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Zanieczyszczenie powietrza jest przyczyną ponad
6,5 milionów przedwczesnych zgonów rocznie.
Z tego 3 miliony zgonów spowodowanych
jest zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego.
Jest to problem występujący w wielu częściach świata,
bez względu na poziom rozwoju danego obszaru –
ponad połowa miast w krajach wysokorozwiniętych
nie spełnia wytycznych opracowanych przez Światową
Organizację Zdrowia dotyczących jakości powietrza,
a w krajach o niskim lub średnim dochodzie ten
odsetek sięga poziomu 98%.1,2
Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego pochodzi
głównie ze spalania paliw kopalnych (w celach
transportowych, ogrzewania naszych domostw czy
wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby naszych
miast). Do tego dochodzą pyły oraz działalność
przemysłowa. Narażenie na zanieczyszczenie
powietrza pyłami zawieszonymi (PM10 oraz PM2.5)
powiązane jest ze wzrostem zapadalności na choroby
dróg oddechowych i układu krążenia oraz
przedwczesne porody. Coraz więcej dowodów mówi
o jego wpływie na rozwój mózgu i funkcji
poznawczych.3 Zanieczyszczenie powietrza
atmosferycznego zaklasyfikowane zostało przez
Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem WHO
jako przyczyna raka płuc.4

PM10 i PM2.5 zawierają
takie związki jak
siarczany, azotany, ołów
i sadzę, które mogą
wnikać głęboko do płuc
i układu krążenia,
stanowiąc poważne
zagrożenie dla zdrowia.5
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Zanieczyszczenie powietrza powoduje wyraźne
obciążenie finansowe. Koszty ochrony zdrowia
poniesione wskutek zanieczyszczenia powietrza
atmosferycznego wyniosły w 2010 roku 1,7 bln
dolarów amerykańskich w 35 państwach
członkowskich OECD, 1,4 bln w Chinach oraz
500 mld dolarów w Indiach.7 Te same źródła
zanieczyszczeń przyczyniają się również do zmian
klimatu, wpływając dodatkowo na zdrowie
i gospodarkę poprzez anomalia pogodowe,
rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych i inne
czynniki.2
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Na szczęście wdrażanie odpowiednich środków
redukujących zanieczyszczenie powietrza
zmniejsza zarówno koszty, jak i negatywny
wpływ na zdrowie. Przyczynia się to do poprawy
jakości zdrowia publicznego, obniżając
jednocześnie poziomy emisji związków
zanieczyszczających klimat, takich jak CO2, sadza
czy metan. Zyskuje na tym gospodarka
i społeczeństwo. Przesiadania się z samochodu
na rower czy chodzenie pieszo, zwiększa dzienną
dawkę aktywności fizycznej, przynosząc
jednoznaczne korzyści dla zdrowia.8

Światowe procentowe pochodzenie pyłu
zawieszonego PM2.5 wygląda następująco: 25%
pochodzi ze źródeł związanych z transportem,
15% pochodzi z produkcji energii i innego
rodzaju działalności przemysłowej, 18% z pyłu
i soli morskiej, 20% PM2.5, podobnie jak
w przypadku PM10, pochodzi ze spalania paliw
na potrzeby ogrzewania domostw.6
Do zapadalności na choroby układu
oddechowego, w tym astmę i choroby układu
krążenia, przyczynia się także ozon
przypowierzchniowy, który może mieć również
negatywny wpływ na rozwój funkcji
poznawczych.1

