ZAPROSZENIE
Jednym z najpilniejszych wyzwań dla zdrowia publicznego są efektywne starania o ograniczanie zanieczyszczeń powietrza w naszym kraju.
Ciekawą formą szeroko zakrojonej edukacji społecznej w tym zakresie jest kampania Czas na czyste powietrze realizowana w ramach
Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020 przez Centrum Badawczo-Rozwojowe READ-GENE SA. O tym, że zanieczyszczone
powietrze niekorzystnie wpływa na zdrowie wiemy coraz więcej, ale to wciąż za mało, by ograniczyć to zagrożenie. Nie wszyscy zdają
sobie sprawę z tego, że nie wolno palić w domowych piecach śmieciami, plastikiem, starymi ubraniami i meblami. Zbyt wielu z nas
lekceważy informacje o tym, że ogrzewając mieszkanie byle czym, niszczy się nie tylko zdrowie własne, ale także najbliższej rodziny
i sąsiadów. Podstawą zmiany podejścia Polaków do problemów związanych z niekorzystnym działaniem m.in. smogu na środowisko
jest zmiana świadomości społeczeństwa na ten temat.

Zapraszamy na sesję plenarną

CZAS NA CZYSTE POWIETRZE
realizowaną w ramach Konferencji Naukowej Bezpieczne ciepło 2018,
poświęconej m.in. przeciwdziałaniu zagrożeniom zdrowotnym wynikającym z zanieczyszczenia powietrza.

Obrady rozpoczną się 11 października br., o godzinie 10.30
w Auli Oswalda Matei Politechniki Opolskiej, przy ul. Katowickiej 48.
Gościem Honorowym wydarzenia będzie:
Piotr Woźny – pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste powietrze”.
Podczas sesji „Czas na Czyste Powietrze” zaproszeni eksperci omówią m.in. następujące tematy:
•

Zagrożenia zdrowotne wynikające z zanieczyszczenia powietrza
prof. dr hab. n. med. Wojciech Hanke, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Zdrowia Środowiskowego,
Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi

•

Znaczenie czystego powietrza dla zdrowia dzieci – perspektywa UNICEF
dr Monika Kacprzak, Rzecznik Prasowy UNICEF Polska

•

Zewnętrzne koszty zdrowotne emisji zanieczyszczeń powietrza z sektora komunalno-bytowego
na podstawie raportu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii
Łukasz Adamkiewicz, Członek Zarządu Fundacji #13
dr inż. Anna Gayer i mgr inż. Dominika Mucha, Politechnika Warszawska

•

„Czas na czyste powietrze” – prezentacja założeń projektu NPZ na lata 2016–2020.
Warsztaty edukacyjne wraz z prezentacją użytkowania mierników zanieczyszczenia powietrza
red. dr Anna Koprowicz, Wiceprezes Stowarzyszenia Dziennikarze dla Zdrowia
dr hab. inż. Wojciech Anigacz, prof. PO, Katedra Geotechniki i Geodezji, Wydział Budownictwa i Architektury
Politechniki Opolskiej

•

Postęp w technice kominowej w aspekcie bezpieczeństwa i zdrowia człowieka
dr inż. Krzysztof Drożdżol

•

Bezpieczeństwo budynków mieszkalnych
Rafał Kuznecki, ekspert Państwowej Straży Pożarnej w Opolu
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