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Zanieczyszczenie powietrza



Wprowadzenie

• Udowodniony jest wpływ zanieczyszczeń powietrza 

na rozwój szczególnie chorób układu oddechowego i 

krążenia a także nowotworów. 

• Polska należy do najbardziej zanieczyszczonych 

krajów Europy,  szczególnie w zakresie drobnych 

pyłów MP2.5 i MP10,  co wynika głównie z  

energetyki  opartej na węglu

• Szacuje się, że z powodu zanieczyszczeń powietrza 

umiera każdego roku 42000 Polaków.



Cel  badania

Celem badania była ocena na ile polscy 
lekarze są świadomi wpływu 
zanieczyszczenia powietrza na stan zdrowia 
ich chorych, z jakich źródeł czerpią wiedzą 
na ten temat i na ile jest ona 
wykorzystywana

w praktyce klinicznej.



Metody
Badanie miało charakter 
• ankietowy
• anonimowy 
• dobrowolny

Specjalnie przygotowany kwestionariusz

zawierał  14 pytań na temat zanieczyszczeń powietrza,  
a także określał :

status zawodowy i demograficzny

wiek,  płeć,  specjalność, 

miejsce zamieszkania i pracy 



Materiał
W badaniu uczestniczyło 141 lekarzy 

w wieku od 26 do 73 lat.

Stanowili oni 95% wszystkich lekarzy  w 
Szpitalu  Czerniakowskim  w  Warszawie

kobiety
60%

mężczyźni 
40%



Materiał
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Czy wiedza na temat zdrowotnych skutków 
zanieczyszczeń powietrza jest potrzebna innym 
specjalistom niż choroby zawodowe i medycyna 
pracy?

95%

5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

TAK NIE



Czy uważasz, że twoja wiedza na temat 
wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie 
jest wystarczająca?
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Jakie jest główne źródło twej wiedzy o wpływie 
zanieczyszczenia powietrza na zdrowie?
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Jaka forma dokształcania w tej dziedzinie 
najbardziej ci odpowiada?



1. Czy wiesz jakie są dopuszczalne przez WHO
normy zanieczyszczenia powietrza?

2. Czy wiesz jakie są dopuszczalne w Polsce 
stężenia zanieczyszczeń powietrza?
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1. Czy wiesz jakie choroby są powodowane 
przez zanieczyszczenia powietrza? 

2. Czy wiesz jakie są główne zanieczyszczenia 
powietrza w twoim mieście? 
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1. Ile rocznie zgonów w Polsce może być 
spowodowanych zanieczyszczeniami powietrza?
1 000 □ 5 000 □ 10 000 □ 20 000 □ 40 000 □ nie wiem □

2. Jakie jest główne źródło zanieczyszczeń powietrza w 
twoim miejscu zamieszkania?
przemysł □ transport drogowy □ energetyka □ ozon □
gospodarstwo domowe (komunalne) □ nie ma istotnych 
zanieczyszczeń  □ nie wiem □

3.  Zwiększone ryzyko rozwoju jakich chorób powoduje 
wdychanie pyłów drobnych PM2,5?
zawału serca □ raka płuca □ nadciśnienia tętniczego □

udaru mózgu □ wszystkich tych chorób □ nie wiem □
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Pytania sprawdzające wiedzę



1. Czy śledzisz aktualne stężenia zanieczyszczeń 
powietrza w twoim regionie? 

2. Czy powiadamiasz pacjentów o przekroczeniu 
dopuszczalnych norm zanieczyszczenia    
powietrza? 
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Wnioski

1. Wiedza warszawskich lekarzy na temat wpływu 
zanieczyszczeń powietrza na stan zdrowia 

nie jest duża. 

1. Posiadana wiedza na temat zanieczyszczeń nie jest 
wykorzystywana przez lekarzy w praktyce klinicznej.

2. Potrzebna jest profesjonalna edukacja lekarzy w tym 
zakresie.


