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Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Ârodowiskowego. Dyrektor Instytutu – dr n. med. Piotr Brewczyƒski

W dniach 22–25 kwietnia 2010 r. w Marienthal
(Niemcy) odby∏a si´ mi´dzynarodowa konferencja
warsztatowa zorganizowana przez Fundacj´ Kinderumwelt z siedzibà w Osnabrueck. W spotkaniu
udzia∏ wzi´∏o 23 goÊci z krajów Europy ÂrodkowoWschodniej reprezentujàcych instytucje naukowe
zaanga˝owane w projekty z dziedziny Êrodowiskowych zagro˝eƒ zdrowia u dzieci, w tym przedstawiciele Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Ârodowiskowego w Sosnowcu (prof. dr hab. n. med. Zbigniew Rudkowski, dr hab. n. med. Renata Z∏otkowska, lek. Maja Muszyƒska-Graca, lek. Beata Dàbkowska). Uczestnicy konferencji przedstawili aktualne informacje na temat priorytetowych problemów w dziedzinie zdrowia Êrodowiskowego dzieci
oraz podejmowanych w tym zakresie dzia∏aƒ w poszczególnych krajach. Prezentacje dotyczy∏y:
– bezpieczeƒstwa dzieci oraz zapobiegania wypadkom i urazom; wyniki w∏asne przekazali przedstawiciele W´gier, ¸otwy i Litwy. Przedstawicielka W´gier zaprezentowa∏a za∏o˝enia krajowego programu
dotyczàcego bezpieczeƒstwa dzieci i m∏odzie˝y
w wieku 0–24 lat na okres 2010–2019. Program stanowi wk∏ad do mi´dzynarodowego raportu HBSC
(Health Behaviour in School – aged Children);
– problemów zwiàzanych z mniejszoÊciami narodowymi, szczególnie spo∏ecznoÊcià romskà w obszarze
statusu socjo-ekonomicznego, warunków higienicznych, ÊwiadomoÊci zdrowotnej i edukacji oraz stylu
˝ycia. Swoje doÊwiadczenia w tej dziedzinie przedstawili przedstawiciele S∏owacji, a tak˝e Czech;
– Êrodowiskowych i zdrowotnych skutków awarii
reaktora jàdrowego elektrowni atomowej w Czernobylu – obserwacje dotyczàce Bia∏orusi i Ukrainy;

– podwy˝szonego ryzyka wystàpienia chorób rozrostowych uk∏adu bia∏okrwinkowego u dzieci narazonych na promieniowanie elektromagnetyczne – wyniki badaƒ w ramach programu KIGGS realizowanego w Niemczech;
– cz´stoÊci wyst´powania astmy oskrzelowej w populacji dzieci w krajach uczestniczàcych w programie BUPAS (Polska, Ukraina, Bia∏oruÊ);
– nara˝enia na o∏ów Êrodowiskowy dzieci zamieszka∏ych na terenie Zag∏´bia Miedziowego w Legnicy
i G∏ogowie – wyniki badaƒ polskich;
– czynników Êrodowiskowych zaburzajàcych gospodark´ hormonalnà, ze szczególnym uwzgl´dnieniem dojrzewania p∏ciowego – obserwacje niemieckie;
– szkodliwoÊci palenia biernego – wp∏ywu ETS na
uk∏ad immunologiczny pod postacià zaburzeƒ st´˝eƒ immunoglobulin w poszczególnych klasach
u dzieci polskich obj´tych badaniami w ramach
mi´dzynarodowego programu CESAR.
Odr´bny blok tematyczny stanowi∏o omówienie
programu ALLUM – autorzy niemieckiej wersji serwisu internetowego poÊwi´conego chorobom alergicznym oraz problematyce zdrowia Êrodowiskowego przedstawili jego aktualny kszta∏t, ze zwróceniem szczególnej uwagi na mo˝liwoÊç powszechnej
edukacji wykorzystujàcej Internet (e-learning);
uczestnicy konferencji poinformowali o post´pie
prac w ich krajach zwiàzanych z przystosowaniem
tej strony internetowej do lokalnego odbiorcy (wersja w´gierska i czeska); pod dyskusj´ podddano
projekt rozszerzenia zasi´gu strony ALLUM na pozosta∏e kraje regionu Êrodkowo-wschodniej Europy.
W trakcie dyskusji uczestnicy z poszczególnych kra-
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jów (w tym delegacja polska) podj´∏y zobowiàzanie
o aktywnym w∏àczeniu si´ do wspó∏pracy w tym zakresie.
Przedstawiciele Fundacji Kinderumwelt, którzy
brali udzia∏ w V Konferencji Ministerialnej dotyczàcej problematyki zdrowia Êrodowiskowego dzieci
(Parma, 10–12 marca 2010), przedstawili krótkie
sprawozdanie z przebiegu konferencji oraz kluczowych tematów dyskutowanych w jej trakcie. Ka˝dy
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z uczestników spotkania otrzyma∏ pe∏ny tekst dokumentu koƒcowego „Parma Declaration on Environment and Health”.
Na zakoƒczenie dwudniowego spotkania prof.
Karl Ernst von Muhlendahl (Niemcy) i prof. Jan
Janda (Czechy) podzielili si´ z zebranymi swoimi refleksjami na temat historii stosunków mi´dzynarodowych w I po∏owie XX wieku i konsekwencji historycznych Paktu Stalin–Hitler.
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