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XVI Mi´dzynarodowa Konferencja Naukowa
„Zdrowie dzieci a czynniki Êrodowiskowe, klimatyczne i spo∏eczne” Legnica 21–22 maja 2010 zosta∏a zorganizowana przez Fundacj´ Na Rzecz Dzieci
Zag∏´bia Miedziowego w Legnicy przy wspó∏udziale Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Srodowiskowego w Sosnowcu oraz pod patronatem Ministra Zdrowia, Polskiego Towarzystwa Medycyny
Srodowiskowej i Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Uczestniczy∏o oko∏o 100 osób z kilku regionów Polski oraz przedstawiciele Bia∏orusi, Litwy,
Niemiec, Rosji, Ukrainy, którzy wyg∏osili wyk∏ady
na temat Êrodowiska i problemów zdrowia dzieci
w ich krajach.
Sesja inauguracyjna dotyczy∏a zagadnienia ekspozycji i szkodliwoÊci o∏owiu – zgodnie z apelem
WHO o eliminacj´ tego zagro˝enia. Przedstawiono
na przestrzeni lat 1991–2010 spadek poziomu o∏owiu we krwi u dzieci w Zag∏´biu Miedziowym Êrednio do wartoÊci ok. 40 µg/L, co w porównaniu
z Niemcami stanowi wartoÊç dwa razy wi´kszà
(H. Struga∏a-Stawik, Z. Rudkowski). W aglomeracji
górnoÊlàskiej aktywne dzia∏ania prowadzi Fundacja „Miasteczko Âlàskie”(M. Dumieƒski) i równie˝
tam finansowanie badaƒ przesiewowych na poziom
o∏owiu we krwi opiera si´ na sponsorowaniu, a nie
na bud˝ecie NFZ, tymczasem nadal sà szczególnie
nara˝one na o∏ów górnoÊlàskie miejscowoÊci przemys∏owe.
Na podstawie projektu 2-FUN (Full-change and
UNcertainty approaches for assesssing health risks
in Future ENvironmental scenarios) i gnostycznej
analizy danych (http://www.r-project.org/) prowa-

dzonych przez IETU (A. Bubak i wsp.)stwierdzono,
˝e st´˝enia o∏owiu i kadmu w glebach przekraczajà
dopuszczalne wartoÊci w najbardziej uprzemys∏owionych Êrodowiskach województwa Êlàskiego, które zosta∏y rozpoznane jako „hot spots”. Skoncentrowano si´ na skutkach zdrowotnych tego Êrodowiska u dzieci, tj. wyst´powania anemii w nara˝eniu
na o∏ów, chorób uk∏adu moczowego w nara˝eniu na
kadm, nadciÊnienia t´tniczego w ∏àcznym nara˝eniu
na o∏ów i kadm. Dodatkowo analizowano informacje o zachorowalnoÊci na nowotwory. Zaobserwowano znaczàcy trend czasowy w przyroÊcie liczby
zachorowaƒ np. w miastach w porównaniu do powiatów zachorowalnoÊç jest wy˝sza o 50% dla anemii, o 39% dla chorób uk∏adu moczowego i 81% dla
nadciÊnienia. Stwierdzono statystycznie istotny
wzrost zachorowalnoÊci na nowotwory zale˝ny od
wieku dzieci, oraz potwierdzono wp∏yw nara˝enia
Êrodowiskowego na zachorowalnoÊç na nowotwory.
Przedmiotem zaawansowanych badaƒ Zak∏adu
Genetyki IMPiZS w Sosnowcu (N. Pawlas i wsp.)
by∏a interakcja gen–Êrodowisko na przyk∏adzie
wp∏ywu niskiego poziomu o∏owiu w krwi na stan
s∏uchu u dzieci w zale˝noÊci od polimorfizmu genów ALAD i VDR (witaminy D). W zale˝noÊci od
polimorficznych cech genu wykryto indywidualnà,
to jest zwi´kszonà lub zmniejszonà wra˝liwoÊç na
szkodliwe dzia∏anie niskich st´˝eƒ o∏owiu.
