dostarczają silnych dowodów na ro-

snącą liczbę niekorzystnych skutków 

zdrowotnych wynikających z narażenia 

na działanie zanieczyszczeń powietrza. 

Zagrożenia związane z zanieczyszcze-

niem powietrza występują zarówno  

na zewnątrz jak i w pomieszczeniach, 

w których poczucie bezpieczeństwa 

jest tylko pozorne.

Niniejsze Kompendium dla Lekarzy Pe-

diatrów dostarcza kompleksowej wie-

dzy na temat szerokiej gamy czynników 

wpływających na jakość powietrza, 

którym oddychają dzieci oraz skutków 

dla ich zdrowia.

Każdy oddech ma znaczenie 

Wdychana ilość powietrza przez człowieka dziennie jest 

7 razy większa niż codzienne spożycie żywności i wody. 

Tak dużo uwagi poświęcamy temu, co jemy i pijemy, a tak 

niewiele temu czym oddychamy.

WSTĘP
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CZY SMOG TO REALNE 
ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA?
Dr hab. n. med. Wojciech Feleszko

Według WHO smog co roku zabija 7 milio-

nów  ludzi,  w  tym  1,7  miliona  dzieci 

[1]. Ostatni sezon smogu w Polsce wielu z nas 

uświadomił, że zagrożenie to dotyka prawdo-

podobnie także i naszych pacjentów. Niestety, 

brakuje wiarygodnych źródeł informacji me-

dycznej na ten temat, toteż część z nas nie po-

trafi kompetentnie odpowiedzieć pacjentom na 

pytanie dotyczące faktycznego zagrożenia oraz 

skutecznych metod ochrony. 

Z drugiej   strony   jesteśmy   świadkami ogrom-

nego  zainteresowania  tym tematem ze strony 

pacjentów i przypisywania temu  zjawisku  róż-

nych,  czasami  bardzo egzotycznych objawów. 

Jeszcze tegoroczne badania opinii publicznej 

wskazywały, że smog znajduje się wśród głów-

nych polskich obaw zdrowotnych (boi się go 

najbardziej aż 15 proc. respondentów), a dla 

92 proc. Polaków to rzeczywiście problem [2]. 

Co ciekawe, wiele osób uważa, że smog jest tylko 

„medialną wydmuszką”, bez żadnego  znacze-

nia  dla  zdrowia  pacjentów, szczególnie pedia-

trycznych. W niniejszym przeglądzie postaramy 

się rzetelnie udzielić odpowiedzi na pytania 

nurtujące pacjentów oraz pediatrów w oparciu  

o aktualną wiedzę popartą badaniami. 

Czy smog istnieje naprawdę czy jest 
tylko wymysłem mediów? 

Świadomość zagrożenia nawet tam, gdzie wy-

niki pomiarów zanieczyszczeń są szczególnie 

alarmujące, jest nikła. Ponad 60% mieszkań-

ców województw: śląskiego, łódzkiego, dol-

nośląskiego i małopolskiego deklaruje, że od-

dycha powietrzem jakości dobrej lub bardzo 

Dr hab. n. med. Wojciech Feleszko, Klinika 

Pneumonologii i Alergologii Wieku 

Dziecięcego, Warszawski Uniwersytet 

Medyczny



5

dobrej [3]. W praktyce lekarskiej spotykamy się 

nawet ze spekulacjami pacjentów, że alarmy o 

stężeniu zanieczyszczeń w „świeżym” powietrzu  

„muszą być podawane w czyimś interesie.” Sza-

cuje się, że jeden na 10 zgonów u dzieci poniżej 

5. roku życia spowodowany jest zanieczyszczo-

nym powietrzem! [5]. Aż około 300 milionów 

dzieci oddycha wysoko toksycznym 

powietrzem [4], i statystyki te 

dotyczą głównie krajów o 

niskim i średnim pozio-

mie rozwoju. Od czasu 

londyńskiego smo-

gu z roku 1952 prze-

prowadzono na ten 

temat wiele badań 

epidemiologicznych, 

wykazujących bez-

pośredni związek złego, 

trującego (zanieczyszczone-

go) powietrza z szeregiem chorób.  

Najlepszym przykładem jest astma oskrzelo-

wa. Wykazano na przykład, że dzieci mieszka-

jące w pobliżu ruchliwych ulic i skrzyżowań są  

3 x bardziej narażone na rozwój astmy oskrze-

lowej [6, 7]. Dotyczyło to zarówno ilości pre-

zentowanych objawów astmy oskrzelowej oraz 

częstości zaostrzeń choroby [6, 7]. Szczególnie 

niebezpieczny jest wpływ zanieczyszczeń na 

młodsze dzieci, z uwagi na fakt, że zanieczysz-

czenie powietrza może interferować z trwają-

cym w tym okresie rozwojem płuc i mieć odle-

głe skutki nawet w wieku dorosłym. Wykazano 

na przykład, iż ekspozycja na zanieczyszczenie 

powietrza w wieku rozwojowym wpływa na 

niższy szczytowy przepływ wydechowy (PEF- 

z ang. peak expiratory flow) w życiu dorosłym [8] 

i stanowi niezależny prognostyk chorobowości 

i śmiertelności [9], w tym na raka płuc [10].

Czy dane światowe mają przełożenie 
na sytuację w Polsce?

Zarazem: sytuacja Polski jest 

szczególna. Wyraźny wzrost 

zainteresowania polskich 

mediów od 2014 roku to 

między innymi skutek nie-

zależnie prowadzonych 

obserwacji i badań, które 

pokazały, że na mapie Euro-

py niebezpiecznie się wyróż-

niamy. Wówczas w niechlubnym 

rankingu najbardziej zanieczyszczo-

nych miast trzy duże polskie (Kraków, Wro-

cław, Warszawa) znalazły się w pierwszej dzie-

siątce kontynentu [11].

Niestety, to mit, że zagrożenie dotyczy tylko 

metropolii. Ranking WHO z 2016 zdecydowanie 

tego dowiódł, a zarazem pokazał, jak drama-

tyczna jest sytuacja Polski. Aż 33 miasta wśród 

50 najbardziej zanieczyszczonych są w naszym 

kraju. Na pierwszym miejscu Żywiec, uchodzący 

za miejscowość uzdrowiskową [12]. Dane z ba-

dań prowadzonych w Śląskim Centrum Chorób 

Serca SUM, pokazują, że w dni, gdy stężenia za-

nieczyszczeń powietrza, są szczególnie wyso-

kie, liczba pacjentów z zawałami serca wzrasta 

 W 1952 roku Wielki 
Londyński Smog w zaledwie 

pięć dni zabił ok. czterech 
tysięcy osób (większość ofiar 

stanowiły małe dzieci). 

“
”
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Dlaczego dzieci są 
szczególnie narażone na 
zanieczyszczenia powietrza?

1. Dzieci charakteryzuje większa wen-

tylacja minutowa, czyli większa 

liczba oddechów na minutę w po-

równaniu do dorosłych. Tym sa-

mym w ciągu minuty aspirują wię-

cej substancji toksycznych do dróg  

oddechowych.

2. Dzieci mają jeszcze nie w pełni wy-

kształcony układ odpornościowy, 

który jest podatny na toksyczny 

wpływ zanieczyszczeń dostających 

się do śluzówki i charakteryzuje się 

większą podatnością na po ekspo-

zycyjne skutki zdrowotne [15]. 

3. Rozwój płuc trwa u dzieci do 6-8 

roku życia. Każde narażenie na 

toksyczne związki w tym okresie 

skutkuje upośledzonym rozwo-

jem, który wpływa na funkcję ukła-

du oddechowego w późniejszym 

wieku (do dorosłości). Wykazano, 

że ekspozycja na zanieczyszcze-

nie powietrza w wieku rozwojowym 

wpływa na niższy szczytowy prze-

pływ wydechowy (PEF- z ang. peak 

expiratory flow) w życiu dorosłym 

[17] i stanowi niezależny prognostyk 

chorobowości i śmiertelności [18].

ponad 10-krotnie, natomiast incydenty zatoro-

wości płucnej występują 18% częściej niż pod-

czas dni z lepszą jakością powietrza [19].

Na ile zagrożone są dzieci?

W 1952 roku Wielki Londyński Smog w zaledwie 

pięć dni zabił ok. czterech tysięcy osób i więk-

szość ofiar stanowiły małe dzieci. Szacuje się, że 

ostateczna ogólna liczba śmiertelnych ofiar lon-

dyńskiego smogu wyniosła ok. 12 tysięcy osób 

[13]. Dane te szokują nawet dzisiaj. Warto pamię-

tać, że nieprzypadkowo śmierć poniosły głównie 

dzieci, bo to właśnie one są najbardziej podatne 

na koncentrację zanieczyszczeń. Według wie-

loletnich badań prowadzonych przez Zakład 

Epidemiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycz-

nego w Katowicach, gdy pojawia się smog lub 

wyraźnie rośnie stężenie substancji szkodliwych 

we wdychanym powietrzu, w pierwszej kolej-

ności nasilenie objawów podrażnienia układu 

oddechowego pojawia się u dzieci oraz osób 

starszych [14]. 

6
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Co więcej skutek taki może odnieść toksycz-

ne powietrze wdychane przez ciężarną. Istnie-

ją doniesienia, które wskazują na negatywny 

wpływ zanieczyszczenia powietrza na rozwój 

płuc dziecka jeszcze w okresie organogene-

zy [16]. Nastolatki i osoby dorosłe także pono-

szą długotrwałe sutki zdrowotne ekspozycji na 

zanieczyszczone powietrze; rak płuca, POChP, 

rozedma: schorzenia bezpośrednio związane 

z zanieczyszczeniem środowiska potrzebują 

czasu, by odebrać nam zdrowie i życie. Rozwi-

jają się powoli, a co najważniejsze: są dowody, 

że poprawa jakości powietrza na każdym eta-

pie ma pozytywny wpływ nie tylko na samopo-

czucie, ale generalnie rokowania dla pacjentów 

[20, 21]. 

