
Aby jakość powietrza  

w województwie łódzkim  
służyła dobremu zdrowiu  

W jaki sposób jakość powietrza  

wpływa na nasze zdrowie? 



Oddychając 

zanieczyszczonym 

powietrzem  

chorujemy ! 



Polska jest krajem  

o największym 

zanieczyszczeniu  

powietrza w całej  

Unii Europejskiej 



Z tego powodu każdego  

roku, przedwcześnie umiera  

około 43 000  
mieszkańców Polski  

(jest to co dziewiąty zgon)  

 

Dla porównania: każdego  

roku w wypadkach drogowych  

w Polsce ginie 3.300 osób 



Wachlarz chorób  

do jakich przyczynia  

się zanieczyszczenie  

powietrza jest  

wyjątkowo szeroki: 



• układ oddechowy:  
astma, rak płuca, przewlekła 

obturacyjna choroba płuc, częste 

infekcje dróg oddechowych; 

 

• układ krwionośny:  
zawał serca, nadciśnienie tętnicze, 

choroba niedokrwienna serca, 

zaburzenia rytmu serca,  

niewydolność serca 



• układ nerwowy:  
problemy z pamięcią i koncentracją,  

wyższy poziom niepokoju, stany  

depresyjne, zmiany anatomiczne  

w mózgu, choroba Alzhaimera, 

przyspieszone starzenie układu  

nerwowego, udar mózgu; 

 

• układ rozrodczy:  
bezpłodność, przedwczesny poród, 

obumarcie płodu 



Niestety zanieczyszczone  

powietrze ma również  

negatywny wpływ na płód 
 

Prowadzone w Krakowie badania - przez  

prof. Wiesława Jędrychowskiego - dowodzą,  

że kobiety, które podczas ciąży oddychały 

powietrzem o wysokim stężeniu benzo[a]pirenu 

rodzą dzieci o niższym wzroście, z mniejszą  

wagą urodzeniową, o mniejszym obwodzie 

głowy i niższym ilorazie inteligencji.  

 

Dzieci te są również mniej odporne  

na infekcje w późniejszym wieku 



Co robić  

podczas wysokich  

stężeń zanieczyszczeń? 
 

Na przykład w Krakowie dzieci  

nie wychodzą z budynku przedszkola,  

dorośli mieszkańcy coraz częściej  

zakładają maski przeciwpyłowe,  

nie uprawiają sportu na „powietrzu”,  

nie wietrzą mieszkań.  

 

Coraz częściej instalowane  

są instalacje przeciwpyłowe 



Warto się poważnie  

zastanowić nad  

konsekwencjami oddychania  

zanieczyszczonym powietrzem  

i postarać się o ograniczenie  

emisji zanieczyszczeń.  

 

Zacznijmy od siebie ! 



Dziękujemy za uwagę
 

„Aby jakość powietrza w województwie łódzkim służyła dobremu zdrowiu” 
 
Projekt „Aby jakość powietrza w województwie łódzkim służyła dobremu zdrowiu” jest realizowany przez Stowarzyszenie „21” w ramach 
konkursu pn. „EDUKACJA EKOLOGICZNA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO – EDYCJA 2016” (obszar priorytetowy: eduka-
cja ekologiczna obejmująca problematykę zanieczyszczeń powietrza oraz ich szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzi). 
 
Projekt ma na celu pokazanie zalet pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz zaprezentowanie tego w jaki sposób wytwarzanie 
energii elektrycznej, w różny sposób, ma wpływ na zanieczyszczenie powietrza. 
 

Więcej o projekcie pod adresem: www.stowarzyszenie21.pl <<Projekty realizowane>> 
 
 
Wartość ogólna zadania:  
14 650,00 PLN 
 

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi:  
Dotacja w kwocie 10 100,00 PLN 
 

  

www.stowarzyszenie21.pl 
 

www.zainwestujwekologie.pl 

Projekt dofinansowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą przy ul. Dubois 118, 
w Łodzi (93-465).  
 

 


