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10 zasad, które przydadzą się  

w biurze, domu, samochodzie.  
Pod warunkiem, że są klimatyzowane 

Wzrasta szczególnie w okresie letnim liczba zakażeń 

bakteryjnych w Polsce. – To nie przypadek. Poza 

zatruciami pokarmowymi coraz więcej osób choruje 

na gardło, zapalenie spojówek, a nawet płuc. Winna 

jest klimatyzacja. Nie dość, że bakterie (m.in. 

Legionella pneumophila) bytują w jej przewodach, to 

jeszcze nieumiejętnie z niej korzystamy – mówi dr 

Agnieszka Orłowska, internistka i specjalistka 

medycyny rodzinnej.  



10 zasad, które przydadzą się w biurze, domu, 
samochodzie.  

Pod warunkiem, że są klimatyzowane 

Poziom wilgotności powietrza w klimatyzowanych pomieszczeniach wynosi zwykle ok. 35 proc., a 

optymalna wilgotność dla człowieka to ok. 40 proc. – tłumaczy dr Agnieszka Orłowska z Centrum 

Medycznego "Przy Mickiewicza" w Białymstoku. Klimatyzacja wysusza skórę oraz śluzówki gardła 

i jamy ustnej. Dlatego ważne jest nawilżanie powietrza oraz picie większej ilości wody – nawet 3 

litrów dziennie, do której można dodawać cytrynę. Dzięki temu uniknie się także powstawania 

nieprzyjemnego zapachu z ust, ponieważ w suchym powietrzu wydzielamy mało śliny, a więc nie 

spłukuje ona bakterii naturalnie bytujących w jamie ustnej. 
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Zimne powietrze wysusza także oczy. Jest to szczególnie uciążliwe dla 

osób z zespołem suchego oka, choć nadmierne parowanie wody  

z filmu łzowego w klimatyzowanych pomieszczeniach dotyczy wszystkich. 

Podczas pracy przy komputerze objawy mogą się nasilić. Oczy mogą być 

zaczerwienione, mogą piec, łzawić. Jest jednak proste rozwiązanie tego 

problemu – używaj sztucznych łez. Nawet kilka razy dziennie. 
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Legionella pneumophila, czyli groźna bakteria wywołująca m.in. chorobę legionistów, ciężką 

zakaźną infekcję górnych dróg oddechowych. Powoduje ona wysoką gorączkę, dreszcze,  

a nawet biegunkę, nudności i wymioty, w skrajnych przypadkach może doprowadzić do ciężkiej 

niewydolności oddechowej. Jedyną walką z nią są antybiotyki, głównie z grupy makrolitów, 

podawane nawet przez 3 tygodnie. Bakteria ta, oprócz wody, przenoszona jest właśnie w 

klimatyzacji. Dlatego tak ważne jest jej regularne czyszczenie . Jeśli nie używamy klimatyzacji kilka 

miesięcy, nim ją włączymy, powinniśmy wyczyścić . Dbaj o tę  

w samochodzie i domu i pilnuj, by pracodawca regularnie pozbywał się grzybów i pleśni  

z urządzeń klimatyzacyjnych w twoim miejscu pracy. 
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By klimatyzacja sprawnie działała, okna w pomieszczeniu muszą być zamknięte. 

Oznacza to równocześnie zamknięty obieg powietrza. A to sprzyja roznoszeniu 

bakterii, które (właśnie latem) wędrują z człowieka na człowieka – dlatego  

w metrze, autobusie, tramwaju i innych skupiskach ludzi staraj się unikać 

bliskiego kontaktu z przypadkowymi osobami, nawet jeśli nie ma tam nawiewu 

zimnego powietrza. Bakterie mogą być przenoszone też drogą kropelkową, 

podczas kaszlu, czy kichania zainfekowanej osoby. 
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Zimne powietrze, które intensywnie uderza na twarz ma także 