Reasumując, zanieczyszczone powietrze w Pol-

sce stanowi realne zagrożenie zdrowotne, które-

go wagę często zdają się nie zauważać rządzący, 

ale także i lekarze. Warto wspierać aktywności 

na rzecz profilaktyki generalnej (ochrona środo-

wiska) oraz bezpośredniej (oczyszczanie powie-

trza w mieszkaniach, pozostawanie w domu, gdy 

zagrożenie jest największe, unikanie podróżo-

wania samochodem), gdyż oznacza to znacząco 

lepsze wyniki leczenia naszych pacjentów. 

Podziękowania: Autor dziękuje pani redaktor 

Elizie Doleckiej za znakomitą współpracę nad 

tym artykułem.

Źródła:
1. Raport WHO 2014 i 2015, http://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2015/04/air-pollution-costs-european-economies-us$-1.6-trillion-a--year-in-diseases-and-de-
aths,-new-who-study-says
2. Za: „Suma wszystkich strachów” Joanna Cieśla, badania Kantar Public (dawniej: TNS) na zlecenie tygodnika Polityka, 25.04. 2017 i Ośrodek Ewaluacji, badania z 20.03.2017, https://lifestyle.
newseria.pl/newsy/smog-jest-problemem-dla,p1035018769
3. KAS (Krakowski Alarm Smogowy) przeprowadził pierwsze w Polsce kompleksowe badanie świadomości społecznej mieszkańców na temat zanieczyszczenia powietrza. Zostało ono wykonane na 
reprezentatywnej próbie 1003 dorosłych mieszkańców czterech województw: dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego i śląskiego http://www.pap.pl/z-zycia-pap/news,491265,badania-kas-po-
lacy-nie-maja-swiadomosci-ze-oddychaja-zanieczyszczonym-powietrzem.html, 04.2016
4. UNICEF Clear the air for children: the impact of air pollution on children. Edited by. NewYork:UNICEF; 96. [UNICEF (SeriesEditor)]; 2016
5. Holt PG, Jones CA. The development of the immune system during pregnancy and early life. Allergy, 55:688–97, 2000
6. Carlsten C et al. Traffic-related air pollution and incident asthma in a high-risk birth cohort. Occup Environ Med. 68(4):291-5. doi: 10.1136/oem.2010.055152, 2011
7. Jiang G et al. Chronic cough: clinical characteristics and etiologies of 510 cases. Turk J Med Sci;46(6):1734-1739. doi: 10.3906/sag-1508-133, 12.2016
8. Stern DA, Morgan WJ, Wright AL, Guerra S, Martinez FD. Poor airway function in early infancy and lung function by age 22 years: a non-selective longitudinal cohort study. Lancet; 370:758–64, 
2007
9. Koranteng S, Vargas ARO, Buka I. Ambient air pollution and children’s health: A systematic review of Canadian epidemiological studies. Paediatrics& Child Health;12(3):225-233, 2007
10. “Zanieczyszczenia powietrza, a nowotwory płuca”, Jakub Jędrak,dr hab. n. med. Ewa Konduracka, Medycyna Praktyczna, http://www.mp.pl/pulmonologia/artykuly-wytyczne/poglado-
we/145982,zanieczyszczenia-powietrza-a-nowotwory-pluca, 19.09.2016
11. Zestawienie miast francuskiego stowarzyszenia Respire, dane Europejskiej Agencji Środowiska. Metodologia: liczba dni w roku, gdy przekroczono dozwolone normy stężenia ozonu, dwutlenku 
azotu i pyłu PM10. http://www.respire-asso.org/, 2014
12. Raport WHO, http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/air-pollution-rising/en/, 2016
13. J Black Intussusception and the great smog of London, December 1952 Arch Dis Child, 88(12): 1040–1042, 12.2013
14. M. Kowalska, Relationship between quality of ambient air and respiratory diseases in the Polish population, WIT Transactions on Ecology and the Environment, Air Pollution XXIV, 2016, vol 
207:195-202 [artykuł]. https://www.witpress.com/books/978-1-78466-129-8
15. Holt PG, Jones CA. The development of the immune system during pregnancy and early life. Allergy. 2000; 55:688–97.
16. Korten I, Ramsey K, Latzin P. Air pollution during pregnancy and lung development in the child. Paediatr Respir Rev. 2017; 21:38–46.
17. Stern DA, Morgan WJ, Wright AL, Guerra S, Martinez FD. Poor airway function in early infancy and lung function by age 22 years: a non-selective longitudinal cohort study. Lancet. 2007; 
370:758–64.
18. Schunemann HJ, Dorn J, Grant BJ, Winkelstein W Jr, Trevisan M. Pulmonary function is a long-term predictor of mortality in the general population: 29-year follow-up of the Buffalo Health 
study. Chest. 2000;118:656–64. [artykuł]
19. Gąsior M, Pres D, Wojakowski W i wsp. Causes of hospitalization and prognosis in patients with cardiovascular diseases. Secular trends in the years 2006-2014 according to the SILesian CARDio-
vascular (SILCARD) database. Pol Arch Med Wewn. 2016 Sep 20;126(10):754-762.
20. Dr Jakub Jędrak, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, prof. UJ dr hab. n. med. Ewa Konduracka kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych, dr hab. inż. Artur Jerzy Badyda 
Politechnika Warszawska, dr med. Piotr Dąbrowiecki alergolog, Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POCHP, „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie”, opracowanie 
w ramach Projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”, 2015-2023 (2016), http://smoglab.pl/
wp-content/uploads/KK_KAS_Zdrowie.pdf
21. Ko, Fanny WS, and David SC Hui. Air pollution and chronic obstructive pulmonary disease. Respirology 17.3 (2012): 395-401.
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SMOG I ZEWNĘTRZNE 
ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA

Jakość powietrza w większości miast na ca-

łym świecie nie spełnia wytycznych Świa-

towej Organizacji Zdrowia, narażając ludzi na 

zwiększone ryzyko chorób układu oddechowe-

go i innych problemów zdrowotnych [1].

Ekspozycja na zanieczyszczenia powietrza jest 

związana z wieloma negatywnymi skutkami dla 

zdrowia ludzkiego, w tym nasilającymi się obja-

wami oddechowymi, hospitalizacją z powodu 

chorób serca lub płuc, a nawet przedwczesną 

śmiercią [2].

Tylko 8% ludzi mieszka w mia-

stach, gdzie jakość powietrza 

odpowiada poziomom wy-

tycznych WHO.

Co najmniej 50% mieszkańców 

miast narażonych jest na za-

nieczyszczenia powietrza,

 

które jest ponad 2,5 razy wyż-

sze niż zalecane przez WHO 

poziomy [1,3].

Źródła:
1 http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/air-pollution-estimates/en/
2 Environmental Protection Agency; urban air; web: http://www.epa.gov/oaqps001/urbanair/
3 http://www.who.int/gho/phe/outdoor_air_pollution/phe_012.jpg

6 najpowszechniejszych zanieczyszczeń 
powietrza na zewnątrz:
ozon  |  pył zawieszony  |  tlenek węgla  
dwutlenek siarki  |  tlenki azotu  I  ołów

8% 50% 2,5



WŚRÓD NAJBARDZIEJ NARAŻONYCH 
GRUP NA ZANIECZYSZCZENIA 
POWIETRZA ZNAJDUJĄ SIĘ KOBIETY 
W CIĄŻY ORAZ DZIECI

Kobiety w ciąży

Ostatnie badanie [1] pokazuje, że pył zawieszony 

PM2,5 jest szczególnie niebezpieczny dla kobiet 

w ciąży, z narażeniem na znaczne zwiększenie 

ryzyka niskiej masy urodzeniowej noworodka, 

przedwczesnego porodu i noworodkami zbyt 

małymi w stosunku do wieku ciążowego (SGA). 

Kobiety w ciąży muszą podjąć skuteczne dzia-

łania w celu zmniejszenia narażenia na PM2,5 

(zwiększona wentylacja, oczyszczanie powie-

trza i unikanie zanieczyszczonych obszarów).

Dzieci

Ryzyko zakaźnej choroby płuc po narażeniu na 

PM2,5 w przypadku dziecka jest bardziej wy-

raźny niż u dorosłych, ponieważ ich płuca wciąż 

znajdują się we wczesnym stadium rozwoju, 

a tkanki są bardziej kruche.

Źródła:
1. Environ Sci Pollut Res Int 2015 Mar 28;22(5):3383-96. Epub 2014 Aug 28.

9
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ROCZNE KOSZTY SMOGU

WPŁYW SMOGU  
NA ZDROWIE

26 mld €
roczny koszt smogu  
w Polsce

1,5 mld € 
koszty ponoszone przez 
pracowników

48 tys.
Polaków umiera 
przedwcześnie 
z powodu smogu 
każdego roku

W czasie alarmów 
smogowych szpitale 
przyjmują więcej chorych

12%
z zawałami

16% 
z udarem 
mózgu



NAJBARDZIEJ 
ZANIECZYSZCZONE MIEJSCA 
W POLSCE
(średnio 40-krotnie przekroczone normy PM 2,5)

Żywiec 

Pszczyna 

Rybnik

Wodzisław Śląski

Opoczno

88 mln €  
koszty opieki zdrowotnej

19 mln 
utraconych dni roboczych

Źródła: 
Przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska UE Sprawozdanie na temat 
państwa - POLSKA (luty 2017); Badanie pod kier. prof. M. Gąsiora we współ-
pracy z Zakładem Biostatystyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego; Raport 
WHO (maj 2016); www.euro.who.int
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6 NAJPOWSZECHNIEJSZYCH 
ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA  
NA ZEWNĄTRZ
OZON  |  PYŁ ZAWIESZONY  |  TLENEK WĘGLA  DWUTLENEK 
SIARKI  |  TLENKI AZOTU  I  OŁÓW

Pył zawieszony (PM, UPF)

Pył zawieszony składa się z cząstek stałych i ciekłych zawieszonych w powietrzu.  

Ekspozycja na to zanieczyszczenie może poważnie wpływać zarówno na płuca jak i 

na serce [1]. Pył zawieszony zazwyczaj klasyfikowany jest na podstawie średnicy aero-

dynamicznej cząsteczek: PM10, PM2,5 oraz UFP (Ultra Fine Particles).