Wp∏yw czynników Êrodowiskowych na zdrowie
dzieci (L. Klimackaja, Uniwersytet Medyczny
w Krasnojarsku, Rosja) jest przedmiotem badaƒ
Uniwersytetu w Krasnojarsku – stwierdzono znaczne ska˝enie Êrodowiska metalami ci´˝kimi, w tym
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ska˝enie mleka krowiego i znaczny wp∏yw na zdrowie dzieci. Mi´dzyuczelniana umowa Grodno (Bia∏oruÊ) – Krasnojarsk (Rosja) zamierza s∏u˝yç zbadaniu i porównaniu standaryzowanych danych
m.in. na temat ˝ywienia, aktywnoÊci fizycznej i stylu ˝ycia ok. 2000 dzieci szkolnych (A. Szpakow,
Uniwersytet Grodzieƒski).
Birute Skerliene (Klinika Pediatryczna w Wilnie)
przedstawi∏a niekorzystnà struktur´ demograficznà
Litwy (ma∏a rozrodczoÊç, spadek liczby ludnoÊci)
i problemy Êrodowiskowe zdrowia dzieci.
Znaczàcà cz´Êç konferencji zaj´∏y prace na temat
rozwoju fizycznego dzieci i m∏odzie˝y na terenie legnicko-g∏ogowskim. Prof. M. Krawczyƒski (Poznaƒ)
poda∏ opis dziecka dysmorficznego ilustrujàc to
licznymi fotografiami.
W badaniach wykonanych przez Autorów z wroc∏awskiej AWF (G. Jednora∏, Z. Ignasiak) stwierdzono, ˝e na terenie Polkowic (Zag∏´bie Miedziowe)
prawid∏owy typ postawy cia∏a u ch∏opców wyst´puje w 54% przypadków, a u dziewczàt w 48,5% przypadków. Liczby te sà zbli˝one do wyników z terenów nieska˝onych, co mo˝e Êwiadczyç, ˝e zamieszkiwanie w badanym Êrodowisku nie wp∏ywa istotnie
na zwi´kszenie liczby wad postawy u dzieci. Jednà
z najprostszych miar tempa dojrzewania dziewczàt,
regulowanego zarówno przez czynniki genetyczne,
jak i Êrodowiskowe jest wiek menarche, która wyst´powa∏a u dziewczàt wiejskich i miejskich na terenie
Zag∏´bia Miedziowego w wieku odpowiednio 12,53
lat i 12,46 lat (T. S∏awiƒska, Z. Ignasiak). Styl ˝ycia
uczniów (K. Kochan, K. Czajka, AWF Wroc∏aw)
z tego terenu obrazujà dane, ˝e do codziennego palenia tytoniu przez minimum 30 dni przyzna∏o si´
4,9% ch∏opców oraz ich 7,5% rówieÊniczek. Odsetek
osób, które próbowa∏y ju˝ napojów alkoholowych
jest zbli˝ony u obu p∏ci i wynosi oko∏o 56%. Dziewcz´ta najcz´Êciej podejmowa∏y aktywnoÊç fizycznà
zwiàzanà z du˝ym wysi∏kiem i trwajàcà co najmniej
20 minut przez 4 dni w tygodniu, natomiast wszyscy
ch∏opcy przez 7 dni w tygodniu. Wszyscy badani
w wieku 14 i 15 lat najcz´Êciej oglàdali TV przez 3
godz. i wi´cej, to jest d∏u˝ej ni˝ ich m∏odsi koledzy.
