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Cel pracy:  

ocena wpływu chwilowych zmian stężeń  PM2.5,  PM10 oraz NO2 na częstość hospitalizacji z 

powodu zawału mięśnia serca wśród mieszkańców Krakowa, hospitalizowanych w Szpitalu  Jana 

Pawła 2 w Krakowie

Badana populacja, kryteria włączenia, metody: 

- Spośród 5592 pacjentów hospitalizowanych w KSS im Jana Pawła II w latach 2012-2015 z 

powodu udokumentowanego zawału serca do badania włączono 3545 mieszkańców miasta 

Kraków, którzy od co najmniej 30 lat zamieszkiwali to miasto i w chwili zachorowania na zawał  

znajdowali się w mieście Kraków

Z badania wykluczono:

mieszkańców innych gmin Małopolski (brak stałych pomiarów PM2.5, NO2, różne metodologie pomiarów 

zanieczyszczeń, pacjentów z OZW w przebiegu zapalenia mięśnia, serca, zatoru płucnego itd ), osoby 

hospitalizowane w innych szpitalach Krakowa (brak dostępu do szczegółowych danych medycznych każdego 

pacjenta)



Parametr Wartość

Wiek, średnia (SD) 72.9 (11.6)

Płeć męska (%) 1602 (45.1)

NSTEMI, n (%) 2127 (62)

STEMI, n (%) 1347 (38)

Nadciśnienie tętnicze, n(%) 2079 (58.6)

Cukrzyca, n (%) 907 (25.6)

Otyłość, n (%) 418 (11.7)

Hyperlipidemia, n (%) 1994 (56.2)

Palenie tytoniu , n (%) 356 (10)

Infekcja przed przyjęciem, n (%) 56 (1.5)

Pierwotna PCI, n(%) 3220 (90.8)

Przebyty zawał, n (%) 425(12)

Niewydolność serca, n (%) 496 (14)

Zgon w szpitalu, n(%) 194.9 (5.5)

Charakterystyka badanej populacji
Średnie roczne stężenie (2012-2015) :
PM10             54.2ug.m3     (Zalecenia WHO 20ug/m3)

PM 2.5            37.6ug/m3    (Zalecenia WHO 10ug/m3)

NO2                42.3 ug/m3 (Zalecenia WHO 40ug/m3)

Sezon grzewczy

Średnie dzienne stężenie

Poza sezonem grzewczym

Średnie dzienne stężenie

p

PM10 75.2ug/m3 34ug/m3 <0.0001

PM2.5 55ug/m3 21.3ug/m3 <0.00001

NO2 38.4ug/m3 37.5ug/m3 0.70

Nawet po uwzględnieniu infekcji , temperatury i wilgotności, ciśnienia 

atmosferycznego ilość przyjęć do szpitala z powodu MI była znamiennie 

wyższa w okresie jesień- zima w porównaniu do wiosna- lato ; p<0.0007



DZIAŁANIA WOJEWÓDZTWA NA RZECZ POPRAWY JAKOŚCI 
POWIETRZA

Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski, Kraków

Efekty projektu LIFE

- 60 ekodoradców w gminach inicjujących działania 

i wydarzenia na szczeblu lokalnym

- kampania o negatywnych skutkach zanieczyszczenia powietrza

prowadzenie listy niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe

- autorski program studiów podyplomowych dla Ekodoradców

Projekt ekoMałopolska

-aktualizacja Programu ochrony powietrza,

-wzmocnienie roli ekologicznych źródeł transportu,

-wprowadzenie doradztwa środowiskowego dla mieszkańców i firm 

w postaci Ekodoradców i Ekodoradców dla biznesu,

-umożliwienie mieszkańcom zgłaszania przypadków nieprzestrzegania 

przepisów w zakresie ochrony środowiska za pomocą Ekointerwencji,

-zwiększenie obszarów zielonych poprzez tworzenie ekoParków. Formularz Ekointerwencja- pozwalający poinformować 

(również anonimowo), odpowiednie służby o łamaniu przepisów 

prawa w zakresie ochrony środowiska



FORMULARZ EKOINTERWENCJI

https://powietrze.malopolska.pl/ekointerwencja



Średnioroczne stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 w Krakowie 
w latach 2012-2017

PM10
PM2.5



NALEŻY ZWIĘKSZYĆ TEMPO PROGRAMÓW NAPRAWCZYCH
ŚREDNIOROCZNE STĘŻENIA BENZO/A/PIRENU

W PYLE ZAWIESZONYM PM10 – 2018 R .
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