UFP są to ultra drobne cząsteczki o średnicy 0,1-0,001 μm, wytwarzane w wyniku 

emisji spalin samochodowych, spalającego się oleju podczas gotowania czy spalania 

opału w piecach. Badania na zwierzętach i ludziach dostarczają dowodów na wpływ 

UFP na układu oddechowy i sercowo-naczyniowy poprzez zmiany wydajności płuc, 

zapalenie dróg oddechowych, zwiększone reakcje alergiczne i zapalenie mózgu [7].

Ozon

Ozon jest gazem występującym zarówno w górnej atmosferze, jak i na poziomie grun-

tu, gdzie tworzy kluczowy składnik miejskiego smogu [1]. Poziom ozonu wydaje się 

być najwyższy w miesiącach letnich, przy czym koncentracja szczytowa występuje od 

późnego wieczora do wczesnego popołudnia [2].

Źródła:
1. http://www.epa.gov/air/ 6. Laumbach RJ. Outdoor air pollutants and patient health. Am Fam Physician. 2010 Jan 15;81(2):175-80.
2. Diette GB, McCormack MC, Hansel NN, et al. Environmental issues in managing asthma. Respir Care. 2008May,53(5):602- 15; discussion 616-7
3. https://www.environment.gov.au/protection/publications/factsheet-nitrogen-dioxide-no2; Guarnieri M, Balmes JR. Outdoor air pollution and asthma. Lancet. 2014 May 3;383(9928):1581-92.
4. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/en/
5. Shah AS, Langrish JP, Nair H, et al. Global association of air pollution and heart failure: a systematic review and meta-analysis. Franklin M, Zeka A, Schwartz J. Lancet. 2013 Sep 
21;382(9897):1039-48.
6. Park SK, O’Neill MS, Vokonas PS, et al. Air pollution and heart rate variability: effect modification by chronic lead exposure. Epidemiology. 2008 Jan;19(1):111-20.
7. Understanding the Health Effects of Ambient Ultrafine Particles, HEI Perspectives 3 January 2013, p64-65 (http://pubs.healtheffects.org/getfile.php?u=893)
8. Environmental Protection Agency; urban air; web: http://www.epa.gov/oaqps001/urbanair/
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WYSOKA EKSPOZYCJA NA TE ZANIECZYSZCZANIA MOŻE MIEĆ 
POWAŻNE SKUTKI DLA ORGANIZMU

Dwutlenek azotu

Dwutlenek azotu może zmniejszyć odporność płuc na infekcje, powodując takie 

problemy, jak świszczący oddech, kaszel, przeziębienie, grypę i zapalenie oskrzeli. 

Zwiększone stężenie dwutlenku azotu może mieć znaczący wpływ na astmatyków. 

Może powodować częstsze i bardziej intensywne ataki, zwłaszcza u dzieci z astmą 

i osób starszych z chorobami serca [3]. Badania epidemiologiczne wykazały, że 

objawy zapalenia oskrzeli u dzieci z astmą postępują gwałtownie z długotrwałą 

ekspozycją na dwutlenek azotu (NO2). Stężenia NO2 w powietrzu obserwowane 

w wielu miastach Europy i Ameryki Północnej również związane były ze zmniej-

szeniem wydolności płuc w tych populacjach [5].

Ołów

Emisje przemysłowe oraz z pojazdów silnikowych są głównymi źródłami ołowiu 

w powietrzu [8]. Najczęstszymi konsekwencjami zdrowotnymi związanymi z zanie-

czyszczeniem ołowiem są choroby neurologiczne u dzieci, jak  i sercowo-naczy-

niowe u dorosłych (wysokie ciśnienie krwi, choroby serca itp.) [8, 6].

Dwutlenek siarki

Większość dwutlenku siarki (SO2) w zanieczyszczeniu powietrza pochodzi ze spa-

lania paliw kopalnych w elektrowniach (73%) i innych kompleksach przemysłowych 

(20%) [2]. Kwas ten wpływa na układ oddechowy, zwłaszcza przez zmniejszenie 

funkcji płuc, jak również powoduje silne podrażnienie oczu i błon śluzowych [5].

Tlenek węgla

Tlenek węgla (CO) to trujący, bezbarwny, bezwonny gaz wytwarzany w procesie 

spalania [8]. CO może zabijać poprzez zmniejszenie lub zapobieganie dostarcza-

nia tlenu do organów i tkanek organizmu [8]. Ten gaz był powiązany ze zwiększoną 

zachorowalnością i śmiertelnością w chorobach układu krążenia [6].

!
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CZĄSTECZKI PM2,5

PM2,5 to cząsteczki pyłu zawieszonego, mniejsze niż 2,5 μm. Długotrwałe wdy-

chane powietrza zanieczyszczonego PM2,5 zwiększa ryzyko chorób układu 

oddechowego i krążenia, a także nasila ich objawy, ponieważ przenikają do 

najgłębszych partii płuc i wchłaniane są do krwioobiegu [1].

1. Cząstki PM2,5 przedostają się do układu 

oddechowego przez nos i gardło.

2, 3. Większe cząsteczki, jak PM10, są elimi-

nowane przez kaszel, kichanie i połykanie.

4. Cząsteczki PM2,5 mogą przenikać głębo-

ko do płuc i przemieszczać się do pęcherzy-

ków, powodując duże problemy z sercem 

i płucami.

Jak duże są cząsteczki PM2,5

Włos ludzki
50 – 70 μm

90 μm
drobny piasek

Cząsteczki PM2.5:
cząstki spalania, związki or-

ganiczne, metale itp. <2.5 μm

PM10:
kurz, pyłki, pleśń, itp. <10 μm

1

4

2/3
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Cząsteczki PM2,5 i ich wpływ  
na zdrowie

Badania wykazały znaczne powiązanie pomię-

dzy ekspozycją na cząsteczki PM2.5, a zaostrze-

niem chorób układu oddechowego i sercowo-

-naczyniowego.

• Długotrwałe narażenie na cząsteczki PM2.5 

może powodować stres oksydacyjny płuc 

i stan zapalny. Uszkodzenie to wiąże się 

z głównym rozwojem astmy i przewlekłej 

obturacyjnej choroby płuc (POChP).

• Konsekwencją długotrwałego narażenia 

jest przebudowa dróg oddechowych i prze-

wlekłe zapalenie [1].

• Osoby z chorobą serca lub płuc (astma 

i POChP) są narażone na większe ryzyko, 

ponieważ te cząstki mogą pogłębić proces 

chorobowy.

Badania epidemiologiczne i toksykologiczne wskazują, że pył PM2,5 ze względu na zdolność prze-

nikania ma znacznie wyższą toksyczność niż większe cząsteczki. Badania wykazały znaczne powią-

zanie pomiędzy narażeniem na PM2,5 a pogarszaniem się chorób układu oddechowego i sercowo-

-naczyniowego:

1. Liczba zgonów wzrosła ogółem o 1,21%, gdzie śmiertelność związana z chorobami układu od-

dechowego wzrosła o 1,78%, a z udarem o 1,03% przy wzroście stężenia PM2,5 o 10 μg/m3 we 

wcześniejszym dniu [2]. 

Wnioski: Badanie wykazało, że nawet w stosunkowo niskim stężeniu pył zanieczyszczający 

powietrze stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego. 

2. Śmiertelność ogółem wzrosła o 0,98%: zgony związane z CVD wzrosły o 0,85%, zgony związane 

ze śmiercią mięśnia sercowego o 1,18%, zgony związane z udarem o 1,78%, a zgony związane ze 

stanem oddechowym wzrosły o 1,68% przy wzroście o średnio o 12 μg / m3 u 2,5 do 2,5 dnia .[1]

Wnioski: Badanie wykazało, że nawet w stosunkowo niskim stężeniu pył zanieczyszczający 

powietrze stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego.

Źródła:
1. Diette GB1, McCormack MC, Hansel NN, Breysse PN, Matsui EC. Environmental issues in managing asthma. Respir Care. 2008  
    May,53(5):602-15; discussion 616-7.
2. Franklin M, et al., Association between PM 2.5 and all-cause and specific-cause mortality in 27 US communities J. J Expo Sci Environ Epidemiol. 2007 May;17(3):279-87.
3. Zanobetti A et al., The effect of fine and coarse particulate air pollution on mortality: a national analysis, Environ Health Perspect. 2009 Jun;117(6):898-903.
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Cząsteczki PM2,5: źródła

Źródło cząsteczek PM2,5 może być naturalne 

lub powodowane przez człowieka. Zanieczysz-

czenie to składa się z wielu składników, w tym 

kwasów (takich jak azotany i siarczany), chemi-

kaliów organicznych, metali, cząstek gleby lub 

drobnego kurzu w postaci pyłu [1]. Tworzy pro-

blemem przewlekły w wielu krajach, wynikający 

z emisji pojazdów silnikowych, pyłu cemento-

wego z placów budowy, a także z uwalnianych 

gazów z obszarów przemysłowych. Powszech-

nymi wewnętrznymi źródłami cząsteczek PM2,5  

są np. dym tytoniowy, smażenie powodujące 

dym spalającego się oleju jadalnego, palenie 

świec lub lamp naftowych, a także spalanie 

opału w kominkach i piecach domowych. Bada-

nia [2] wykazały, że stężenia cząsteczek PM2,5 w 

domach są najwyższe (średnio 28 μg/m3) wie-

czorami, gdy zwiększa się liczba domowników.

Jak ograniczyć ilość cząsteczki PM2,5 w pomieszczeniach

Poziom zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym w pomieszczeniach może wzrastać, 

zwłaszcza gdy jest on wysoki na zewnątrz.

• Niektóre rodzaje oczyszczaczy powietrza posiadają funkcje zmniejszające PM2,5 w po-

mieszczeniach.

• Nie należy otwierać okien, gdy poziom zanieczyszczenia PM2,5 na zewnątrz jest wysoki.

• Aby zmniejszyć poziom cząsteczek PM2,5 wewnątrz należy ograniczyć źródła ich wytwa-

rzania jak np. palenie papierosów wewnątrz, palenie świec czy palenie w kominkach.