Wszyscy ch∏opcy oraz dziewcz´ta od 13. roku ˝ycia
przeznaczali na gry komputerowe 2–3 godz. dziennie. Udzia∏ w dodatkowych zaj´ciach sportowych
w wi´kszym odsetku deklarowali ch∏opcy najcz´Êciej w 11. i 13. roku ˝ycia (62%). Skrzywienie boczne kr´gos∏upa w najwi´kszym odsetku wyst´puje
u 15-letnich ch∏opców (20, 9%) i u 13-letnich dziewczàt (22%) (J. Pokrywka i wsp.).Cz´stoÊç wyst´powania nadwagi wynosi u ch∏opców 17,7% a u dziewczàt 12,8%. Zagro˝enie oty∏oÊcià rozpoznano
u 4,7% ch∏opców oraz 4,4 % dziewczàt (K. Czajka,
K. Kochan). WÊród uczniów z nadwagà 42,2 %
ch∏opców oraz 67,2% dziewczàt jest Êwiadomych za-
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burzeƒ w proporcjach wagowo-wzrostowych. Pod
wzgl´dem parametrów somatycznych badana m∏odzie˝ przewy˝sza∏a wi´kszoÊç swoich rówieÊników
z innych regionów kraju, co mo˝e wynikaç ze stosunkowo wysokiego poziomu ekonomicznego Legnicy (G. Jednora∏, Z. Ignasiak, AWF Wroc∏aw).
Stwierdzono obni˝enie wyników w nauce – g∏ównie
w grupie przedmiotów humanistycznych oraz Êcis∏ych u tych dzieci, u których w badaniu wyjÊciowym zanotowano najwy˝szy poziom o∏owiu we
krwi (G. ˚urek, Z. Ignasiak).
Pracownicy Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej województwa Êlàskiego w latach 2004–2009 prowadzili
badania dostosowania mebli przedszkolnych i
szkolnych do wzrostu korzystajàcych z nich dzieci –
odnotowano w okresie szeÊciu lat spadek Êrednio
o 23,27% przedszkolaków i uczniów korzystajàcych
z niew∏aÊciwie dobranych mebli (G. Hudzik, D. Wodzis∏awska-Czapla).
Przeprowadzono równie˝ analiz´ wyników akcji
wa˝enia tornistrów dzieci ucz´szczajàcych do szkó∏
podstawowych klas I–III oraz klasy VI. Nie wykazano przekroczenia przyj´tych norm ci´˝aru plecaków. Wa˝enie tornistrów poprzedzi∏a akcja edukacyjna „Lekki tornister”.
W województwie dolnoÊlàskim w ostatnich pi´ciu latach da∏o si´ zauwa˝yç zmniejszenie liczby
spraw dotyczàcych orzekania niepe∏nosprawnoÊci
osób przed 16 r.˝. Najwi´cej orzeczeƒ dotyczy∏o
osób w przedziale wiekowym: 8–16 r.˝., nast´pnie
4–7 r.˝. oraz 0–3 lat, przy czym przewa˝ali ch∏opcy.
Najcz´stszà przyczynà niepe∏nosprawnoÊci orzekanej przez Zespó∏ Wojewódzki stanowi∏y nast´pstwa
chorób uk∏adu oddechowego i krà˝enia, upoÊledzenie umys∏owe, choroby neurologiczne i padaczka
(L. Lenkiewicz i wsp., DolnoÊlàskie Centrum Zdrowia Publicznego, Wroc∏aw)
OdnoÊnie zanieczyszczenie powietrza zewn´trznego i wewn´trznego przeprowadzono spektrometryczne badania sk∏adu pierwiastkowego oraz morfologii drobin py∏ów (Piotr Konarski i wsp., Instytut
Tele- i Radiotechniczny, Warszawa oraz Zak∏ad
Zdrowia i Ârodowiska, Instytutu Zdrowia Publicznego CM UJ, Kraków). Uzyskane wyniki Êwiadczà
o wyraênych ró˝nicach zarówno sk∏adu pierwiastkowego jak i morfologii czàstek py∏ów zawieszonych w Êrodowisku miejskim Krakowa w porównaniu z drobinami py∏ów emitowanymi przez elektrociep∏owni´. A. Krogulski (PZH, Warszawa) przedstawi∏ ocen´ czystoÊci mikrobiologicznej powietrza
w pomieszczeniach szpitali dla dzieci wyposa˝onych w sprawny system uzdatniania powietrza jak
i nie posiadajàcych systemu wentylacji mechanicznej. Badania prowadzono zarówno w centrum miasta jak i poza strefà zwartej zabudowy. Badania
PZH (R. Matuszewska, B. Krogulska) próbek wody
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pobranych na oddzia∏ach, gdzie przebywa∏y dzieci,
potwierdzi∏y wyst´powanie bakterii z rodzaju Legionella pneumophila w urzàdzeniach wytwarzajàcych aerozol wodno-powietrzny a˝ w 80% badanych
próbek.
