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czynnik ludzki w bezpieczeñstwie pracy

Zima dobra, zima z³a...
Od wielu lat trwa zainteresowanie epidemiologów wp³ywem
klimatu na stan zdrowia cz³owieka. Wykazano, ¿e umieralnoæ
z powodu schorzeñ serca i uk³adu oddechowego populacji ¿yj¹-

cych w umiarkowanych strefach klimatycznych Ziemi zmienia
siê zale¿nie od pory roku. Umieralnoæ wyranie wzrasta w
okresie zimy i osi¹ga najmniejsze wartoci w porze letniej.
Ekspozycja cz³owieka na obci¹¿enie termiczne mo¿e zwiêkszaæ umieralnoæ z powodu chorób serca, zw³aszcza u ludzi przebywaj¹cych i pracuj¹cych w temperaturze otoczenia przede
wszystkim ni¿szej, ale i wy¿szej od uznawanej za komfortow¹.
Zwykle zakres temperatury komfortowej mieci siê w przedziale 1730oC (rys. 1).
Zale¿nie od klimatu, w którym ¿yje cz³owiek poza stref¹ komfortu, do adaptacji wymagane jest przestrzeganie pewnych okolicznoci (tabela).
Przed kilkunastu laty rozpoczêto szczegó³owe analizowanie
wp³ywu klimatu w poszczególnych regionach Europy na stan
zdrowia i zdolnoæ do pracy mieszkañców. W sk³ad miêdzynaTabela
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Rys. 1. Umieralnoæ z powodu chorób uk³adów kr¹¿enia i oddechowego
zale¿nie od pory roku na pó³kuli pó³nocnej i po³udniowej Ziemi

Rys. 2. Ostroæ zimy, umieralnoæ z powodu chorób uk³adów kr¹¿enia i
oddechowego w ró¿nych okolicach Europy (wg EuroWinter Group w modyfikacji w³asnej)
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rodowej grupy naukowców, grupy nazwanej EuroWinter, którzy podjêli badania tego zagadnienia, weszli przedstawiciele
wielu krajów europejskich, ze wszystkimi krajami nordyckimi.
W listopadzie 1997 r. odby³o siê miêdzynarodowe sympozjum nt.: Praca w zimnie. Poza przedstawicielami grupy EuroWinter w sympozjum wziêli udzia³ naukowcy z Kanady, USA,
Rosji, Chin, a tak¿e Australii. Omawiano zagadnienia medyczne, fizjologii cz³owieka, psychologiczne, ergonomiczne i zabezpieczenia logistycznego pracy w zimnie. Osobne sesje powiêcono ograniczeniom zdrowotnym do pracy w zimnie, hipotermii i jej zwalczaniu, ryzyku dla zdrowia, jakie niesie pobyt w
zimnym klimacie.
W odpowiednio zaprogramowanych badaniach statystycznych analizowano umieralnoæ z powodu chorób serca i schorzeñ uk³adu oddechowego w poszczególnych krajach Europy.
Badaniami objêto mieszkañców Aten i Palermo, ale tak¿e pó³nocnych W³och, Holandii, Niemiec (Wittenbergia), Londynu,
po³udniowej i pó³nocnej Finlandii. Uzyskane wyniki by³y dla
samych autorów (EuroWinter Group z prof. W.Keatinge z Londynu liderem grupy) wyranym zaskoczeniem. Mo¿na by³o siê
bowiem spodziewaæ, ¿e w krajach ródziemnomorskich, gdzie
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zima jest cieplejsza i ³agodniejsza, zapadalnoæ i umieralnoæ z
powodu chorób serca i uk³adu oddechowego bêdzie ni¿sza. Procent zgonów z wymienionych powodów (w przeliczeniu na spadek temperatury o 1oC poni¿ej 18oC) by³ wy¿szy w krajach o
cieplejszym klimacie i ³agodniejszych zimach w porównaniu z
krajami umieszczonymi bardziej na pó³nocy. Tak wiêc, na przestrzeni wielu lat, w Atenach wynosi³ on 2,15%, gdy w po³udniowej Finlandii tylko 0,27%.
Przeliczenie w skali roku dni na te, z temperatur¹ poni¿ej
18oC, pozwala ustaliæ sytuacjê klimatyczn¹ w poszczególnych
analizowanych regionach. W Palermo tylko 202 dni maj¹ tak
nisk¹ temperaturê, w pó³nocnych W³oszech jest ju¿ 248 dni, by
w pó³nocnej Finlandii osi¹gaæ 360 dni/rok.
Dla temperatury powy¿ej 18oC wskanik umieralnoci/106
mieszkañców/dzieñ wynosi dla analizowanych regionów 3143.
W dniach ch³odnych w ci¹gu roku wzrasta umieralnoæ w pó³nocnych W³oszech do 408, a w Londynie do 1617 (liczonych
jako sumaryczne zwiêkszenie liczby zgonów w dniach ch³odnych). Na rys. 2 mo¿na zauwa¿yæ wzrost umieralnoci z powodu chorób uk³adu oddechowego i serca mniejszy w po³udniowej Finlandii ni¿ w Atenach.
Przy temperaturze zewnêtrznej powietrza 7oC  temperatura
wewn¹trz pomieszczeñ mieszkalnych (w pokoju dziennym) w
Atenach wynosi³a rednio 19,2oC, a w po³udniowej Finlandii
21,7oC. Chyba nie jestemy tego do koñca wiadomi, ale mieszkañcy miast spêdzaj¹ znaczn¹ czêæ swojego ¿ycia w pomieszczeniach zamkniêtych. Cytuj¹c za Letzem (1990) 60% czasu w
ci¹gu doby mieszkaniec miast USA spêdza w domu, w pracy
25%, w rodkach komunikacji (samochód, autobus, tramwaj,
poci¹g) 6%, w sklepach, restauracjach 7%, a poza pomieszczeniami tylko 2% czasu. Proporcje te s¹ zapewne nieco zmienione
dla mieszkañców ma³ych miast i mog¹ ró¿niæ siê dla mieszkañców wsi. Wykazano takie zwi¹zek miêdzy nisk¹ temperatur¹ na
zewn¹trz pomieszczeñ a ciep³ochronnoci¹ odzie¿y. Gdy w Atenach tylko 17% ludzi nosi³o okrycia g³owy  to w Finlandii
72%.
Czym t³umaczyæ niekorzystny wp³yw niskich temperatur na
stan zdrowia u ludzi w wieku rednim i starszym? W odniesieniu do choroby niedokrwiennej, to pod wp³ywem zimna dochodzi do zagêszczania krwi, co mo¿e koñczyæ siê powstawaniem
zakrzepów. Pêkniêcie blaszki mia¿d¿ycowej w naczyniu wieñcowym mo¿e byæ reakcj¹ na gwa³towny skurcz naczyñ wieñcowych i skok cinienia têtniczego. Pod wp³ywem niskiej temperatury wydzielane s¹ hormony kory nadnercza i noradrenalina.
Powoduj¹ one zahamowanie reakcji immunologicznych, mog¹
obni¿aæ opornoæ dróg oddechowych na infekcje bakteryjne.
Zimne powietrze oddechowe mo¿e byæ przyczyn¹ skurczu ma-