• Należy regularne monitorowanie jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń.

Źródła:
1. Diette GB1, McCormack MC, Hansel NN, Breysse PN, Matsui EC. Environmental issues in managing asthma. Respir Care. 2008 May,53(5):602-15; discussion 616-7.
2. MOHAMMADYAN et. al, Indoor PM2.5 Concentrations in the Office, Café, and Home, 2010.
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WYRAŹNE POGORSZENIE FUNKCJI 
UKŁADU ODDECHOWEGO 
WYŁĄCZNIE Z POWODU SMOGU

OPIS PRZYPADKU
Dr hab. n. med. Wojciech Feleszko

Wstęp

Diagnostyka różnicowa świszczącego oddechu 

u dzieci obejmuje całe spektrum chorób, wro-

dzonych i nabytych. U dzieci hospitalizowanych 

z powodu duszności i świszczącego oddechu 

obok oczywistych przyczyn wirusowych, im-

munologicznych lub alergologicznych należy 

szczegółowo przeanalizować wielorakie czynniki 

środowiskowe: uczęszczanie do żłobka i przed-

szkola, wpływ starszego rodzeństwa oraz na-

rażenie na palenie papierosów przez rodziców. 

Pięcioletni chłopiec uskarżający się na nawra-

cające epizody świszczącego oddechu od około 

1 roku został przyjęty do Kliniki Pneumonologii 

i Alergologii Wieku Dziecięcego Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego z powodu kolejne-

go epizodu nasilonej duszności i świszczącego 

oddechu oraz napadowego kaszlu. Przypadek 

tego pacjenta nie do końca mieści się w sche-

matach i ze względu na specyficzne doświad-

czenia rodziny wyraźnie wskazuje na korelację 

pomiędzy zanieczyszczeniem powietrza, a za-

burzenia funkcji układu oddechowego u dzieci.

Opis przypadku

Z powodu ostrej duszności w listopadzie 2016 

roku chłopiec zgłosił się do szpitala. W chwili 

przyjęcia w badaniu przedmiotowym stwier-

dzono tachypnoë, uruchomienie dodatkowych 

mięśni oddechowych, osłuchowo: liczne świ-

sty, furczenia obustronnie oraz pojedyncze 

trzeszczenia. Saturacja zmierzona w Szpital-

nym Oddziale Ratunkowym wynosiła 90%, co 

kwalifikowało dziecko do przyjęcia na oddział. 

Z wywiadu wynika, że trzy tygodnie wcześniej 

chłopiec zakończył antybiotykoterapię z powo-

du rozpoznanego zapalenia oskrzeli oraz zale-

cono nebulizacje z kortykosteroidu (budezonid) 

przez następne dwa tygodnie. Wkrótce po od-

stawieniu leku objawy powróciły, według relacji 

mamy: nasilone. Ponadto z wywiadu wiadomo, 

że chłopiec urodził się w 39. tygodniu ciąży, 
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masa urodzeniowa 3325 g. We wczesnym dzie-

ciństwie, a także później (do ukończenia 4 lat) 

dziecko było zdrowe, nie zgłaszało dolegliwości, 

poza epizodem określonym przez rodziców jako 

„lekkie przeziębienie” po zapisaniu chłopca do 

żłobka. Dziecko uczęszczało zarówno do żłob-

ka, a następnie do przedszkola o specyficz-

nych zasadach. Było to norweskie tzw. „zielone 

przedszkole”, czyli dzieci praktycznie przez cały 

dzień przebywają na świeżym powietrzu, na te-

renie zielonym, niezależnie od pogody. Rodzice 

pacjenta przeprowadzili się do Norwegii jeszcze 

przed jego narodzinami ze względu na kontrakt 

ojca i pozostali tam wraz z dzieckiem kilka lat. 

Wrócili do kraju 8 miesięcy temu i zamieszkali 

w Warszawie, jednym z najbardziej zanieczysz-

czonych miast Europy [1]. 

Od tego czasu u pacjenta trzykrotnie rozpozna-

no zapalenie oskrzeli, a według rodziców: dziec-

ko chrapie w nocy, a napadowy kaszel wystę-

puje niemal codziennie, o różnych porach dnia 

i nocy. Rodzice chłopca nie palą, warunki loka-

lowe rodziny (podobnie jak w Norwegii) są do-

bre. Dziecko ma osobny pokój, jest jedynakiem.  

Wywiad medyczny rodziców nieobciążony, cho-

ciaż u ojca okresowo leczono alergiczny nieżyt 

nosa, zresztą ostatnio o zaostrzonym przebiegu. 

Przebieg hospitalizacji 

W wykonanych badaniach wykluczono zapa-

lenie płuc, a parametry stanu zapalnego były 

prawidłowe. W trakcie hospitalizacji włączono 

początkowo sterydy systemowe oraz leki roz-

kurczowe wziewne (salbutamol) oraz następ-

nie sterydy w nebulizacji, uzyskując ustąpienie 

duszności i szybką poprawę kliniczną. Okres ho-

spitalizacji powikłany był zakażeniem brzuszno-

-jelitowym o etiologii rotawirusowej. Wykonano 

badania w kierunku choroby alergicznej (testy 

skórne, sIgE), które nie potwierdziły alergicz-

nego tła obserwowanych dolegliwości. Bada-

nia immunologiczne były prawidłowe. Dziecko 

wypisano do domu w stanie ogólnym dobrym 

18
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z rozpoznaniem zaostrzenia astmy oskrzelowej 

przez czynniki chemiczne i substancje szkodliwe 

w powietrzu (Y19.4) . 

Dyskusja 

Na świecie około 300 milionów dzieci oddycha 

wysoko toksycznym powietrzem, czyli takim, 

w którym normy dla poszczególnych substancji 

zanieczyszczających powietrze są przekroczo-

ne 6-krotnie w stosunku do międzynarodowych 

norm [2]. Szkodliwe cząstki stałe PM mają udo-

wodnione w licznych badaniach naukowych 

działanie na zdrowie ludzkie, m.in.: zwiększają 

ryzyko śmierci łóżeczkowej (SIDS) o 11,6% [3], 

powodują trzykrotnie wyższe ryzyko rozwoju 

astmy oskrzelowej u dzieci [4] oraz przyczynia-

ją się do wystąpienia przewlekłego kaszlu [5], 

a także mają wpływ na zwiększenie częstości 

zakażeń układu oddechowego u dzieci [6]. We-

dług najnowszych danych Światowej Organizacji 

Zdrowia z roku 2016, aż 1 na 10 śmierci u dzieci 

poniżej 5. roku życia wiąże się z zanieczyszczo-

nym powietrzem [7]. Rozwój płuc zaczyna się 

u dziecka w okresie prenatalnym i trwa do ok. 

4. roku życia. Powstały prace, które wskazują 

na negatywny wpływ zanieczyszczenia powie-

trza na rozwój płuc dziecka jeszcze w okresie 

organogenezy [8]. Opisany przypadek oraz co 

najmniej dwa podobne leczone w Klinice wy-

raźnie pokazują, że w przypadku dzieci star-

szych zagrożenie pozostaje wysokie. Rzadko 

mamy okazję tak jednoznacznie pokazać, że 

wyłącznie zanieczyszczenie powietrza może 

pogorszyć funkcje oddechowe dziecka w wieku 

przedszkolnym. Przeprowadzona diagnostyka 

wykluczyła alergię i zaburzenia w układzie od-

pornościowym. Niejednoznaczne obciążenie 

rodzinne (nieżyt alergiczny nosa ojca) również 

nie uzasadnia wystąpienia objawów dopiero po 

ukończeniu czterech lat. Nie możemy także mó-

wić o osobniczej nadwrażliwości, skoro dziecko 

bez problemu zaaklimatyzowało się w środo-

wisku żłobkowym i przedszkolnym. Wobec po-

wyższego: jest oczywiste, że zanieczyszczenie 

powietrza to nie tylko jeden z czynników wpły-

wających na alergizację dzieci [9] i sprzyjających 

infekcjom dróg oddechowych, ale może okazać 

się czynnikiem decydującym o zdrowiu układu 

oddechowego dzieci.

Źródła:
1. Zestawienie miast za: francuskie stowarzyszenie Respire, wg danych Europejskiej Agencji Środowiska, która zbiera odczyty ze stacji pomiarów jakości powietrza w europejskich miastach, http://
www.respire-asso.org/, 2014.
2. Carlsten C et al. Traffic-related air pollution and incident asthma in a high-risk birth cohort. Occup Environ Med. Apr;68(4):291-5. Doi 10.1136/oem.2010.055152, 2011.
3. Jiang G et al. Chronic cough: clinical characteristics and etiologies of 510 cases. Turk J Med Sci., Dec 20;46(6):1734-1739. doi: 10.3906/sag-1508-133, 2016.
4. Jaakkola JJ, Paunio M, Virtanen M, Heinonen OP. Low-level air pollution and upper respiratory infections in children, American Journal of Public Health; 81(8):1060-1063, 1991.
5. Chauhan AJ et al. Air pollution and infection in respiratory illness. Br Med Bull; 68:95-112, 2003.
6. UNICEF Clear the air for children: the impact of air pollution onchildren. Edited by. NewYork:UNICEF; 96. [UNICEF (SeriesEditor); 2016.
7. World Health Organization. Ambient air pollution: a global assessmentof exposure and burden of disease. WHO report. 2016.
8. Korten I, Ramsey K, Latzin P. Air pollution during pregnancy and lung development in the child. PaediatrRespir Rev, 21:38–46, 2017.
9. Proietti L, Spicuzza L, Polosa R Urban Air Pollution at the Crossroads of the Allergic Pandemic. Ann Ital Med Int 18 (2), 64-72. Apr-Jun 2003.
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CO REKOMENDOWAĆ RODZICOM 
CHCĄCYM CHRONIĆ DZIECI PRZED 
SMOGIEM?
Lek. med. Aleksandra Ratajczak

Lek. med Aleksandra Ratajczak 

Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku 

Dziecięcego, Warszawski Uniwersytet 

Medyczny

Zanieczyszczenie powietrza jest powiązane 

z szerokim spektrum negatywnych skut-

ków zdrowotnych. Doniesienia naukowe wyka-

zują, iż znacząca i długotrwała ekspozycja na 

zanieczyszczenia zawieszone w powietrzu jest 

czynnikiem przyczyniającym się do rozwoju no-

wotworu płuc, przewlekłej obturacyjnej choro-

by płuc, zatorowości płucnej oraz chorób aler-

gicznych. Te ostatnie dotyczą w największym 

stopniu dzieci. Małe dzieci są grupą szczegól-

nie narażone na zanieczyszczenia powietrza 

z uwagi na większa ilość oddechów na minu-

tę, czyli wyższą wentylację w stosunku do do-

rosłych. Ponadto, małe dzieci mają jeszcze nie 

w pełni wykształcony układ odpornościowy, co 

może również wiązać się ze słabszą odpowie-

dzią obronną organizmu na zanieczyszczone 

powietrze i większą podatnością na poekspo-

zycyjne skutki zdrowotne [1]. 