Jak wykazujà badania AM z Wroc∏awia (A. Wojakowska i wsp.) przyczynà hipotrofii p∏odu, poza
nadciÊnieniem t´tniczym u matki w czasie cià˝y mo˝e byç rodzaj wykonywanego zawodu i zwiàzanych
z tym warunków pracy. Praca matki przy monitorze
ekranowym mo˝e byç czynnikiem zwiàzanym z niskà urodzeniowà masà cia∏a noworodka.
PoÊwi´cono uwag´ zdrowiu Êrodowiskowemu
dzieci romskich (T. Pietraszkiewicz, AM Wroc∏aw).
W Polsce zgodnie z Uchwa∏à Rady Ministrów z dn.
19.08.2003 r. ustanowiono wieloletni program na
rzecz spo∏ecznoÊci romskiej w latach 2004–2013.
Program ten jest realizowany poprzez ró˝ne dziedziny (obszary wsparcia), wÊród których zaplanowano równie˝ dzia∏ania majàce na celu popraw´
zdrowia Romów. Istotnym problemem dzieci romskich w Polsce jest bardzo niezadowalajàca realizacja programu szczepieƒ i badaƒ profilaktycznych.
Wiadomo równie˝, ˝e w tej grupie cz´Êciej ni˝
w populacji generalnej wyst´puje niedo˝ywienie
oraz takie choroby jak biegunki niemowl´ce, schorzenia uk∏adu oddechowego, schorzenia dermatologiczne i zaburzenia psychosomatyczne. Osobnym
prezentowanym zagadnieniem jest drastyczny przyk∏ad nara˝enia dzieci romskich na intoksykacj´
o∏owiem w Kosowie (rejon Mitrovicy, opisane przypadki Êmiertelne!) oraz temat pracy dzieci romskich. WÊród postulowanych dzia∏aƒ naprawczych
wymienia si´ wczesnà profilaktyk´ pediatrycznà
(program opieki nad dzieçmi w wieku przedszkolnym), zatrudnienie piel´gniarki Êrodowiskowej
(„piel´gniarka romska”), dofinansowanie do zakupu lekarstw, wsparcie programu szczepieƒ, badania
profilaktyczne, dzia∏ania na rzecz poprawy zdrowia
reprodukcyjnego kobiet romskich, popraw´ warunków mieszkaniowych i materialnych, bia∏e dni i inne.
Tematyk´ alergologicznà przedstawiono w pracach na temat Êrodowiskowego uwarunkowania
py∏kowicy u dzieci Êlàskich. Badania wykaza∏y (Joanna Kasznia-Kocot i wsp. SUM i IMPZS), ˝e
w przypadku py∏kowicy u dzieci najwi´ksze ryzyko
zwiàzane by∏o z uwarunkowaniami genetycznymi,
zaburzonà funkcjà ∏o˝yska w przypadku powik∏aƒ
cià˝y oraz nara˝eniem na bierne palenie tytoniu.
Czynniki protekcyjne korespondowa∏y z hipotezà
higienicznà (choroby infekcyjne matki w III trymestrze cià˝y) oraz niski poziom wykszta∏cenia ojca.
