
Broszura HEAL:

Spalanie węgla w domowych piecach

zagrożenia zdrowotne 

Łukasz Adamkiewicz

Health and Environment Alliance (HEAL)

26 czerwca 2014, Warszawa



Ponad 65 organizacji członkowskich w 30 różnych krajów

Wykorzystujemy wyniki badań naukowych 
dla poprawy zdrowia publicznego na 

szczeblu UE i międzynarodowym

Lekarzy

Pielęgniarek

Pacjentów

Instytutów badawczych 
zdrowia publicznego

Organizacji kobiet

Organizacji ekologicznych

Organizacji młodych

Naukowców

Ubezpieczycieli zdrowotnych

HEAL – reprezentuje interesy



Cel broszury

Celem broszury jest 

przedstawienie najnowszych 

wyników badań i polskich 

studiów przypadków o 

wpływie zanieczyszczeń

powietrza (w tym spalania 

węgla) na zdrowie ludzi



Grupa docelowa

• Lekarze: 

• rodzinni, pulmonolodzy, alergolodzy

• Pacjenci: 

• chorujący na schorzenia układu oddechowego, przewlekle 

chorzy

• Regiony, w których dominującym źródłem 

zanieczyszczeń powietrza jest niska emisja:

• Śląsk, Dolny Śląsk, Małopolska



Zawartość broszury

1. Dowody na temat wpływu zanieczyszczeń 

powietrza na zdrowie z raportów 

międzynarodowych organizacji (WHO, IARC, AHA, 

EEA)

2. Dane emisyjne – dotyczące spalania węgla w 

gospodarstwach domowych

3. Udział emisji niskiej w stężeniach zanieczyszczeń

4. Wyszczególnienie grup osób, których zdrowie jest 

najbardziej zagrożone 



Zawartość broszury cd.

5. Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zapadalność 

na:

• choroby układu oddechowego i naczyniowo – sercowego

• alergie u dzieci

• nowotwory górnych dróg oddechowych

6. Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie 

kobiet w ciąży i dzieci w życiu płodowym 

7. Pozytywny wpływ zmian w prawie na zdrowie 

publiczne



Przykładowy tekst



Dane emisyjne



Dane emisyjne



Choroby uk. oddechowego i krążenia



Wpływ na kobiety w ciąży i dzieci



Zmiany w prawie

• 1990 - Dublin, Irlandia

• 2001 - Launceston, 

Australia

• 2003 - Dolina Joaquin

Valley, USA

• 2013 – Kraków, Polska

• 2014 - 2020 ...?



Działalność społeczna HEAL

1. Przekazywanie wyników badań naukowych w 

przestępny sposób dla społeczeństwa i dla 

decydentów:

2. Media społecznościowe, strona www (wkrótce)

www.facebook.com/HEALPolska

www.twitter.com/HEALPolska

http://www.facebook.com/HEALPolska
http://www.twitter.com/HEALPolska


Dziękuję za uwagę!

Health and Environment Alliance (HEAL)

ul. Koszykowa 59/3,

00-660, Warszawa

lukasz@env-health.org

+48 792 468 018 



Planowane projekty oraz 

pomysły 

uczestników seminarium
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