Monitorowanie
jakości powietrza
Mimo, że od 2014 roku zwiększyła się
niemal dwukrotnie liczba stacji
pomiarowych w miastach na całym
świecie i obejmuje obecnie 3000
miejscowości, nadal ilość gromadzonych
danych jest niewystarczająca. Podczas
gdy 92% globalnej populacji mieszka
na obszarach, w których przekroczone
są progi określone w wytycznych WHO
dotyczących jakości powietrza, w wielu
miejscach na całym świecie wciąż brakuje
niezawodnych systemów monitorowania
stężeń zanieczyszczeń w powietrzu.
Dodatkowo jakość i ilość stacji
pomiarowych w poszczególnych miastach
znacznie się od siebie różnią.1,9
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Dla decydentów i lokalnych instytucji
zajmujących się ochroną zdrowia taki
brak dostępu do precyzyjnych danych
lokalnych ogranicza możliwość tworzenia
strategii i konkretnych działań w kierunku
ochrony zdrowia publicznego.
W niektórych miejscowościach stosuje się
dostępne na rynku nowe, niedrogie
mobilne systemy monitorowania jakości
powietrza, dzięki którym wzrasta
świadomość społeczna problemu oraz
pojawia potrzeba budowy oficjalnych,
profesjonalnych stacji pomiarowych
i podejmowania konkretnych działań
zmierzających do zaradzenia
zanieczyszczeniu powietrza.

Rowerzysta ma na sobie maskę z diodą LED, która
mierzy poziom zanieczyszczenia powietrza w jej
otoczeniu. Kolor czerwony wskazuje, że poziomy
standardów Światowej Organizacji Zdrowia zostały
przekroczone w tym miejscu pięciokrotnie.

Rozwiązanie

Mimo, że zanieczyszczenie powietrza,
zmiany klimatu oraz ich wpływ na
zdrowie to problemy o charakterze
globalnym, rozwiązania leżą
na poziomach lokalnych.
W 2016 roku Światowa Organizacja
Zdrowia opublikowała plan działań
zmierzających do zaradzenia
problemowi zanieczyszczenia
powietrza na świecie, wzywając
liderów sektora zdrowotnego na
wszystkich szczeblach – od lokalnego
po globalny – do podjęcia odpowiedzi
na to wyzwanie, jakim jest ochrona
zdrowia publicznego. Dzięki temu
poszczególne miasta i kraje zaczęły
wdrażać konkretne rozwiązania.
Finlandia, Wielka Brytania i Kanada
zobowiązały się do stopniowego
odchodzenia od energetyki węglowej.
W Paryżu, podczas dni o dużym
stężeniu zanieczyszczeń w powietrzu,
wprowadza się darmową
komunikację miejską.

Działanie

Wiele miejscowości na całym świecie
udoskonala transport publiczny
i infrastrukturę dla ruchu
rowerowego i pieszego, a kilka z nich,
w tym Singapur i Mediolan,
wprowadziło opłaty za wjazd
do miasta. Pekin zamierza ograniczać
łączną ilość pojazdów, a Szanghaj
wdrożył restrykcyjne przepisy
dotyczące sprzedaży nowych
samochodów.
Organizacje biorące udział
w kampanii Unmask My City dążą
do wdrażania lokalnych rozwiązań na
szczeblu miejskim i ogólnokrajowym,
takich jak opłaty ograniczające
natężenie ruchu pojazdów
osobowych i ciężarowych
w miastach; zwiększenie wsparcia
dla transportu rowerowego oraz
opartej na czystej energii komunikacji
miejskiej; blokowanie powstawania
nowych elektrowni węglowych;
odchodzenie od ogrzewania
domostw najbardziej
zanieczyszczającym węglem;
monitorowanie i regulowanie źródeł
emisji pyłów pochodzenia
przemysłowego i naturalnego; i wiele
innych.

Każdy człowiek zasługuje na to, by móc oddychać
czystym powietrzem i cieszyć się stabilnym
klimatem. Unmask My City wzywa wszystkie
miasta do dostosowania się do opracowanych
przez Światową Organizację Zdrowia wytycznych
z zakresu jakości powietrza do roku 2030, w celu
ochrony naszego zdrowia i naszej planety.10,11

www.unmaskmycity.org

#UnmaskMyCity
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