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Po latach intensywnych badań, dyskusji i rozważań z ekspertami z całego świata, we
wrześniu 2021 r. WHO zaktualizowała swoje globalne wytyczne dotyczące jakości
powietrza pochodzące z 2005 r. (WHO 2021). Nowe wytyczne dotyczące jakości
powietrza (WHO AQG (WHO air quality guidelines) są ambitne i odzwierciedlają
znaczący wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie ludności świata. Wytyczne
zalecają osiągnięcie średnich rocznych stężeń pyłu PM2,5 nieprzekraczających 5 µg/m3,
średnich rocznych stężeń NO2 nieprzekraczających 10 µg/m3 i średnich 8-godzinnych
stężeń O3 (w 6-miesięcznym okresie najwyższych stężeń ozonu) nieprzekraczających 60
µg/m3 (WHO2021). Dla porównania, odpowiednie wartości z wytycznych WHO z 2005 r.
dla pyłu PM2,5 i NO2 wynosiły odpowiednio 10 µg/m3 i 40 µg/m3, zaś w przypadku ozonu
brak było zaleceń dotyczących długoterminowego stężenia (WHO 2006). Chociaż
wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia nie są prawnie wiążące, mamy nadzieję, że
będą miały wpływ na kształtowanie polityki jakości powietrza na całym świecie przez
wiele lat.
Aktualizacja wytycznych była konieczna, gdyż w ciągu ostatnich 20 lat zgromadzono
ogromną wiedzę naukową dowodzącą istnienia poważnych skutków zdrowotnych
zanieczyszczenia powietrza i ich wpływu na niemal wszystkie narządy ludzkiego ciała
(Thurston i in. 2017). Co ważne, wyniki ostatnich badań i dużych programów
badawczych konsekwentnie dowodzą, że negatywne skutki zanieczyszczenia powietrza
nie występują wyłącznie przy narażeniu na wysokie stężenia zanieczyszczeń, ale można

je zaobserwować również przy bardzo niskich stężeniach. Brak jest progów, poniżej
których stężenia zanieczyszczeń można uznać za bezpieczne dla zdrowia (Brauer i in.
2019; Brunekreef i wsp. 2020; Dominici i wsp. 2019).
Eksperci są obecnie zgodni, że zanieczyszczenie powietrza należy do wiodących
czynników ryzyka dla zdrowia ludności na świecie, powodując również ogromne
obciążenie finansowe. Zanieczyszczenia powietrza zewnętrznego, jak i te obecne w
powietrzu wewnątrz pomieszczeń (m.in. w gospodarstwach domowych) łącznie
odpowiadały za około 12% wszystkich zgonów w 2019 r. Zanieczyszczenie powietrza
zajmuje obecnie czwarte miejsce wśród głównych czynników ryzyka zachorowań i
zgonów w skali globalnej, ustępując tylko nadciśnieniu tętniczemu, nałogowi palenia i
niezdrowemu odżywianiu (Murray i wsp. 2020). Jeśli chodzi o skutki ekonomiczne, to
szacuje się, że globalne koszty zewnętrzne związane ze zdrowiem wyniosły w 2013 r. 5
bilionów USD, przy dodatkowych kosztach na poziomie 225 mld USD związanych z
utraconą wydajnością pracy (World Bank Group 2016). W krajach Europejskiego Regionu
WHO, całkowity roczny koszt skutków zdrowotnych i umieralności z powodu
zanieczyszczenia powietrza, w tym szacunkowe koszty zachorowalności, wyniósł 1,575
bilionów USD (WHO Regional Office for Europe, OECD 2015).
Najważniejszym
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zmniejszenie stężeń zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego przynosi korzyści
zdrowotne lokalnej populacji, nawet w miejscach, w których stężenia te są niewielkie. Co
więcej, liniowe zależności między ekspozycją a reakcją organizmu, aż do najniższych
obserwowalnych stężeń, pokazują w sposób ilościowy korzyści, jakie każdy może
uzyskać wskutek poprawy czystości powietrza (Huangfu i Atkinson 2020; Lee i in. 2020;
Chen i Hoek 2020; Orellano i in. 2020; Zheng i in. 2021). Te konkluzje są istotnym
wyznacznikiem kształtowania polityki i przepisów dotyczących czystego powietrza we
wszystkich krajach świata. Są również kluczem do oszacowania potencjalnych korzyści
zdrowotnych

i

ekonomicznych

wynikających

z

ograniczania

narażenia

na

zanieczyszczenie powietrza wynikających z wdrażania odpowiedniej polityki.
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powietrza
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zaobserwować nawet przy najniższych obserwowanych stężeniach zanieczyszczeń
powietrza, stanowi kamień milowy w dążeniu do czystszego powietrza i bardziej
efektywnych polityk ochrony zdrowia, ale także wezwanie do ponownego rozważenia
zmiany obecnych przepisów i regulacji dotyczących jakości powietrza. Maksymalizacji

korzyści zdrowotnych sprzyja lepsze zrozumienie znaczenia zmniejszania średniego
narażenia całej populacji, poza zmniejszaniem narażenia w tzw. hot-spotach i w grupach
narażonych na szczególnie wysokie stężenia zanieczyszczeń. Aby poradzić sobie z
problemem

negatywnych

skutków

zdrowotnych

wynikających

z

narażenia

na

zanieczyszczenia powietrza, niezbędne jest prowadzenie odważnych działań w zakresie
poprawy

jakości

powietrza

na

wszystkich

poziomach

administracyjnych

(międzynarodowym, krajowym, lokalnym) i we wszystkich sektorach gospodarki (w tym
w transporcie, energetyce, przemyśle, rolnictwie, czy sektorze komunalno-bytowym).
W większości krajów przepisy dotyczące jakości powietrza opierają się na stałych
poziomach

dopuszczalnych.

