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World Health Organization - 
WHO 

    

  Światowa Organizacja Zdrowia jest 

wyspecjalizowaną agendą ONZ 

powołaną do rozwiązywania 

problemów międzynarodowych w 

zakresie zdrowia publicznego  

 



Główne zadania WHO 

• Funkcja normatywna  

– ustanawianie międzynarodowych standardów w 

zdrowiu (n.p. Ramowa Konwencja o Tytoniu, 

wytyczne o jakości powietrza) 

– wdrażanie międzynarodowych uzgodnień w zakresie 

spraw zdrowotnych 

• Wypracowywanie koncepcji zdrowia publicznego 

• Zapewnianie dialogu w zakresie zdrowia pomiędzy 

wszystkimi państwami  

 



Środowisko a zdrowie w WHO 

• 20 Lat procesu Zdrowie i Środowisko  

• Deklaracja „Zdrowie i Środowisko”  

Parma, 2010 

• WHO European Centre  

for Environment and Health  

Bonn 

 



Środowisko a zdrowie 

• Stan środowiska w znaczący sposób wpływa na 

zdrowie i funkcjonowanie człowieka 

• Szacuje się, że czynniki środowiskowe są 

przyczyną prawie 20% wszystkich zgonów w 

Regionie Europejskim WHO 

• Wpływ jest silnie powiązany ze społecznymi 

determinantami zdrowia 



 
20 głównych przyczyn, powodujących obciążenie 

chorobami w 2010 roku (wg. wskaźnika DALY) 

Lim et al. LANCET (2012) 

Środowiskowe zanieczyszczenie powietrza 

(PM2.5): 

Ogólnie:  

- 3.1 milion zgonów 

W zachodniej, centralnej i wschodniej Europie 

- 430,000 przedwczesnych zgonów  

- Straconych ponad 7 milionów lat zdrowego  

życia  



Modified after Peters et al. JOEM 2011 



Zanieczyszczenie powietrza, PM i nowotwory - zestaw 



Dostępność danych & sieć 

monitorowania 



 
Działanie pyłu zawieszonego (PM2.5) roczna szacowana dawka 

narażenia, 2005 – GBD 2010 projekt 

Brauer et al. EST (2012) 



Stężenie PM2,5 w Europie, 
2005 

EEA 



Umieralność przypisana PM2.5 w 
Europie 



 

Narażenie ludności w UE  

Źródło: EEA, 2013 



Udział przedwczesnych zgonów związanych z 
długookresowym narażeniem na PM2,5 w zgonach 

ogółem na obszarach pozamiejskich (2000-2010) 

Skotak K. (IOŚ-PIB), 

Bratkowski J (NIZP-PZH): 

Long-term PM10 

concentration impact on 

human health in rural area 

in Poland.  



Projekty WHO 

1.REVIHAAP (Review of evidence on health aspects of air 

pollution)   

2.HRAPIE (Health risks of air pollution in Europe) 

• Cel – dostarczenie Komisji Europejskiej i jej zainteresowanym 

stronom, naukowych opartych na dowodach wskazówek w kwestiach 

zdrowotnych związanych z zanieczyszczeniem powietrza 

•  Wsparcie przeglądu ustawodawstwa EU w zakresie jakości 

powietrza  

• Dostarczenie odpowiedzi dla 26 kluczowych politycznie istotnych 

pytań 

• Adresowanie wyłącznie do rozważania aspektów zdrowotnych 

• Połącznie funduszy WHO i Komisji Europejskiej,  koorydynowanie 

przez WHO/Europa, zaangażowanie ponad 70 ekspertów 

• Raporty dostępne na stronie internetowej WHO 



Skutki zdrowotne PM2,5: wyniki 
projektu WHO REVIHAAP 

• Naukowe wnioski wytycznych WHO dotyczących jakości 

powierza (WHO AQ Guidelines) z 2005 roku o istnieniu 

przyczynowo-skutkowego związku PM2.5 ze zdrowiem 

ludzi zostały potwierdzone i wzmocnione przez badania 

naukowe w ostatniej dekadzie;  

• Najnowsze badania długookresowe wykazują związek 

między PM i umieralnością przy stężeniach 

zanieczyszczeń jeszcze niższych od obecnie zalecanego 

przez WHO AQG stężenia rocznego PM2.5 (10 µg/m3) 

 



Zysk oczekiwanej długości życia  
(w miesiącach) w 25 miastach projektu APHEKOM przy 
redukcji PM2.5 do poziomu WHO AQG (10 µg/m3) 



Podsumowanie 

 

•Stan środowiska w znaczący sposób wpływa na zdrowie i 

funkcjonowanie człowieka 

•Szacuje się, że czynniki środowiskowe są przyczyną prawie 

20% wszystkich zgonów w Regionie Europejskim WHO 

•Obecne stężenia PM10 i PM2,5 w Polsce maja znaczący, 

negatywny wpływ na zdrowie, łącznie ze zmniejszeniem 

oczekiwanej długości życia średnio o ok. 9 miesięcy 



Biuro Światowej Organizacji Zdrowia  

w Polsce 
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