Rozwój płuc zaczyna się u dziecka w okresie 

prenatalnym i trwa do ok. 4. roku życia. Powstały 

prace, które wskazują na negatywny wpływ za-

nieczyszczenia powietrza na rozwój płuc dziec-

ka jeszcze w okresie organogenezy [2]. Warto 

więc w możliwie jak najlepszy sposób chronić 

zarówno siebie jak i dzieci przed szkodliwym 

działaniem smogu. Niestety metody ochrony 

przed zanieczyszczonym powietrzem sprowa-

dzają się do zmiany miejsca zamieszkania, wy-

jazdów klimatycznych do miejscowości, gdzie 

zanieczyszczenie jest zdecydowanie  mniejsze, 

bądź zbiorowych wysiłków, mających na celu 

ograniczenie emisjo toksycznych związków do 

atmosfery (np. dobrowolne korzystanie z roweru 

jako środka transportu do szkoły).
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7 praktycznych metod minimalizowania ekspozycji dzieci  
na zanieczyszczenia powietrza

1. Rozsądne podróżowanie

Unikanie podróży samochodem w godzinach szczytu, wybiera-

nie mniej uczęszczanych ulic. W jednym z holenderskich badań 

porównywano narażenie pieszych, rowerzystów i kierowców sa-

mochodów na zanieczyszczenia powietrza. Z badania wynika, 

iż kierowcy mają największe stężenie zanieczyszczeń w drogach 

oddechowych [3]. Wybierając się na spacer czy przejażdżkę ro-

werową warto wybrać trasy, które nie przebiegają bezpośrednio 

wzdłuż ulic.

2. Zakaz palenia

Powinien obowiązywać bezwzględnie całkowity zakaz palenia 

papierosów w domu, w którym mieszka dziecko. Wielokrotnie 

wykazano, iż bierne palenie jest związane z licznymi, nawraca-

jącymi chorobami układu oddechowego oraz rozwojem astmy 

oskrzelowej [4]. Wiedza rodziców na temat szkodliwości bierne-

go palenia wśród dzieci jest niewystarczająca. Kwestia biernego 

palenia wydaję się być również ignorowana przez wielu pedia-

trów i lekarzy rodzinnych [5].

3. Zamknięte okna

Pokój dziecka powinien być pomieszczeniem, w którym okna nie 

wychodzą na ulicę. Jeśli jednak okna w pokoju dziecka wycho-

dzą na ulicę, powinny być zamknięte w godzinach najbardziej 

natężonego ruchu drogowego. Wzdłuż ruchliwych ulic gromadzi 

się dużo zanieczyszczeń powietrza np. cząstek wydechowych 

oleju napędowego, które zwiększają ryzyko rozwoju alergii. Ba-

danie przeprowadzone na Sycylii wykazało nasiloną alergizację 

wśród dzieci, mieszkających w pobliżu dużych skrzyżowań [6].

UNIKAĆ PODRÓŻY

W GODZINACH SZCZYTU

CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA 

PAPIEROSÓW

ZAMYKAĆ OKNA W GODZI-

NACH SZCZYTU W DOMACH 

PRZY ULICACH
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4. Prawidłowy oddech

Dziecko powinno oddychać przez nos. Stanowi on bowiem na-

turalny filtr będąc pierwszą barierą dla zanieczyszczeń. Zanie-

czyszczenia powietrza np. cząstki stałe zawieszają się w śluzie 

produkowanym przez komórki śluzowe, a dzięki rzęskom na na-

błonku migawkowym są usuwane poza organizm.

5. Maski antysmogowe

Maski antysmogowe - nie dla każdego. Trudno ocenić, czy ist-

nieją skuteczne filtry całkowicie chroniące nas przed pyłem za-

wieszonym, a zwłaszcza jego drobną frakcją PM2,5. Co praw-

da część producentów deklaruje, że ich maseczki wychwytują 

cząstki o średnicy 2,5 mikrometra, warto jednak pamiętać, że 

cząsteczki o średnicy 0,1 mikrometra również należą do frak-

cji PM2,5. Ta właśnie frakcja jest najbardziej niebezpieczna dla 

zdrowia, gdyż przedziera się przez górne drogi oddechowe i do-

staje się do układu krążenia za pośrednictwem pęcherzyków 

płucnych. Ponadto stosowanie takich masek u dzieci napotyka 

na niezliczoną ilość problemów technicznych.

6. Rośliny

Warto też sięgnąć po niektóre rośliny [7]. NASA opublikowało li-

stę gatunków roślin, które według ich badań skutecznie usuwają 

zanieczyszczenia powietrza. Zaznaczają oni jednak, że efektyw-

ne oczyszczanie powietrza jest możliwe, gdy jest co najmniej 

1 roślina na każde 10 m2 pomieszczenia. Polecane gatunki roślin: 

epipremnum złociste - pozbywa się benzenu usuwa toksyny; 

wężownica – produkuje tlen nawet w ciemnych pomieszcze-

niach i nocą, dracena wonna, bluszcz, palma Areka, nefrolepis 

wyniosły (paproć). Zanim podejmiemy decyzję o zakupie roślinki 

do domu, w którym mieszkają dzieci i zwierzęta, warto spraw-

dzić, czy nie jest toksyczna.

UŻYWAĆ MASEK PRZECIW 
SMOGOWYCH N95 LUB 

R9566

MIEĆ 1 ROŚLINĘ NA KAŻDE 
10 M2 W DOMU [5]
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7. Oczyszczacze powietrza

Oczyszczacze powietrza, czyli wolnostojące urządzenia z filtrami 

powietrza HEPA (z ang. high-efficiency particulate air), są szero-

ko rozpowszechnione jako środki służące do efektywnego redu-

kowania stężenia szkodliwych cząsteczek PM w domowym po-

wietrzu. Badania naukowe wykazują, iż w zależności od innych 

zmiennych, redukcja stężenia cząstek stałych PM może sięgać 

od 20 do 80% [8-12] w powietrzu domowym. Dom jest środowi-

skiem szczególnie istotnym w kwestii redukcji ekspozycji dzieci 

na zanieczyszczenie powietrza z uwagi na dużą ilość czasu spę-

dzaną w domu. Najskuteczniejsze oczyszczacze redukują nawet 

do 99,97% zanieczyszczeń.

Co ciekawe, filtry powietrza HEPA są skuteczne w oczyszcza-

niu powietrza również z innych zanieczyszczeń – oczyszczają 

bowiem powietrze z dymu papierosowego, zmniejszając w ten 

sposób ekspozycję dzieci, będących biernymi palaczami na tle-

nek węgla. Modele rekomendowane przez PTA redukują też nie-

mal w 100 procentach występujące w domach alergeny.             

UŻYWAĆ OCZYSZCZACZY 

POWIETRZA [4]

Źródła:
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Źródła:
1. Rzeczywiste wartości to współczynniki dla powietrza wewnątrz / na zewnątrz wynoszące 1,62–6,37 w miesiącach letnich i 2,05–10,99 w miesiącach zimowych. Tekst i liczby pochodzą z 
opracowania: T. Salthammer Angewandte Chemie Int. Ed. 52, (2013), 3320; oryginalne dane pochodzą z opracowania: B. Wang et al. / Atmospheric Environment 41 (2007) 2851–2861.

OCZYSZCZACZE POWIETRZA 
SPRAWDZAMY CZY I JAK DZIAŁAJĄ

Świadomość społeczna zagrożeń niesionych 

przez smog na szczęście stale rośnie. W czasie 

alarmów smogowych ulice i place zabaw wylud-

niają się. Rowerzyści i biegacze coraz częściej 

osłaniają twarze maskami, władze miast coraz 

bardziej zdecydowanie szukają sposobów na 

walkę z niską emisją.

Domowe powietrze jest tylko pozornie 
zupełnie zdrowe

Niestety mało kto nadal zdaje sobie sprawę, że 

powietrze w domach często jest również bar-

dzo zanieczyszczone. Według badań WHO po-

wietrze wewnątrz może być nawet od 2 do 5 

razy bardziej zanieczyszczone niż na zewnątrz 

[1]. Zanieczyszczenia w domowym powietrzu 

to oczywiście pochodzące z zewnątrz pyły, ale 

również alergeny: pyłki roślin, kurz, roztocza, 

pleśń, sierść zwierząt, jak też bakterie, wirusy 

oraz szkodliwe substancje powstające podczas 

gotowania, gazy i związki organiczne emitowa-

ne przez nowe meble czy świeżo wyremonto-

wane mieszkania. Szczególnie w okresie grzew-

czym kumulacja tych zanieczyszczeń połączona 

z przesuszonym powietrzem może powodować 

uczucie dyskomfortu, zaostrzać objawy alergii 

lub astmy, a nawet osłabiając błony śluzowe, 

prowadzić do chorób układu oddechowego.

Jak działają oczyszczacze powietrza?

Obserwacje, jak na domowe powietrze wpływa jego oczyszczanie oraz jak działa oczyszczacz po-

wietrza  zostało sprawdzone na oczyszczaczu Philips AC3256.

