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Zmiana klimatu i zdrowie. Wyzwania dla 

sektora zdrowia w Polsce.



Temperatura ciała

Najwyżej zorganizowane organizmy, w tym CZŁOWIEK, wykazują STAŁOCIEPLNOŚĆ, która jest konieczna                              

do sprawnego działania m.in. wyspecjalizowanego systemu nerwowego.

Stałość temperatury dotyczy wyłącznie wnętrza ciała

• narządów klatki piersiowej, jamy brzusznej, wnętrza głowy oraz krwi.

Temperatura u zdrowego człowieka wynosi bez względu na warunki zewnętrzne 36-37,2°C.

Temperatura kończyn oraz warstw powierzchniowych jest zmiennocieplna i w znacznym stopniu zależy od 

czynników zewnętrznych. Ta powierzchniowa zmiennocieplność pomaga w utrzymaniu stałej temperatury wnętrza.

Jest to możliwe dzięki czynności mikrokrążenia i zmianom intensywności komórkowych procesów metabolicznych 

prowadzących do wytwarzania ciepła.
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Wykonywanie „odgórnych” poleceń –

efektory układu termoregulacji

Efektory termoregulacji fizycznej – układ krążenia i gruczoły potowe

Ich rola polega na wymianie ciepła między organizmem a otoczeniem w ilości umożliwiającej utrzymanie stałej temperatury 

wewnątrz ciała.

Wnętrze ciała ludzkiego jest ogrzewane ciepłem wytwarzanym w procesach metabolicznych wątroby, serca, nerek, mózgu

i mięśni. 

Za rozprowadzenie tego ciepła po całym organizmie odpowiedzialna jest przede wszystkim krew. 

Krew również jest odpowiedzialna za taką wymianę tego ciepła między organizmem a otoczeniem aby nie doszło 

do wychłodzenia (przegrzania) organizmu.

Efektorem termoregulacji fizycznej zabezpieczającym ustrój przed wychłodzeniem jest skurcz obwodowych naczyń 

krwionośnych (zmniejszenie średnicy naczyń w kończynach oraz w skórze). 

Zmniejszenie ilości krwi w warstwie wierzchniej ciała (powłoce) skutkuje zmniejszeniem oddawania ciepła krwi do 

otoczenia. Zjawisku temu towarzyszy przemieszczenie się krwi do głębiej położonych naczyń krwionośnych, co prowadzi 

do zwiększenia tzw. krwi centralnej. Przemieszczenie krwi z żył powierzchniowych do żył głębokich pozwala zachować 

ciepło wewnątrz organizmu i jednocześnie ograniczyć jego oddawanie na zewnątrz.



2017; 14: 654–664 

Fizjologiczne zmiany w organizmie w zależności od pory roku

Szczyt Klimatyczny COP 24, HEAL 
Polska, Koalicja Klimatyczna, 
GCHA
Katowice 3-14.12.2018



Temperature 2016, 3, 1–25

Zaburzenia w organizmie w warunkach narażenia na ciepło
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Temperature 2017, VOL. 4, 
NO. 3, 208–210

Zmiany w organizmie w warunkach narażenia na ciepło
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Czynniki zwiększające ryzyko wystąpienia udaru słonecznego

• długotrwały wysiłek fizyczny połączony z wysoką temperaturą i wilgotnością otoczenia

• parność w powietrzu powodująca, iż pocenie w mniejszym stopniu schładza organizm

• odwodnienie na skutek zbyt małej podaży płynów

• wysokie temperatury w nocy, które uniemożliwiają oziębianie organizmu.
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Osoby szczególnie narażone na działanie wysokich temperatur

•sportowcy (np. biegacze długodystansowi),

•osoby powyżej 65 roku życia prowadzące siedzący lub leżący tryb życia

•pracownicy fizyczni, których praca odbywa się w wysokich temperaturach

•dzieci <4.r.ż

•osoby przyjmujące leki moczopędne, antydepresyjne , beta-blokery, fenotiazyny oraz antycholinergiczne

