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Pola zdrowia Lalonde’a
– zapomniana klasyka?

styl życia

środowisko

biologia człowieka

organizacja opieki



Czyli?

Spalanie paliw?



Być może wpływ jest jeszcze większy…

Środowisko przyrodnicze/fizyczne
Styl życia
Środowisko społeczne
? Biologia człowieka(*)

(*) Z pewnością na poziomie epigenetycznym, wpływ na genom –
niewykluczony.
Gruzieva, Olena, et al. "Epigenome-wide meta-analysis of methylation 
in children related to prenatal NO2 air pollution 
exposure." Environmental health perspectives 125.1 (2016): 104-110.



Środowisko fizyczne/przyrodnicze 

Najlepiej udokumentowany wpływ …

• Badania epidemiologiczne i środowiskowe

• Badania aktywności podmiotów leczniczych

• Badania czynników ryzyka

• Badania in vitro (poziom organów, tkanek, 
komórek, metabolizmu)

• Ocena ekonomiczna



Paliwa kopalne to…

• Ropa (36% energii)

• Węgiel (27%)

• Gaz (23%)



Wpływ

Lokalny

Globalny



Za efekt globalny

Odpowiadają oczywiście wszystkie paliwa. Także 
„czysty” i „ekologiczny” gaz.

Pamiętając 
oczywiście, że 
produkty spalania 
są bezpośrednio 
bezpieczniejsze 
dla człowieka



Globalne ocieplenie i jego wpływ na 
zdrowie doczekało się szeregu badań 

i frapujących ustaleń
Bezpośrednie skutki zjawisk klimatycznych, takie jak fale upałów, 
suszy i bezpośrednio z nich wynikających pożarów (Kalifornia), 
wichur (Pomorze) czy intensywnych opadów – to rzecz jasna 
najbardziej spektakularne, bezpośrednio widoczne, chociaż (w 
sensie statystycznym) nie najistotniejsze efekty. 

Zmiany zasięgu chorób zakaźnych, pasożytniczych i inwazyjnych 
jak i rozpowszechnienia krzywicy wśród dzieci – to kolejne z 
wydłużającej się listy efektów zdrowotnych ocieplenia.

Wreszcie – wiemy już, że globalne ocieplenie może prowadzić, że 
całe obszary planety przestaną nadawać się do życie.



Szkody na zdrowiu

Szkody społeczne i zdrowotne ze strony globalnego ocieplenia 
nie rozkładają się równo wewnątrz i pomiędzy 
społeczeństwami świata.

Temat jest do pewnego stopnia rozpoznany, chociaż wciąż 
wymagałby szerszego upowszechnienia.

Gamble, Janet L., et al. "Analyses of the effects of global 
change on human health and welfare and human systems. A 
report by the US climate change science program and the 
subcommittee on global change research." (2017).



Wpływ lokalny to oczywiście 

• Ropa i jej produkty

• Węgiel



Wpływ lokalny spalania 
przemysłowego

 Doceniany od wielu lat w zakresie „dużych”, przemysłowych 
źródeł w krajach rozwiniętych

 Regulacje plus wzrost efektywności
 System monitorowania 
 Źródło „zanieczyszczenia bazowego”, relatywnie 

niewielkiego – jednak krążącego pomiędzy krajami.

W PL skokowa poprawa w okresie transformacji (case: 
Skawina w Krakowie). Trudności w ocenie na stan zdrowia ze 
względu na równomierny wpływ na praktycznie całą 
populację.



Wpływ lokalny

• 6,5 mln samochodów = 1 
Bełchatów? To teoretycznie 
prawdziwa informacja, niesie 
jednak bardzo fałszywe 
przesłania.

Wpływ na zdrowie – zależny od „dawki”. Ta oczywiście jest pochodną: emisji i jej 
składu, właściwości samych substancji (wielkości, ciężar właściwy poszczególnych 
substancji i cząstek), drogi przenoszenia (siła i kierunek wiatru, ruch pionowy warunki 
geograficzne), interakcji z innymi substancjami w środowisku i oczywiście lokalizacji 
samych „odbiorców”. Wciąż niewiele wiemy o ewentualnych synergiach i 
antagonizmach substancji wdychanymi a innymi czynnikami oddziaływującymi na 
zdrowie jednostek.



Istotne jest

nie tylko to, co dostaje się do środowiska ale to, 
co dostaje się do płuc mieszkańców.

W PL mamy dominantę dwóch rodzajów źródeł:

- Transport 

- Ogrzewanie gospodarstw domowych



Różnice?