Ocen´ znaczenia identyfikacji szkodliwoÊci Êrodowiskowych w alergii przedstawili Piotr Z. Brewczyƒski i wsp. (IMPiZS w Sosnowcu).

Grup´ prac toksykologicznych reprezentujà wa˝ne i oryginalne doniesienia: bierne palenie tytoniu
powoduje zmiany w sk∏adzie immunoglobulin
u dzieci (R. Z∏otkowska, IMPiZS) oraz negatywnie
wp∏ywa na ich rozwój psychoruchowy (K. Polaƒska,
IPM w ¸odzi). Badanie Êrodowiska potwierdza istnienie ekspozycji zawodowej jak i Êrodowiskowej na
pestycydy. Nara˝enie na pestycydy jest szczególnie
niebezpieczne dla kobiet b´dàcych w cià˝y i dzieci
(J. Jurewicz i wsp. IMP w ¸odzi).
Utworzono Polskà Kohort´ Kobiet w Cià˝y i ich
dzieci, a celem jest stworzenie modelu badawczego
pozwalajàcego na kontrolowanie czynników chemicznych (1-hydroksypiren, rt´ç, selen, magnez,
cynk, miedê, antyoksydanty i markery procesów antyoksydacyjnych oraz polimorfizm genów enzymów
detoksykacyjnych i antyoksydacyjnych), majàcych
potencjalny wp∏yw na ryzyko porodu przedwczesnego i wewnàtrzmacicznego wzrostu p∏odu –
dwóch najcz´Êciej wyst´pujàcych w Polsce powik∏aƒ
cià˝y (W. Hanke i. wsp., IMP w ¸odzi)
Oznaczanie jodurii (A. Stanjek-Cichoracka,
SUM w Katowicach) jest czu∏ym parametrem korelujàcym z poda˝à jodu w diecie. St´˝enie tyreoglobuliny w surowicy daje wi´cej informacji na temat
stanu fizjologicznego tarczycy. Wed∏ug WHO st´˝enie tyreoglobuliny powy˝ej 10 ng/ml mo˝e Êwiadczyç o zbyt niskiej zawartoÊci jodu w diecie. G∏´boki niedobór jodu, manifestujàcy si´ st´˝eniem jodu
w moczu *50 µg/l, stwierdzono u 6 badanych
(8,8%). Ogólnie wyniki badaƒ wskazujà na skutecznoÊç stosowanej profilaktyki jodowej, czego wynikiem jest prawid∏owa joduria u znacznej wi´kszoÊci
badanych uczniów.
Judith Linnemann (Osnabrueck, Niemcy) przedstawi∏a projekt informatyczny ALLUM, który zawiera encyklopedyczne informacje na temat zdrowia Êrodowiskowego w j. niemieckim i czeskim,
a obecnie jest w opracowaniu wersja polska.
Stephan Boese-O’Reilly (Instytut Zdrowia Publicznego, Insbruk/Monachium) omówi∏ wp∏yw
zmian klimatu na zdrowie dzieci oraz w kolejnym
wystàpieniu przedstawi∏ rachunek ekonomiczny
kosztów opieki zdrowotnej w zwiàzku z chorobami
Êrodowiskowymi dzieci.
*

*

*

Konferencja przebiega∏a w bardzo przyjaznej atmosferze, dyskusje by∏y prowadzone z powodzeniem
w j. polskim, angielskim i rosyjskim. Sprawozdanie
z konferencji zosta∏o przekazane Ministerstwu
Zdrowia. Postanowiono odbyç nast´pnà XVII Konferencj´ w Legnicy na poczàtku czerwca 2011 z okazji XX Jubileuszu Fundacji oraz kontynuowaç transgranicznà wspó∏prac´ z zamierzonà III Konferencjà
w Marienthalu w przygranicznej dolinie Nysy.
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