³ych oskrzelików. Opisane zmiany chorobowe mog¹ dotyczyæ
przede wszystkim ludzi w wieku rednim i starszym.
Przekonanie o ciep³ym klimacie zapewne przyczynia siê w
efekcie do niedogrzewania mieszkañ i pomieszczeñ pracy oraz
noszenia zbyt lekkiego ubrania w dni naprawdê ch³odne. S³awne jest powiedzenie bohatera  zdobywcy obu biegunów Ziemi
 Amundsena. Zapytany gdzie najbardziej zmarz³, na biegunie
pó³nocnym czy po³udniowym? Odpar³  gdy temperatura na
Antarktydzie mog³a wyj¹tkowo wynosiæ +10oC i wia³ silny
wiatr, to w rodku lata w Tromso mog³a byæ ta sama temperatura i wia³ wiatr  i wtedy tam w³anie bardzo zmarz³em. Na Antarktydzie by³em odpowiednio ubrany, w Tromso wierzy³em,
¿e to lato  i by³em ubrany niestosownie.
Przypomnijmy, uwagi o skutkach zdrowotnych zimy dotycz¹ przede wszystkim ludzi w wieku rednim i starszym. Jednak, aby do¿yæ tego wieku przestrzegajmy zaleceñ kochaj¹cej
Babci  gdy wychodzisz z domu, a na zewn¹trz jest zimno 
ciep³o siê ubierz. Przed nami Europa, chcemy znaleæ siê we
wspólnej Ojczynie jak najszybciej, têsknimy za ciep³em w zimie.
Ale: w krajach, gdzie zimy s¹ ciep³e i ³agodne, wzrasta sezonowa umieralnoæ z powodu chorób uk³adu oddechowego i kr¹¿enia w porównaniu z krajami o ch³odniejszym klimacie; podobnie umieralnoæ jest wy¿sza w krajach, gdzie zim¹ temperatury w pomieszczeniach s¹ ni¿sze i gdzie ludzie ubieraj¹ siê
zbyt lekko.
Mo¿e wbrew piosence uhu ha, uhu ha nasza zima z³a, nie
jest ona wcale taka z³a, wszak pod warunkami, ¿e...

¯yczymy naszym Czytelnikom
radoci i wszelkiej pomylnoci
na nadchodz¹ce wiêta Bo¿ego Narodzenia
i na ca³y, w³anie rozpoczynaj¹cy siê, XXI wiek.
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