
 

 

 

 

 

 

 
 

Szanowni Państwo, 

 
W imieniu Uniwersytetu Jagiellońskiego, chcielibyśmy zaprosić Państwa placówkę do udziału w wyjątkowym 
badaniu, w którym chcemy sprawdzić jak zanieczyszczenie powietrza wpływa na mózgi dzieci. Wasza szkoła 
została wyłoniona drogą losowania spośród innych placówek w regionie, co daje szansę na stworzenie grupy 
reprezentatywnej względem szerszej społeczności uczniów szkół podstawowych. 

Jaki jest cel naszych badań? 

Wiele dzieci przejawia problemy z utrzymaniem i koncentracją uwagi. Łatwo się rozpraszają, szybko 
tracą cierpliwość, przejawiają trudności z usiedzeniem w miejscu lub skupieniem się na jednym zadaniu. Z 
tego powodu mają kłopoty w szkole, ich samoocena jest niższa, a ich kontakty z otoczeniem ulegają 
pogorszeniu. Trudności te zazwyczaj zaczynają się we wczesnym dzieciństwie. Owe problemy nauka określa 
mianem Zespołu Nadpobudliwości Psychoruchowej z Zaburzeniami Uwagi - w skrócie ADHD. 

Niewiele wiemy o przyczynach i rozwoju ADHD oraz o możliwościach jego zapobiegania. Według 
naukowców, zanieczyszczenie powietrza może być jednym z czynników przyczyniających się do wzrostu 
ryzyka zachorowania dzieci na ADHD.  

Celem naszego zespołu jest zbadanie czy smog wpływa na rozwój zaburzeń zachowania u dzieci i czy efekty 
związane ze smogiem widać też w mózgu. W tym celu chcemy zbadać zarówno dzieci z diagnozą ADHD, jak i 
dzieci zdrowe, co umożliwi nam przeprowadzenie porównań na tle struktury i funkcjonowania ośrodkowego 
układu nerwowego. Wyniki naszych badań mogą pomóc w przyszłości w opracowaniu skutecznych działań 
profilaktycznych zapobiegających nasileniu problemów, z którymi boryka się aktualnie wiele dzieci.  

Kilka słów o naszym badaniu 

W naszym projekcie planujemy wykorzystanie najnowocześniejszych narzędzi diagnostycznych. 
Badania będą prowadzone przez zespół doświadczonych specjalistów, w tym psychologów dziecięcych i 
epidemiologów.  W trakcie kilku spotkań dzieci będą miały okazję przejść kompleksowe badanie uwagi, 
zdolności intelektualnych i kompetencji emocjonalnych przy użyciu rzetelnych testów psychologicznych i 
rezonansu magnetycznego (MRI).  

Badanie MRI pozwoli zbadać budowę i pracę mózgu dzieci. Jest ono nieinwazyjne i zupełnie bezpieczne. 
Skaner obsługiwać będzie technik radiologii, uczestniczyć będzie w nim także doświadczony członek naszego 
zespołu. Dzięki zastosowaniu technologii rezonansu, możliwy będzie wgląd w procesy zachodzące w mózgu 
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podczas rozmaitych, dostosowanych do wieku dzieci zadań, a także zidentyfikowanie ewentualnych 
nieprawidłowości w jego strukturze.      

 
Dlaczego warto wziąć udział w naszym badaniu?  

Poprzez udział w naszym projekcie dzieci zostaną poddane kompleksowym badaniom 
psychologicznym z zakresu uwagi, intelektu, funkcjonowania emocjonalnego i społecznego. Mogą one 
pomóc nauczycielom w skutecznym wspieraniu ich w codziennym funkcjonowaniu. Pomiar z 
wykorzystaniem rezonansu magnetycznego odbędzie w Krakowie. Za udział w badaniu przewidziane są bony 
o wartości 270 złotych oraz upominki dla dzieci i rodziców.  

Udział państwa placówki w naszym projekcie umożliwi poszerzenie wiedzy o tym w jaki sposób 
zanieczyszczenie powietrza wpływa na rozwój dzieci. Nasze badanie jest unikalne w skali globalnej ze 
względu na zaangażowanie dużej grupy specjalistów z różnych dziedzin w tym epidemiologii, psychologii i 
neurobiologii oraz inżynierii środowiska. Zaledwie kilka zespołów na świecie zajmuję się związkiem pomiędzy 
smogiem i jego wpływem na rozwój mózgu.   

Szkoły biorące udział w naszym projekcie zostaną wymienione na stronie NeuroSmogu wśród placówek 
partnerskich. Ponadto, gdy otrzymamy pierwsze wyniki naszego badania, nasi specjaliści złożą wizytę w 
państwa szkole, aby opowiedzieć o rezultatach. Istnieje możliwość zorganizowania konsultacji z rodzicami i 
nauczycielami, które naświetlą konsekwencje rozwijania się dziecka w zanieczyszczonym środowisku, 
możliwe metody profilaktyki wynikających z niego zaburzeń oraz generalne zagadnienia higieny psychicznej 
dzieci. 

Więcej informacji na temat projektu NeuroSmog znajdą Państwo pod adresem 
https://psychologia.uj.edu.pl/nauka/laboratoria/Mind-and-Environment-Center 

https://pytanienasniadanie.tvp.pl/45321839/smog-powoduje-dysleksje-i-adhd-u-dzieci 
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