CADR (dym papierosowy) 393m3/h

Filtruje bakterie 99,99%

Filtruje cząsteczki PM2,5 99,98%

Wydajność filtracji VOC 90,5% (3h)

Filtruje wirusy 99,90%

Max zasięg działania 31-95 m2

Prędkość wentylatora 1000 obr/min

Przepływ powietrza 401m3/h
Philips AC3256
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OCZYSZCZACZE POWIETRZA  
- DZIAŁANIE
1. Skuteczne filtrowanie

Podstawą działania oczyszczacza AC3256 jest 

układ 3 skutecznych filtrów, które zatrzymują aż 

do 99,97% zanieczyszczeń [1].

System wieloetapowej filtracji zaczyna się od 

filtru wstępnego, który zatrzymuje największe 

zanieczyszczenia – włosy i sierść, kurz, większe 

pyłki. Wstępnie oczyszczone powietrze prze-

chodzi następnie przez filtr z aktywnym węglem 

o strukturze plastra miodu. Na tym etapie po-

wietrze oczyszczone zostaje z lotnych związków 

organicznych, z powietrza wyłapane zostają 

między innymi benzen, formaldehyd, toulen czy 

dym tytoniowy. Ostateczny etap filtracji prze-

biega w filtrze HEPA z mikrowłóknami. Wychwy-

tuje on do 99,97% cząsteczek o wielkości 0,3 

mikrona. Jest to wielkość najpowszechniejszych 

unoszących się w powietrzu alergenów, szkodli-

wych cząsteczek, bakterii i wirusów. Filtr HEPA 

usuwa również cząsteczki o wielkości zaledwie 

0,02 mikrona, czyli jeszcze mniejsze niż PM2,5.

1. Oczyszczacz powietrza Philips AC3256 filtruje do 99,97% cząsteczek o wielkości 0,3 mikrometra, w tym typowe alergeny, cząsteczki PM2,5, bakterie i niektóre wirusy.
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Efektywna wieloetapowa filtracja

Mikroskopijne 
cz steczki

Wirusy KurzZarodniki plRoztoczaS tDrobne
cz steczki

Bakterie

Przykre zapachy 20 nanometrów 
(0,000002 cm) = 0,02 μm

TVCO

1. Zanieczyszczone powietrze dosta yszczacza

2. Filtr wst ny zatrzymuje du e cz steczki takie jak kurz czy t 

3. Filtr w lowy usuwa przykre zapachy i szkodliwe gazy

4. Filtr HEPA eliminuje mikroskopijnej wielk terie, 
wirusy, alergeny i inne zanieczyszczenia

5. Czyste powietrze wydosta zewn trz

1

2
3 4

5
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2. Monitorowanie jakości powietrza i automatyczne 
oczyszczanie

Opatentowany czujnik jakości powietrza

Najlepszy w swojej klasie czujnik 

zastosowany w oczyszczaczu, po-

równywalny do profesjonalnych 

czujników [1], który precyzyjnie mo-

nitoruje w czasie rzeczywistym ja-

kość powietrza w pomieszczeniu. 

Automatycznie reaguje na zanieczyszczenia, pobudzając oczyszczacz do intensywniejszej pracy.

Informacje o jakości powietrza  w pomieszczeniu w czasie rzeczywistym

• Oczyszczacz przekazuje na wyświetlaczu informacje o aktualnym stężeniu cząsteczek 

PM2,5

• 4 stopniowy system wskaźników LED automatycznie informuje o jakości powietrza



Philips AC3256
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3. Czy to faktycznie działa?  
ECARF i PTA nie mają wątpliwości

Sprawdzany przez nas oczyszczacz Philips 

AC3256 filtruje do 99,97% zanieczyszczeń po-

wietrza. Doskonale chroni mieszkania przed 

wpływem smogu, ale jest też świetnym sposo-

bem na eliminację alergenów. 

Badania przeprowadzone przez Fundację Eu-

ropejskiego Centrum Badań Alergii ECARF 

wykazały, że „Obecność oczyszczacza powie-

trza, stosowanego zgodnie z przeznaczeniem, 

doprowadziła do całkowitego zapobieżenia 

wystąpieniu objawów ze strony nosa, oczu i 

oskrzeli u badanych osób z alergią na pyłki. 

Poziom nasilenia objawów oceniono na mniej 

niż 1 punkt wg skali ogólnej oceny punkto-

wej objawów i ogólnej oceny punktowej ob-

jawów ze strony nosa [1]. Również Polskie To-

warzystwo Alergologiczne pozytywnie ocenia 

wpływ oczyszczaczy na domowe powietrze.  

W raporcie PTA czytamy: „Polskie Towarzystwo 

Alergologiczne ocenia, że przedstawione wyniki 

badań potwierdzają, że oczyszczacz powietrza 

Philips AC3256 wpływa pozytywnie na jakość 

powietrza w pomieszczeniach, w których jest 

stosowany, osiągana redukcja stężeń alergizu-

jących zanieczyszczeń jest istotna i powodu-

je złagodzenie objawów alergicznych u osób 

przebywających w tych pomieszczeniach.” [2].

Chrońmy zdrowie swoje oraz  
najbliższych

Skuteczna walka ze smogiem nie uda się bez za-

angażowania zarówno poszczególnych obywa-

teli jak i całych rządów. Każdego dnia podejmu-

jemy decyzje, które mają wpływ na przyszłość 

powietrza dla nas i naszych dzieci. Każdego 

dnia warto wybierać takie formy ogrzewania czy 

transportu, które nie podnoszą poziomu zanie-

czyszczeń. Poza jednak działaniami globalnymi 

warto pomyśleć o najbliższych i ich codziennym, 

bezpiecznym otoczeniu. Zadbać, by w domu 

oddychali czystym, zdrowym powietrzem.

Źródła:
1. Test kliniczny przeprowadzony na oczyszczaczach powietrza Philips przy użyciu pyłków traw, Bergmann; sierpień 2015
2. Ekspertyza Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Łódź, 31.03.2017 r.
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ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA  
W DOMU
Badania wskazują, że ludzie spędzają około 

90% czasu w pomieszczeniach zamkniętych 

[2], gdzie uważa się, że powietrze, ze źródeł ze-

wnętrznych i wewnętrznych, jest bardziej szko-

dliwe dla zdrowia niż środowisko zewnętrzne 

[3]. Oprócz przedostających się do pomiesz-

czeń zanieczyszczeń z zewnątrz, wiele codzien-

nych czynności powoduje wzrost szkodliwych 

czynników w powietrzu. Rozwiązaniem nie jest 

jednak zaprzestanie wszystkich tych czynności, 

ale zrozumienie konsekwencji tych działań na 

jakość powietrza.

 Istnieje 5 głównych czynników wpływających na jakość powietrza wewnątrz:

• Cząsteczki PM2.5 

• Alergeny 

• Lotne związki organiczne

• Bakterie i wirusy

• Przesuszone lub zbyt wil-

gotne powietrze

3 najpowszechniejsze zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach

• Pył zawieszony PM2,5 przedostaje się z zanieczyszczonego powietrza z zewnątrz oraz wytwa-

rzany jest m.in. podczas smażenia czy spalania drewna w kominku. Posiada zdolność przenika-

nia do płuc i krwioobiegu [5].

• Lotne związki organiczne zawierają szeroki zakres węglowodorów, tlenków, chlorowców i in-

nych związków węgla zawartych w atmosferze w postaci pary lub gazu. Są ubocznymi produk-

tami w wielu procesach przemysłowych i stanowią źródło zanieczyszczeń. Najczęściej wystę-

pującymi w domu związkami organicznymi jest toluen, ksylen i formaldehyd [3]. 

• Biologiczne zanieczyszczenia jak najpowszechniejsze  alergeny, bakterie i wirusy.

Źródło:
1. Rzeczywiste wartości to współczynniki dla powietrza wewnątrz / na zewnątrz wynoszące 1,62–6,37 w miesiącach letnich i 2,05–10,99 w miesiącach zimowych. Tekst i liczby pochodzą z 
opracowania: T. Salthammer Angewandte Chemie Int. Ed. 52, (2013), 3320; oryginalne dane pochodzą z opracowania: B. Wang et al. / Atmospheric Environment 41 (2007) 2851–2861.
2. http://www.cpsc.gov/en/safety-education/safety-guides/home/the-inside-story-a-guide-to-indoor-air-quality/
3. World Health Organization (WHO) Air quality guidelines (2005)
4. Understanding the Health Effects of Ambient Ultrafine Particles, HEI Perspectives 3  January 2013, p14-15 (http://pubs.healtheffects.org/getfile.php?u=893)

POWIETRZE W DOMU MOŻE 
BYĆ OD 2 DO 5 RAZY BARDZIEJ 
ZANIECZYSZCZONE NIŻ NA 
ZEWNĄTRZ [1].

!
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Lotne związki organiczne mogą być uwalnia-

ne jako gazy z niektórych substancji stałych 

lub cieczy. Obecne są w chemikaliach stoso-

wanych do produkcji i konserwacji materiałów 

budowlanych, wyposażenia wnętrz, produktów 

czyszczących i do pielęgnacji ciała. Długotrwałe 

narażenie na ich działanie w pomieszczeniach 

może stanowić zagrożenie dla zdrowia. Stęże-

nia VOC w domach są zazwyczaj bardzo niskie, 

a konsekwencje zdrowotne zazwyczaj powolne, 

zależne od poziomu narażenia.

W domu[2]
• Kleje, farby, aerozole w sprayu 
• Detergenty 
• Tkaniny syntetyczne
•  Włókna sztuczne 
• Środki konserwujące drewno 
• Środki owadobójcze 
• Odświeżacze powietrza 
• Dym papierosowy

W biurze
• Nowe meble
• Materiały budowlane
• Farby i kleje
• Elektroniczne wyposażenie
• Kserokopiarki i drukarki [3,4]

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE  
(VOC)

Czy wiesz, że…

• Zanieczyszczenie lotnymi związkami organicznymi ma tendencję być od 2 do 5 razy wyż-

sze w pomieszczeniach niż na zewnątrz [1]. Stężenie to jest wyższe w zimie niż w lecie [2]

• Wysokie wewnętrzne poziomy VOC związane są z powolną wymianą powietrza pomiędzy 

pomieszczeniami, a zewnętrznym powietrzem [3].