W

regulacjach

tych

brakuje

zachęt

do

dalszego

zmniejszania stężeń zanieczyszczenia powietrza po osiągnięciu poziomów poniżej tych
poziomów dopuszczalnych (Kutlar Joss i in. 2017). Biorąc pod uwagę wiedzę o
występowaniu negatywnych skutków zdrowotnych zanieczyszczeń

nawet przy ich

bardzo niskich stężeniach, przyszłe polityki kształtowania jakości powietrza muszą
zawierać zachęty do postępującego obniżania narażenia całej populacji –poprawiając w
ten sposób zdrowie wszystkich ludzi. Potrzebna jest zmiana paradygmatu ze stosowania
wyłącznie stałych poziomów dopuszczalnych na koncepcję łączenia stałych wartości
granicznych z sukcesywnym zmniejszaniem średniego narażenia. Przykładowo obecna
dyrektywa Unii Europejskiej (UE) w sprawie jakości powietrza atmosferycznego zawiera
już niewiążący cel redukcji średniego narażenia (European Commission 2008). Zbliżająca
się w 2022 r. rewizja tej dyrektywy będzie okazją do wyznaczenia kierunku działań i
wdrożenia wiążących celów redukcji średniego narażenia na zanieczyszczenia powietrza
w połączeniu z obniżonymi stężeniami dopuszczalnymi.
Programy zmniejszające emisje zanieczyszczeń powietrza przynoszą ogromne i
narastające w czasie korzyści dla jakości powietrza i zdrowia. Szacowane korzyści
zdrowotne wynikające z oddychania czystym powietrzem znacznie przewyższają koszty
poprawy jakości powietrza. W Stanach Zjednoczonych oszacowano, że korzyści
wynikające ze zmniejszonej umieralności, niższych wydatków na leczenia chorób
związanych z zanieczyszczeniem powietrza i wyższej wydajności pracowników, są około
30-krotnie większe niż koszty wdrożenia działań wynikających z ustawy o czystym
powietrzu (Clean Air Act). Skutkuje to poprawą netto w zakresie wzrostu gospodarczego
i dobrobytu ludności (US EPA. 2015). Z kolei w Chinach korzyści dla zdrowia publicznego
były o 50% większe niż koszty poprawy jakości powietrza (Zhang i in. 2019). Podobnie w
przypadku Unii Europejskiej, dodatkowe regulacje prawne dotyczące czystego powietrza

i klimatu, wykraczające poza obecne zobowiązania, doprowadzą do korzyści netto z
pozytywnymi

skutkami

makroekonomicznymi

(Amann
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2017). Opłacalność

ekonomiczna działań na rzecz poprawy jakości powietrza jest ponadto wzmacniana
przez

ścisły

związek

między

zanieczyszczaniem

powietrza

a

emisją

gazów

cieplarnianych. Zmniejszanie emisji zanieczyszczeń powietrza wpłynie również na
dążenie do neutralności klimatycznej i odwrotnie, dzięki czemu korzyści z inwestycji w
jednym obszarze liczą się dwukrotnie (Amann et al. 2014).

Wnioski
Zanieczyszczenie powietrza jest wiodącym globalnym zagrożeniem dla zdrowia
publicznego, powodującym szereg niekorzystnych skutków zdrowotnych, nawet przy
najniższych obserwowanych stężeniach zanieczyszczeń. Istnieje wiele dowodów dla
rządzących, że działania na rzecz zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza jednocześnie
przeciwdziałają zmianom klimatu. Zaktualizowane rekomendacje WHO są odważne i
podkreślają znaczenie obniżenia stężeń zanieczyszczeń powietrza na każdym ich
poziomie. Korzyści są oczywiste: obniżenie poziomu zanieczyszczenia powietrza
doprowadzi do ogromnej poprawy zdrowia ludności, wśród osób w każdym wieku,
oddychających czystszym powietrzem. Popieramy nowe wytyczne jakości powietrza
rekomendowane przez Światową Organizację Zdrowia i zachęcamy władze krajowe i
samorządowe do korzystania z tych wytycznych jako przewodnika dla ambitnych i
zdecydowanych działań dotyczących ograniczania emisji zanieczyszczeń na całym
świecie i poprawy jakości powietrza.

Inicjatywa wspólnego oświadczenia towarzystw medycznych, naukowych i zajmujących
się zdrowiem publicznym została przeprowadzona przez European Respiratory Society
(ERS) i International Society for Environmental Epidemiology (ISEE).
*Powyższy dokument przedstawia przełożone na język polski wspólne oświadczenie
towarzystw medycznych, naukowych i zajmujących się zdrowiem publicznym. W celu
zapoznania się z treścią oryginalnego stanowiska proszę skorzystać z ISEE i ERS.
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