program na rzecz czystego powietrza

Obalamy mity smogowe - CZY SMOG SZKODZI ZDROWIU?
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Nie jesteśmy przyzwyczajeni. W Polsce z powodu zanieczyszczenia powietrza umiera przedwcześnie
45 000 osób rocznie – ponad 10 x więcej niż w wypadkach samochodowych. Drobne pyły
(PM10, PM2,5), które wdychamy wraz z powietrzem, przenikają przez drogi oddechowe
do krwi, powodując groźne choroby, takie jak zawał serca, udar mózgu czy przewlekła
obturacyjna choroba płuc (POChP). Według Światowej Organizacji Zdrowia, zanieczyszczenie
powietrza w 30% odpowiada za powstawanie nowotworów (płuc, zatok, jamy ustnej, gardła
i krtani oraz nerek).
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kiedy zostaję W DOMU - NIC MI NIE GROZI
SMOG, choć o niższym stężeniu, dość szybko przenika do naszych mieszkań
i pomimo że go nie widać, oddychamy nim cały czas. Obecny w zanieczyszczonym
powietrzu benzo(a)piren, znajduje się także w dymie z papierosów. To oznacza,
że w zależności od miejscowości w jakiej żyjemy, przyjmujemy dawkę
B(a)P równą od 3 do 10 (Opoczno, Rybnik) wypalonych papierosów
dziennie.
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SMOG JEST SZCZEGÓLNIE GROŹNY DLA DZIECI
SMOG jest szczególnie niebezpieczny dla dzieci oraz dla osób starszych. Dzieci – ze względu na słabiej rozwinięty
układ immunologiczny – gorzej radzą sobie z zanieczyszczonym powietrzem, ale też absorbują więcej trujących substancji na jednostkę
masy ciała niż dorośli: więcej się ruszają i często są na powietrzu. Trujące substancje źle wpływają na rozwój dzieci, co przekłada się
na ich zdrowie również w wieku dojrzałym. W niektóre dni ilość szkodliwych substancji [np. benzo(a)pirenu] przyjmowanych przez dziecko
odpowiada kilku, a nawet kilkunastu, wypalonym papierosom. U kobiet ciężarnych narażonych na przebywanie w SMOGu, znacząco zwiększa
się ryzyko przedwczesnego porodu lub obumarcia płodu.
Pomiary jakości powietrza dla Twojej miejscowości znajdziesz na www.esa.nask.pl

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki finansowaniu miasta Dębica. Za jego treść odpowiada wyłącznie Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy.
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