• Obecne są w wielu domowych detergentach.

Lotne związki organiczne w codziennym otoczeniu

Lotne związki organiczne występują w wielu przedmiotach domowych lub biurowych, chociaż pro-

dukcja  większości z nich powinna zostać poddana bardziej restrykcyjnym przepisom ochrony śro-

dowiska w celu wyeliminowania lub zmniejszenia toksycznych i zanieczyszczających materiałów.



Źródła:
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2. Jones, A.P. (1999). “Indoor air quality and health”. Atmospheric Environment 33 (28): 4535–64. doi:10.1016/S1352-2310(99)00272-1.
3. Barro, R., et al., .(2009). “Analysis of industrial contaminants in indoor air: Part 1. Volatile organic compounds, carbonyl compounds, polycyclic aromatic hydrocarbons and polychlorinated 
biphenyls”. Journal of Chromatography A 1216 (3): 540–566. doi:10.1016/j.chroma.2008.10.117.PMID 19019381.
4. Dales, R.et al.,. (2008). „Quality of indoor residential air and health”. Canadian Medical Association Journal 179 (2): 147–52.doi:10.1503/cmaj.070359. PMC 2443227.PMID 18625986.
5. http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc150.htm
6. Harrison R, Delgado Saborit JM, Dor F, et al. Benzene. In: WHO Guidelines for Indoor Air Quality: Selected Pollutants. Geneva: World Health Organization; 2010.
7. http://www.who.int/ipcs/features/benzene.pdf
8. McGwin G Jr, Lienert J, Kennedy JI Jr. Formaldehyde exposure and asthma in children: a systematic review. Cien Saude Colet. 2011 Sep;16(9):3845-52

Benzen

Jest to związek szczególnie toksycznym i choć 

głównym jego źródłem są opary benzyny, może 

być również w pomieszczeniach i pochodzić 

z farb, rozpuszczalników, klejów, mebli czy sys-

temów ogrzewania [5,6]. Benzen wykrywany jest 

na wysokim poziomie w powietrzu wewnątrz 

pomieszczeń zwykle ze względu na warunki 

klimatyczne i słabe wentylowanie. Powoduje 

wiele szkodliwych dla zdrowia skutków, zmie-

niających się w zależności od okresu ekspozy-

cji. Najważniejsze z nich to hematotoksyczność, 

immunotoksyczność, neurotoksyczność i rako-

twórczość [7].

Formaldehyd

Jest powszechnie stosowany w produkcji dywa-

nów, klejów, barwników, markerów i farb. Spa-

lanie formaldehydu może mieć znaczący wpływ 

na astmatyków, ponieważ ich drogi oddechowe 

są nadwrażliwe i bardziej narażone na działanie 

chemicznych oparów. Badania wykazały istotne 

powiązanie między ekspozycją na formaldehyd, 

a postępowaniem astmy dziecięcej [8].

Jak ograniczyć lotne związki organiczne  
w pomieszczeniach

• Unikanie produktów z dużym stężeniem lotnych związków organicznych.
• Rzucenie palenia papierosów lub palenie poza pomieszczeniami.
• Po zakupie nowych mebli, należy przewietrzyć przez jeden lub dwa dni zanim zostaną wnie-

sione do domu.
• Przed przeprowadzeniem się do nowego lub świeżo wyremontowanego mieszkania należy 

wietrzyć je i odczekać zanim się w nim zamieszka.
• Oczyszczacz powietrza wyposażony w filtr z aktywnym węglem ma technologię umożliwiają-

cą szybkie i skuteczne zmniejszenie toksycznych ilości lotnych związków organicznych w po-
mieszczeniu.

• Poprawa wentylacji w domu.
• Dzięki utrzymywaniu niskiej temperatury i wilgotności można zmniejszyć ilość niektórych lot-

nych związków organicznych jak formaldehyd.
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BIOLOGICZNE 
ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA
Do biologicznych zanieczyszczeń należą aler-

geny oraz bakterie i wirusy. Mogą być odpo-

wiedzialne za rozprzestrzenianie się zakażeń 

i chorób w pomieszczeniach zamkniętych, ale 

są również silnymi czynnikami alergizującymi. 

Reakcje alergiczne to jedne z najczęstszych 

problemów zdrowotnych związanych z jako-

ścią powietrza w pomieszczeniach domowych 

i mogą się wahać od średnio uciążliwego ki-

chania i kataru do zagrażającego życiu skurczu 

oskrzeli, podobnie jak w ciężkim ataku astmy [1].

Roztocza

Pół łyżeczki kurzu domowego to ponad 1000 

roztoczy i 250 alergenów. Roztocza kurzu znaj-

dują się w 90% wszystkich domów. Ich od-

chody są silnym czynnikiem wywołującym 

astmę. 47% wszystkich pościeli zawiera wy-

starczająco dużo materiału alergizującego, aby 

wyzwolić objawy astmy. Obszary o wysokiej 

wilgotności zapewniają doskonałe warunki 

wzrostu roztoczy.

Zwierzęta domowe

Ślina i mocz zwierząt są istotnymi przyczynami 

alergii. Ciągłe narażenie na nie może wywołać 

jej objawy. Nieleczona alergia na sierść zwierząt 

może wywoływać trudniejsze do leczenia cho-

roby takie jak astma lub alergiczny nieżyt nosa 

[2].

Źródła:
1. http://www.cpsc.gov/en/safety-education/safety-guides/home/biological-pollutants-in-your-home/
2. Asthma Center; Web: http://www.asthmacenter.com/index.php/news/details/pet_allergy/
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Pleśń
Pleśnie mają zdolność do wytwarzania alerge-

nów, drażniących i potencjalnie toksycznych 

substancji (mikotoksyn), które wdychane mogą 

powodować reakcje alergiczne. W 2004 r. Insty-

tut Medycyny [1] wskazał powiązanie pomiędzy 

ekspozycją na pleśń wewnątrz pomieszczeń 

z objawami alergicznymi górnych dróg odde-

chowych, kaszlem i świszczącym oddechem 

u uprzednio zdrowych osób. Częsta ekspozycja 

na alergeny pochodzące z pleśni może zwięk-

szyć ryzyko wystąpienia alergicznego nieżytu 

nosa. Klimaty o wysokiej wilgotności powietrza 

tworzą idealne warunki do wzrostu i rozwoju 

pleśni.

Pyłki to powszechne alergeny domowe. Uwal-

niane przez rośliny mogą być przenoszone do 

domu przez otwarte drzwi i okna lub być wno-

szone przez ludzi.

Kurz jest szkodliwym alergenem wewnątrz po-

mieszczeń, który zawiera roztocza i ich odcho-

dy, chemikalia, minerały zewnętrzne, naskórek, 

sierść zwierząt, owady grzyby i bakterie. Wdy-

chanie drobinek kurzu może powodować cięż-

ką reakcję alergiczną i astmę. W typowym domu 

gromadzi się ponad 18 kg kurz rocznie.

Pyłki

Kurz

Bakterie i wirusy
Bakterie i wirusy są organizmami żywymi, które 

infekują i powodują choroby. Głównym wek-

torem niektórych z nich jest powietrze. Za po-

średnictwem tej drogi mogą rozprzestrzeniać się 

i namnażać poważne choroby, nasilać alergie 

lub zaostrzać objawy astmy [2]. Bakterie i wi-

rusy są wszechobecne zarówno wewnątrz i na 

zewnątrz pomieszczeń. Ich rozprzestrzenianie 

się i kumulacja w pomieszczeniach jest łatwa, 

dzięki słabemu przepływowi powietrza. Ponad-

to rozwojowi bakterii sprzyja wilgotne powietrze 

w pomieszczeniach zamkniętych [3]. Wirusy we-

wnątrz różnią się w zależności od sezonu i mogą 

być mnożone przez pasożyty na zwierzętach 

domowych, szkodniki takie jak muchy i wiele in-

nych wektorów jak np. kaszel, kichanie, nieumy-

te dłonie. Wiele poważnych chorób może być 

spowodowane przez bakterie w zanieczyszczo-

nej kanalizacji wodnej, wentylacji oraz w każ-

dym ciepłym i wilgotnym miejscu.

Źródła:
1. http://www.cpsc.gov/en/safety-education/safety-guides/home/biological-pollutants-in-your-home/
2. California Air Resources Board. Report to the California Legislature: Indoor Air Pollution in California. California Environmental Protection Agency. Sacramento, CA. 2005.
3. Institute of Medicine, Division of Health Promotion, Indoor Air and Disease Prevention. Clearing the Air: Asthma and Indoor Air Exposures. Washington, DC: National Academies Press, 2000.
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Jak ograniczyć rozprzestrzenianie się biologicznych 
zanieczyszczeń powietrza

Ograniczanie biologicznych zanieczyszczeń po-

wietrza może pomóc w zmniejszaniu objawów 

alergii i astmy.

• Regularne odkurzanie podłóg za pomocą 

odkurzacza ze specjalnym filtrem, wyciera-

nie kurzu oraz ograniczenie przedmiotów w 

domu, na których może się gromadzić kurz 

i roztocza takich jak: ciężkie zasłony, dywa-

ny, suszone kwiaty itp.. 

• W dniach o natężonym pyleniu należy nie 

otwierać okien kiedy jest ono najwyższe, 

czyli w godzinach porannych i aż do połu-

dnia.

• Noszenie maski lub zakrywanie ust/nosa 

podczas kaszlu czy kichania pomoże ogra-

niczyć rozprzestrzenianie się wirusów i bak-

terii w powietrzu.

• Duszne, niewietrzone pomieszczenie jest 

bardziej narażone na namnażanie się w nim 

bakterii i wirusów, a tym samym przyczyniać 

się do rozprzestrzeniania chorób [1]. Sku-

teczna wentylacja jest jednym z najlepszych 

sposobów na ograniczenie gromadzenia się 

bakterii, wirusów i innych zanieczyszczeń 

w powietrzu wewnątrz pomieszczeń. 

