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PYTANIE BADAWCZE:

Czy nagłe zjawiska pogodowe znajdują mierzalne odbicie
w rutynowo zbieranych danych statystyki publicznej,

dotyczących stanu zdrowia ludności Polski ?

Odpowiedź będzie znana pod koniec 2020 roku



• dostępność danych, dobrze zróżnicowanych czasowo (dane dzienne) i przestrzennie (gminy)

• obiektywna miara problemu (przed i po katastrofie, zjawiska z przeszłości)

• skutki mogą okazać się niewykrywalne (relatywnie małe natężenie zjawisk pogodowych, 
zmienność losowa, jakość danych)

• nie katalogujemy zjawisk pogodowych, analiza tylko wybranych (najsilniejszych, najlepiej     
udokumentowanych) – cel badania

• ekspertyza „Wybrane najsilniejsze zjawiska pogodowe w XXI wieku”, K. Grabowska, 
Zakład Klimatologii Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, 2019

•problemy metodyczne: mnogość i współwystępowanie nagłych zjawisk pogodowych



Drogi tornada na obszarze Polski (wg K. Grabowska, 2019)

14 VII 2012 r. 
woj. pomorskie

15 VIII 2008 r. 
woj. opolskie



MNOGOSĆ NAGŁYCH ZJAWISK POGODOWYCH W POLSCE 

POWODZIE wg danych Straży Pożarnej:

rocznie ponad 5 tys. miejscowych zagrożeń związanych z przyborem wód i 25 tys. z opadami

Rozmieszczenia przestrzenne tornad 
i trąb powietrznych w Polsce 
w latach 2000-2014 
w zależności od powierzchni, 
nad którą wystąpiły 
(z ekspertyzy: Wybrane najsilniejsze 
zjawiska pogodowe w XXI wieku,
K. Grabowska, 2019)



WSPÓŁWYSTĘPOWANIE NAGŁYCH ZJAWISK POGODOWYCH

Wybrane najsilniejsze zjawiska 
pogodowe w XXI wieku, 
K. Grabowska, 2019

mnogość ośrodków 
dotkniętych jednym 
epizodem pogodowym

Rozległa skala zniszczeńw kraju
związana była z towarzyszącymi
orkanowi zjawiskami atmosferycznym
tj. wiatrem huraganowym,
opadami śniegu, przechodzącymi
w zamiecie śnieżne czy
wezbraniemwód podpiętrzonych
wwyniku działalnościwiatru.



WYBRANE NAJSILNIEJSZE NAGŁE ZJAWISKA POGODOWE W XXI WIEKU



2010 2012 2013

Powiaty dotknięte wybranymi nagłymi zjawiskami pogodowymi

2001-2019

konieczność dalszej selekcji



SKUTKI ZDROWOTNE I

• powstałe podczas zdarzeń pogodowych (urazy, nagły problem kardiologiczny, zapalenie 
płuc po przemarznięciu, przedwczesny poród)

• opóźnione  – pogorszenie warunków życia - ewakuacja, jakość wody (powódź), warunki 
higieniczne, ograniczenie dostępu do leków - choroby zakaźne, zatrucia (mieszkańcy 
Wrocławia i Opola dotkniętych powodzią w 1997 roku skarżyli się przede wszystkim na jakość 
wody i zaopatrzenie w żywność oraz inne produkty codziennego użytku (red. P. Migoń, 2010)

•odległe – stres, trwałe pogorszenie warunków życia (zniszczony dom)  - zaostrzenia stanu
w chorobach występujących wcześniej



• CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA – nadciśnienie tętnicze, ostry zawał serca
np. 2 lata po huraganie Katrina z roku 2005 w Nowym Orleanie pogorszyła się sytuacja 
w zakresie zawałów – więcej przypadków, pacjenci częściej palą, mają gorsze wyniki analiz 
laboratoryjnych, wyższy odsetek bezrobotnych, nieubezpieczonych (Gautan i wsp., 2009)

• CHOROBY METABOLICZNE – hipercholesterolemia, cukrzyca
np. 6-16 miesięcy po tym huraganie pogorszenie wielu parametrów wśród chorych 
na cukrzycę, skutkujące skróceniem spodziewanej długości życia (głównie w wyniku chorób 
układu krążenia) i  powiększaniem różnic w stanie zdrowia związanych ze statusem  
ekonomicznym (Fonseca i wsp., 2009)

• CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO – astma, zapalenia płuc i oskrzeli (w tym spowodowane 
przez wirusa RSV - syncytialny wirus oddechowy), np. po tsunami na Oceanie Indyjskim w 2004 
roku liczne przypadki związane z inhalacją aerozolem wody morskiej zanieczyszczonej cząstkami 
gleby; nietypowe odporne na antybiotyki patogeny, obecne również w ranach (Uçkay i wsp., 
2007)

SKUTKI ZDROWOTNE II



PROBLEMY PSYCHICZNE
• zaostrzają się wcześniejsze choroby, pojawiają się nowe przypadki;
• badania skutków powodzi w Anglii i Walii (lato 2007, zima 2013/14) r. - objawy 
wyczerpania psychicznego i prawdopodobnie lęków, depresji, syndrom stresu pourazowego 
(Paranjothy i wsp., 2011; Waite i wsp. 2017)

zidentyfikowane czynniki ryzyka to m. in.:
wtargnięcie wody do domu
postrzeganie katastrofy jako problemu finansowego
odcięcie od usług medycznych, społecznych, pracy
bezrobocie

• długotrwałość - Nowy Orlean: związane z huraganem problemy psychiczne obserwowano jeszcze 
przynajmniej 2 lata później (Kessler i wsp., 2008)

UMIERALNOŚĆ
• zróżnicowane wyniki badań
• po powodziach w Anglii i Walii (2007), Francji (1988) nie wykryto długookresowego wzrostu umieralności 
(Milojevic i wsp., 2011; Duclos i wsp., 1991)
• wzrost umieralności z powodu infekcji układu oddechowego wśród ludności wiejskiej w Bangladeszu po 
powodzi z 2004 przez okres 2 lat (Milojevic i wsp., 2012)



• badania na ogół analizują skutki zjawisk bardziej intensywnych niż występujące w Polsce 
(huragany w USA, powodzie w Azji),  z większą liczbą ofiar i prawdopodobnie cięższymi skutkami 
zdrowotnymi
np. jako skutek powodzi często raportuje się wzrost liczby chorób zakaźnych.

• wg badań Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH (Naruszewicz, Czarkowski, 2010) 
po wielkiej powodzi na Dolnym Śląsku w 1997 roku wzrosła jedynie nieznacznie liczba zatruć 
pokarmowych (autorzy podkreślają przejściowe zmiany kryteriów raportowania, przypadki 
nieżytu przewodu pokarmowego, niezależnie od etiologii, rejestrowano jako zatrucie).

• wiele badań sięga do historii choroby i wyników badań poszczególnych pacjentów,
my opieramy się na sprawozdawczości

• należy liczyć się z brakiem mierzalnego efektu, mimo zastosowania metod analizy zjawisk 
rzadkich
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• nadmierne naturalne gorąco

• nadmierne naturalne zimno

• światło słoneczne

• rażenie piorunem

• lawina, osuniecie się lądu, inne ruchy ziemi

• burza

• powódź



ŹRÓDŁA ZDJĘĆ:

J. Dziupla, https://www.youtube.com/watch?v=S4CTFHhMpJU
D. Kowzań, http://bi.gazeta.pl/im/4/5594/z5594664Q.jpg
R. Dimitrov, http://strzelce.com.pl/vardata/galeria/10000026/n_IMG_1844.jpg
K. i W. Szebeszczyk, https://www.youtube.com/watch?v=QoCdcb3d9gg
K. Foryś, http://www.panoramio.com/photo/15729046)
https://www.facebook.com/video/video.php?v=4316022741730 
https://www.youtube.com/watch?v=r1H93ELsafc 
http://polpix.sueddeutsche.com/polopoly_fs/1.1413344.1355277349!/httpImage/image.jpg
_gen/derivatives/900x600/image.jpg 
http://s.tvp.pl/images/1/2/1/uid_12127d1df0eb788a10acf9dd561f37d11342374719209_width
_312_play_0_pos_600_gs_0.jpg ; http://smetowograniczne.pl/wp-
content/uploads/2012/07/DSCF7708.jpg)

https://www.youtube.com/watch?v=S4CTFHhMpJU
http://strzelce.com.pl/vardata/galeria/10000026/n_IMG_1844.jpg
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