•przewlekle chorujące na cukrzycę, otyłość oraz choroby serca

•nadmiernie spożywające alkohol

•osoby już z przebytym udarem w przeszłości

UWAGA! Śmiertelność w wyniku udaru cieplnego u osób dorosłych wynosi aż 12%, 

dlatego ważna jest szybka reakcja przy wystąpieniu pierwszych objawów



Am J Physiol Heart Circ Physiol 2015; 
309: H1793–H1812,

Mechanizm wpływu wysokich temperatur na rozwój chorób sercowo-
naczyniowych



Changes in cardiac output, renal, splanchnic and cutaneous blood flow with passive heating to thermal tolerance (water-perfused suit) in young and older men. Young subjects increased 

cutaneous blood flow to a larger extent than did older subjects. The larger increase in cutaneous blood flow in the young men was accomplished by both raising cardiac output

significantly more and by reducing renal and splanchnic blood flow to a higher degree compared with the older subjects. Redrawn from data published by Minson et al., Journal of Applied 

Physiology 1998, 84(4):1323-32; American Physiological Society
Med Sci Sports Exerc. 2014 October ; 46(10): 1891–1899

Porównanie reakcji na wysokie temperatury u osób młodszych oraz starszych



Med Sci Sports Exerc. 2014 
October ; 46(10): 1891–1899

Porównanie zmian wybranych parametrów układu sercowo-naczyniowego 
w zależności od temperatury u osób młodszych względem starszych
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Cardiovascular mortality risk Am J Physiol Heart Circ Physiol 2015; 
309: H1793–H1812,

Śmiertelność sercowo-naczyniowa w zależności od temperatury
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Med Sci Sports Exerc. 2014 
October ; 46(10): 1891–1899

Liczba zgonów w zależności od rejestrowanej temperatury podczas fali upałów
we Francji w 2003 roku oraz w Chicago w 1995 r



Brohan, P., J.J. Kennedy, I. Haris, S.F.B. Tett and P.D. Jones (2006). "Uncertainty estimates in regional and global observed

temperature changes: a new dataset from 1850". J. Geophysical Research 111: D12106. DOI:10.1029/2005JD006548
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Environmental Pollution 
241 (2018) 1106-1114

Wpływ wzrostu temperatury o 1ºC na ryzyko hospitalizacji z powodu 
zawału serca
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Wpływ nadejścia fali upałów na ryzyko zgonu z powodu zawału serca

Environmental Pollution 
241 (2018) 1106-1114
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Patient survival curves following emergency admission to hospitals during the weeks after the 2003 heat wave in France. Separate curves are drawn for patients 

(mean age = 84 yrs) who had no elevation in cardiac troponin I (cTnI) (n = 252; green line), a moderate increase (up to 1.5 ng.mL−1, n = 165; orange line), and a 

severe increase in cTnI (>1.5 ng.mL−1, n = 97; red line). These data support the association between heat stress and cardiac strain in the elderly during 

environmental heat waves. Redrawn from data originally published by Hausfater et al., Critical Care 2010, 14:R99; Med Sci Sports Exerc. 2014 October ; 
46(10): 1891–1899

Przeżycie po zawale serca w trakcie fali upałów we Francji w 2003 roku 
w zależności od stopnia uszkodzenia serca



Cardiovascular mortality with hot night degrees Cardiovascular mortality with hot night hours

Wpływ wysokich temperatur w nocy niezależnie od temperatur dziennych 
na śmiertelność sercowo-naczyniową w Barcelonie

The temperature of 23 ◦C was used as the temperature threshold for the hot night degrees and hot night hours indices. 

In mortality due to natural causes, an increase of 1.5% per 10% (CI95% 0.6–1.5) for hot night hours and 6.6% per each 10º (CI95% 3.5–8.2%) for hot 

night degrees is observed. The effects of hot night hours reach their maximum with 100% and lead to an increase by 9.2% (CI95% 5.3–13.1%).



Cardiovascular events ↑ 3% (OR 1.03; 95% CI 1.01-1.05)

Stroke - (OR 1.00; 95% CI 0.96-1.04)

Atrial fibrillation - (OR 0.95; 95% CI 0.91-1.01)

All-cause death ↑ 12% (OR 1.12; 95% CI 1.09-1.15)

• Daily mean temperature

• Analysis between May and September, 2006 – 2016

• Cut-off value 95th percentile of temperature: 22.9° C

A conection between heat waves
and adverse events
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Nasza rzeczywistość ?

Ja 

Mieszkaniec Planety 

Ziemia…
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Dziękuję za uwagę

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

• Pierwsza   skuteczna   w  Polsce   transplantacja  serca    1985

• I - w Polsce, II – w Europie 24 godzinne dyżury zawałowe 1987 Szczyt Klimatyczny COP 24, 
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