działanie immunosupresyjne. Jednym słowem obniża 

odporność organizmu, co w tym przypadku może 

doprowadzić do bolesnego i długo leczonego zapalenia 

zatok. Dlatego nie kieruj nawiewu bezpośrednio na głowę. 
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Najbardziej niebezpieczne jest narażanie organizmu na ciągłą zmianę temperatury, na przykład 

wtedy, gdy w upale podróżujemy klimatyzowanym samochodem, i co jakiś czas się zatrzymujemy, 

by wysiąść z auta i zwiedzać. Idealna temperatura w samochodzie to 21-22 stopnie. A choć – jak 

potwierdzają specjaliści – obniżenie bardzo wysokiej temperatury wewnątrz rozgrzanego 

samochodu (czasem nawet do 60 st. C) wpływa pozytywnie na poziom koncentracji kierowcy. 

Natomiast istotna jest jedna zasada: najpierw otwórz okna i wywietrz wnętrze auta. Dopiero później 

włącz klimatyzację. Będzie działała szybciej i mniej obciąży twój organizm. A przy okazji 

zaoszczędzisz paliwo. Jeśli jeździsz kabrioletem wietrzenie masz w pakiecie. 
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Z danych zgromadzonych przez Państwowy Zakład Higieny wynika, że osoby 

pracujące w klimatyzowanych pomieszczeniach, częściej niż osoby przebywające 

na zewnątrz czy w budynkach bez klimatyzacji zapadają na infekcje górnych dróg 

oddechowych. Częstym powodem jest szok termiczny. Dlatego nie ustawiaj zbyt 

niskiej temperatury nawiewu. Lekarze przestrzegają, by nie narażać organizmu na 

zbyt duże różnice temperatur, a różnica pomiędzy tą na zewnątrz, a tą w 

chłodzonym pomieszczeniu nie była wyższa niż 5-6 st. Celsjusza. 
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Bardzo często chorujemy na infekcje górnych dróg oddechowych po 
podróżach. I tutaj także winowajcą jest klimatyzacja. Szczególnie latem i 
wakacjach w ciepłych miejscach. Wprost z bardzo wysokich temperatur 
wchodzimy do wychłodzonego lodowatym powietrzem samolotu i 
zapominamy o wyłączeniu nawiewu, często skierowanego prosto na 
naszą głowę. Pamiętaj, by zmniejszyć nadmuch powietrza. Wrócisz 
zdrowy z  podróży i urlopu. 
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Sprawny (ale tylko regularnie konserwowany) klimatyzator będzie barierą dla 

alergenów. Jednak osoby chorujące na astmę powinny z rozwagą korzystać z 

klimatyzacji, aby nie doprowadzić do nadmiernego wysuszenia śluzówki, co może 

być przyczyną napadu duszności lub męczącego kaszlu – ostrzega dr Agnieszka 

Orłowska z Centrum Medycznego "Przy Mickiewicza" w Białymstoku. 

 



10 zasad, które przydadzą się w biurze, domu, 
samochodzie.  

Pod warunkiem, że są klimatyzowane 

W hotelach, szczególnie podczas wakacji w egzotycznych miejscach 

zapominamy o wyłączaniu nawiewu zimnego powietrza w nocy. A to 

szczególnie niebezpieczne dla naszego organizmu podczas snu, kiedy nie 

możemy np. pić wody i regulować nawilżenia organizmu. Lepszym 

rozwiązaniem jest wychłodzenie pokoju przed snem i wyłączenie 

klimatyzacji na noc. 
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Pod warunkiem, że są klimatyzowane 

Rośnie ilość zakażeń 

bakteryjnych w Polsce. – To nie 

przypadek 

Zdzisław Anglart na podstawie artykułu „Choroba legionistów atakuje  

w klimatyzowanym samochodzie i biurze” 

dr Agnieszka Orłowska,  

internistka i specjalistka medycyny rodzinnej 
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