Kominki/piece – węgiel + Pojazdy – produkty ropy naftowej (¾ to 
olej napędowy)

Sezon zimowy Cały rok, latem dodatkowo wpływ ozonu

Kontrola zawartości emisji - sporadyczna Kontrola zawartości emisji - sporadyczna

Ok 4 mln źródeł Ok 16 mln źródeł

Oparcie na produkcji krajowej, jednakże
rośnie import

Import surowca

Realne (chociaż nie zawsze ambitne)
programy poprawy sytuacji – lokalnej i 
krajowe

Pojedyncze zmiany w zakresie regulacji

DUŻA i rosnąca świadomość społeczna Negowany i wypierany wpływ na zdrowie



Wpływ na stan zdrowia narażenia na 
efekty spalania paliw kopalnych są 

dość dobrze poznane

Najważniejszym mechanizmem jest wpływ 
substancji na procesy zapalne w organizmie oraz 
efekt mutagenny, prowadzący do nowotworów.

Stosowane metody ochrony mają ograniczoną 
skuteczność, która w połączeniu z błędnymi 
komunikatami na temat ochrony przed smogiem 
nie prowadzą do redukcji szkód.



Wykorzystanie spalania paliw 
kopalnych ma jeszcze jeden efekt

Wpływa na zmianę stylu życia w sposób 
negatywnie modyfikujący stan zdrowia 
populacji. 



Chociaż małe ćwiczenie, czy wyposażyć 
w pilota?



Prawie każda dawka aktywności 
fizycznej jest korzystna dla zdrowia

Badania wykazują, że np.

- Lepiej trochę niż wcale.

15 minut spaceru do środka lokomocji oraz 40 
minut pozycji stojącej w komunikacji publicznej 
jest korzystniejsze dla zdrowia niż spędzenie 30 
minut na siedząco, z czego przynajmniej połowę 
w narażeniu na duże stężenie spalin. 



Marketing branży motoryzacyjnej

Powoduje, że olbrzymi wysiłek jednostek nakierowany na 
zdobycie i utrzymanie samochodu.

Stratyfikacja społeczna związana z posiadaniem lub nie 
(oraz marka) są oczywiście wtórne do nierówności 
społecznych, jednak proces ten jeszcze wzmacniają.

… niestety niewiele badań na powyższy temat zostało 
dotąd przeprowadzonych

Lutz, Catherine. "The US car colossus and the production 
of inequality." American Ethnologist 41.2 (2014): 232-
245.



Stres jest powszechnie znanym 
czynnikiem ryzyka rozwoju chorób 

cywilizacyjnych

(chociaż przecenianym i używanym jako 
usprawiedliwienie do niepodejmowania działań).

Cywilizacja oparta na spalaniu ropy generuje olbrzymie 
ilości czynników stresogennych. Nie tylko w trakcie 
jazdy „w korku”

Martin, Michelle, et al. "Traeddy: a stress sensitive traffic jam companion for car 
commuters." Proceedings of the Workshop on Human-Habitat for Health (H3): Human-
Habitat Multimodal Interaction for Promoting Health and Well-Being in the Internet of 
Things Era. ACM, 2018.



Szukając nadziei i … praktycznych 
rozwiązań

Nawet małe zmiany, jeśli będzie szansa na efekt kuli 
śniegowej warto wspierać. 

Kluczem jest modyfikacja działania naszych gospodarek, 
gdzie wciąż zbyt szerokie jest przyzwolenie na 
prywatyzację zysków i uspołecznianie kosztów spalania 
paliw kopalnych. Bezpośrednio lub praktycznie w każdej 
gałęzi biznesu.

Pozyskiwanie sojuszników, wśród ludzi myślących i 
gotowych choćby na małe wyrzeczenia i wysiłek. Początek 
– zawody zaufania publicznego.



Szanse w nowych technologiach?

Nikt rozsądny nie postuluje, żeby w ramach 
ochrony klimatu cofnąć się do etapu kamienia 
łupanego. Wręcz przeciwnie. Celem jest jak 
najszybsze zamknięcie ery „węgla i stali” i 
rozpoczęcie etapu „krzemu i ekologii”.



Kluczem jednak pozostaje wdrożenie 
systematycznej oceny technologii.

Np. elektryczne hulajnogi są oczywiście lepsze i 
ze względu na wpływ na emisję globalną jak i 
lokalną spalin od samochodów oraz dla poziomu 
aktywności fizycznej… pod warunkiem, ze będą 
wypierały z miast ruch samochodowy a nie 
rowerowy.



Jak działać? Także pozytywnie

Recepta na kontakt z naturą? – to działa.



Wnioski? Całkiem proste i oczywiste.

• Konieczność oceny każdej funkcjonującej i 
nowej regulacji pod kątem wpływu na 
poziomie globalnym (nasz udział w 
przeliczeniu na osobę w ociepleniu klimatu 
planety jest oczywiście powyżej średniej 
światowej).

• Szukanie rozwiązań opartych na solidaryzm 
społeczny i wsparcie tych, dla których zmiany 
są najtrudniejsze.