• Odpowiednie oczyszczacze powietrza wy-

posażone w filtry o wysokiej wydajności 

mogą pomóc redukować rozprzestrzeniają-

ce się infekcje, ponieważ usuwają z powie-

trza bakterie i wirusy oraz redukują niemal 

wszystkie alergeny z powietrza w pomiesz-

czeniu.

• Wilgotne pomieszczenia sprzyjają rozwojo-

wi bakterii [1]. Poprawa wentylacji jest do-

skonałym sposobem na minimalizację wil-

goci wewnątrz pomieszczeń.

• Używanie osuszacza powietrza w celu 

zmniejszenia wilgotności w pomieszcze-

niach, zapobiega wzrostowi pleśni i rozto-

czy.

• Stosowanie odpowiednich nawilżacza po-

wietrza pomoże rozwiązać problem zbyt 

suchego powietrza w pomieszczeniu za-

mkniętym.

Źródła:
1. Li Y, Leung GM, Tang JW, Yang X, et al. Role of Ventilation in Airborne Transmission of Infectious Agents in the Built Environment – A Multidisciplinary Systematic Review.Indoor Air 17, no. 1 
(2007): 2-18.
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Coraz więcej ludzi zdaje sobie sprawę z tego, ja-

kie zagrożenia niesie ze sobą smog. Rzadko jed-

nak podkreśla się, że zanieczyszczone powie-

trze atmosferyczne przekłada się na złą jakość 

powietrza w domach, mieszkaniach i biurach. 

Z obserwacji wynika, że zanieczyszczone po-

wietrze w domu jest w codziennej praktyce te-

matem często marginalnym i bagatelizowanym.

Tymczasem, skala problemu złego powietrza 

w zamkniętych przestrzeniach wydaje się być 

niemała. Badania wykazały, iż w Wielkiej Bry-

tanii 15 milionów mieszkań jest dotkniętych 

tzw. syndromem chorego budynku (ang. sick 

building syndrome SBS) [1,2]. Agencja Ochro-

ny Środowiska podaje, iż syndrom SBS doty-

czy ok. 30% budynków na świecie [3]. Syndrom 

SBS stanowi zespół objawów występujących 

w trakcie pobytu w budynku z zanieczysz-

czonym powietrzem i obejmuje m. in.: 

bóle i zawroty głowy, uczucie prze-

męczenia, kłopoty z oddychaniem, 

wrażenie ucisku na klatkę pier-

siową, uczucie suchych błon 

śluzowych, bóle mięśniowe 

oraz mdłości i omdlenia [4]. 

Szczególnie narażone na skutki 

zanieczyszczeń w pomiesz-

czeniach i syndrom chorego 

budynku są dzieci, a zwłasz-

cza noworodki a także osoby starsze oraz ludzie 

z przewlekłymi chorobami układu oddechowe-

go. Jedno z badań wskazuje na podwyższony 

odsetek umieralności noworodków w domach 

w okresie grzewczym, który badacze wiążą 

z większym nasileniem zanieczyszczenia po-

wietrza cząstkami stałymi i mniejszą częstością 

wietrzenia pomieszczeń [5]. Wiele z przyczyn 

zanieczyszczeń powietrza w domu można sku-

tecznie ograniczać lub niemalże całkowicie eli-

minować. Podstawowym, całkowicie zależnym 

od lokatorów zanieczyszczeniem powietrza jest 

dym tytoniowy. Najprostszym sposobem walki 

z dymem jest bezwzględne zaprzestanie pale-

nia papierosów. Co istotne, najnowsze bada-

nia wykazały, iż nawet po zgaszeniu papierosa 

i wywietrzeniu pomieszczenia, na ubraniach 

i ciele palacza pozostają szkodliwe substancje 

[6]. Skuteczne wyeliminowanie ryzyka naraża-

nia innych domowników na negatywne skutki 

biernego palenia wiąże się zatem bezpośred-

nio z całkowitym zaprzestaniem palenia papie-

rosów – samo wyjście na balkon nie zlikwiduje 

tego ryzyka. Badania potwierdziły także nega-

tywny wpływ dymu tytoniowego na przebieg 

ciąży i późniejszy rozwój noworodka.

Zanieczyszczone powietrze w domu wpły-

wa negatywnie na zdrowie jeszcze przed  

narodzeniem się dziecka. 

GŁÓWNE ZAGROŻENIA  
W DOMOWYM POWIETRZU
Lek. med. Aleksandra Ratajczak
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Dlatego tak ważne jest ograniczenie ekspozy-

cji na zanieczyszczenia powietrza produkowa-

ne zależnie bezpośrednio od jednostki (czyli 

np. dym papierosowy). W ten sposób realnie 

zmniejszamy wpływ dymu tytoniowego na cho-

roby dróg oddechowych u dzieci. Kolejny czę-

sty problem, z którym można walczyć indywi-

dualnie to domowa pleśń. Mikotoksyny, które 

pleśń produkuje powodują ogólne zmęczenie, 

bóle żołądka i głowy, katar albo zapalenie za-

tok, a w skrajnych przypadkach przyczyniać się 

do zachorowań na raka. Pleśń występuje zwy-

kle w wilgotnych, rzadko  wietrzonych pomiesz-

czeniach. Duża ilość syntetycznych materiałów 

wykończeniowych, dodatkowo zwiększa ryzyko 

wystąpienia pleśni. W miarę możliwości wybie-

rajmy, więc do wykończenia mieszkań, natu-

ralne  „oddychające” materiały, dobrze impre-

gnowane drewno czy terakoty. Jeśli na naszych 

ścianach zauważymy zacieki i ciemniejsze plam-

ki – to znak, że może być konieczne osuszanie 

ścian. Na co dzień dbajmy o nasze codziennie 

porządnie je wietrząc, sprawdzając kratki wen-

tylacyjne, porządnie czyszcząc najbardziej na-

rażone na wilgoć pomieszczenia. Kolejną gru-

pą zanieczyszczeń, 

które są często ba-

gatelizowane są za-

nieczyszczenia che-

miczne wydzielane 

przez środki używane 

w czasie remontów – 

kleje budowlane czy 

farby malarskie. Na 

tego rodzaju zanieczyszczenia najlepszym spo-

sobem jest często cierpliwość. Zaleca się, aby 

przed wprowadzeniem się do odremontowa-

nego bądź zupełnie nowego domu, gruntownie 

je przewietrzyć. Nie bez znaczenia jest również 

wybór farby. Ściany pomalowane farbą emulsyj-

ną absorbują parę wodną przy dużej wilgotno-

ści powietrza, zapobiegając tworzeniu się pleśni 

i  grzybów. Podobnie, zaleca się wietrzenie mebli 

z prasowanego drewna przed wstawieniem ich 

do domu z uwagi na proces produkcji, wydziela-

ją one toksyczny formaldehyd, który drażni drogi 

oddechowe. Jednym z najmniej znanych zanie-

czyszczeń występujących w domowym powie-

trzu jest radon. Amerykańska Agencja Ochrony 

Środowiska (EPA) podaje, że radon to druga 

pod  względem częstości (po paleniu papiero-

sów) przyczyna raka płuc w USA. Radon znaleźć 

można w glebie, z której wydostaje się na po-

wierzchnię. Radon przenika do budynków przez 

dziury i pęknięcia, dlatego warto dbać o szczel-

ną podłogę w piwnicy.

Częste wietrzenie mieszkań chroni nas sku-

tecznie przed wilgocią czy zanieczyszczeniami 

chemicznym, coraz częściej jednak wiąże się 

Czy wiesz, że…

raczkujące dzieci wdychają przy podłodze 

zanieczyszczenia równie wypaleniu trzem 

papierosom dziennie [7]
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z wpuszczaniem do domu „smogu”. Nie ozna-

cza to, że mamy rezygnować z wietrzenia, choć 

na pewno warto rozsądnie wybierać jego pory 

– unikając otwierania okien w czasie najwięk-

szego ruchu komunikacyjnego lub smogu. Naj-

prostszym sposobem radzenia sobie z zanie-

czyszczeniami powietrza jest filtrowanie ich za 

pomocą oczyszczaczy z odpowiednimi filtrami. 

Najskuteczniejsze sprzęty pozwalają według 

zapewnień producenta eliminować nawet do 

99% zanieczyszczeń o wielkości 0,02 mikrona; 

w tym cząsteczki PM2,5, kurz, roztocza, pyłki, 

pleśń czy sierść zwierząt, dzięki czemu mogą 

łagodzić objawy alergii poprzez ograniczenie 

czynnika uczulającego. Oczyszczacze powie-

trza z filtrem HEPA mogą filtrować także bak-

terie i wirusy, a wyposażone dodatkowo w filtr 

z aktywnym węglem lotne związki organiczne 

np. formaldehyd. Wybierając takie urządzenie 

należy zwrócić uwagę na jego filtry, powierzch-

nię pomieszczenia, do jakiej jest przeznaczony 

oraz wydajność filtracji. Nowoczesne oczysz-

czacze posiadają funkcję pomiaru i wyświetla-

nia poziomu cząsteczek PM2,5 w powietrzu, in-

formowania o stanie jakości powietrza w domu 

poprzez wskaźniki świetlne oraz tryby auto-

matycznego oczyszczania, które dostosowują 

się do aktualnych warunków jakości powietrza 

w domu. Oczyszczacz musi działać w naturalny 

sposób bez zastosowania szkodliwych środków 

chemicznych, nie powinien także jonizować po-

wietrza czy wytwarzać ozonu. Warto wybierać 

sprawdzone i bezpieczne oczyszczacze powie-

trza, np. takie, które rekomenduje Polskie Towa-

rzystwo Alergologiczne.

Źródła:
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Usuwają do 99,97% 
zanieczyszczeń powietrza 
i alergenów1

Filtrują cząsteczki nawet 
o wielkości 0,02 µm

Łagodzą objawy alergii2

1. Oczyszczacz powietrza Philips AC3256 filtruje do 99,97% cząsteczek o wielkości 0,3 µm, w tym typowe alergeny, cząsteczki PM2,5, bakterie i niektóre wirusy.
2. Test kliniczny na oczyszczaczach powietrza Philips przy użyciu pyłków traw, Bergmann; sierpień 2015

Zostaw alergie 
i smog za drzwiami


