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Streszczenie 

Zanieczyszczenia powietrza mogą być naturalne i sztuczne. Wśród sztucznych najgroźniejsze są           

zanieczyszczenia antropogenne związane z działalnością człowieka. Pyły PM2,5 oraz PM10 , para            

wodna, tlenek węgla (IV), tlenki azotu, metan oraz ozon odgrywają ogromną rolę w powstawaniu              

smogu, który jest zanieczyszczeniem powietrza zagrażającym zdrowiu mieszkańców, zwierząt,         

roślinności, pogarszają stan budynków, niszczą pojazdy, zmieniają właściwości gleb i wód           

powierzchniowych, a także odgrywają rolę w procesie globalnej zmiany klimatycznej. Od dawna            

wiadomo, że zanieczyszczenie powietrza wywołuje zaostrzenia nie tylko chorób układu          

oddechowego, lecz także innych stanów chorobowych. Coraz więcej jest publikacji na temat            

możliwego związku między zanieczyszczeniem powietrza a rozwojem chorób układu         

sercowo-naczyniowego. 

Celem pracy było zbadanie czy istnieje korelacja między zanieczyszczeniem powietrza w           

Lublinie a liczbą hospitalizacji z powodu zaostrzeń przewlekłych chorób płuc i układu krążenia.             

Przyjęto hipotezy badawcze; 

● Sezonowo następuje wzrost zanieczyszczenia powietrza w Lublinie PM10 i PM2,5 w           

związku z ogrzewaniem mieszkań 

● Istnieje korelacja między temperaturą powietrza a stężeniem zanieczyszczeń pyłowych         

powietrza 

● Istnieje dodatnia korelacja między poziomem pyłowych zanieczyszczeń powietrza a         

liczba hospitalizacji z powodu zaostrzeń przewlekłych chorób układu krążenia i układu           

oddechowego 

Materiał do badań zbierano od 01.01. 2019 do 31.12.2019 w Lublinie. Stężenie PM2,5,PM10,             

temperaturę i wilgotność powietrza mierzono o stałej porze około 6:00 w miejscu zamieszkania             

autorki w Lublinie w dzielnicy Bronowice przy użyciu czujnika powietrza: DM106A. Dane na             

temat liczby hospitalizacji pacjentów z zaostrzenia astmy oskrzelowej oraz POChP i choroby            

niedokrwiennej serca, w tym z OZW, STEMI, NSTEMI uzyskano za zgoda Dyrekcji            

Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr. 4 (SPSK4) w Lublinie przy ulicy           

Jaczewskiego 8. 

Zebrany materiał badawczy opracowano statystycznie za pomocą pakietu statystycznego IBM          

SPSS Statistics (v. 25). Zmienne ilościowe opisano za pomocą średniej, odchylenia standardowego,            

mediany, kwartyla pierwszego, kwartyla trzeciego a także wartości minimalnej i maksymalnej. W            

przypadku zmiennych jakościowych podano liczebność i odsetek kategorii. W celu weryfikacji           



hipotez zastosowano odpowiednie procedury statystyczne. Normalność rozkładów danych        

sprawdzono przy użyciu testu Shapiro-Wilka. W celu określenia korelacji pomiędzy zmiennymi           

ilościowymi wykorzystano współczynnik korelacji liniowej Pearsona (ang. Pearson       

product-moment correlation coefficient), który jest wykorzystywany do badania związku liniowego          

pomiędzy dwoma cechami, o ile rozkład badanych cech jest rozkładem normalnym. Dla określenia            

zależności pomiędzy zmiennymi mierzonymi na skali jakościowej zastosowano test        

chi-kwadrat (ang. Chi-square test). Test ten bazuje na porównaniu ze sobą wartości obserwowanych         

(empirycznych) a wartości teoretycznych (oczekiwanych, obliczonych przy założeniu, że pomiędzy          

zmiennymi nie ma żadnego związku). Duże różnice wskazują na istnienie zależności pomiędzy           

zmiennymi. Otrzymane wyniki analizy przyjęto za statystycznie istotne przy p<0,05. Wyniki           

przedstawiono z dokładnością do części tysięcznych. 

Średnia roczna temperatura wyniosła 9,1°C, wilgotność 59,1%, stężenie PM2,5 24,9µg/m3, a            

PM10 33µg/m3.  Wartości stężeń pyłów nie przekroczyły norm WHO. 

Obserwowano wzrosty stężeń PM2,5 oraz PM10 w czasie najniższych temperatur czyli w            

styczniu i lutym 2019 roku. Stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu spadły wraz z             

zakończeniem sezonu grzewczego i gwałtownie wzrosły 18 października, a potem wahały się w             

listopadzie i grudniu 2019 roku. 

Wraz ze wzrostem wilgotności powietrza rosła liczba hospitalizacji z powodu zaostrzeń            

chorób płuc. 

Średnia wieku hospitalizowanych kobiet wynosiła 66 lat, a mężczyzn 63,7lat. Najniższa była            

średnia wieku pacjentów hospitalizowanych w grudniu-57 lat. Częstsze były hospitalizacje z           

powodu zaostrzeń chorób serca niż z powodu chorób płuc. 

 

 

 

 

 

 

 



Wnioski 

1.Stwierdzono ujemną korelację między temperaturą a stężeniami obu rodzajów pyłów.          

Najwyższe stężenia  PM10 i PM2,5 odnotowano w Lublinie w sezonie grzewczym. 

2.Odnotowano dodatnią korelację między wilgotnością powietrza a liczbą hospitalizacji z          

powodu zaostrzeń chorób płuc. 

3. Stwierdzono istotne różnice w analizie częstości hospitalizacji kobiet i mężczyzn z            

powodu zaostrzeń chorób serca i płuc w badanym okresie. W analizowanym okresie            

zarówno kobiety, jak i mężczyźni istotnie częściej byli hospitalizowani z powodu zaostrzeń            

chorób serca niż płuc. 

 


