
Boli legate de poluarea mediului. Partea 1. 

 

Începând cu acest număr al Buletinului vom publica câteva articole privind bolile legate de 

poluarea mediului. Poluarea mediului nu mai este o noutate pentru nimeni, însă puțini își 

inchipuie amploarea și efectele acestui fenomen asupra sănătății umane și a factorilor de mediu.  

Credem că e util de a aduce unele explicații pentru populația țării, ca această să poată lua decizii 

informate și să înțeleagă măsura, în care bolile de care suferă sunt legate de ereditate sau modul 

de viață, și măsura, în care sunt determinate de mediu. 

 

Eliminarea în mediu și emisiile în atmosferă a substanțelor nocive nu numai că distrug natura 

vie, afectează în mod negativ sănătatea umană, dar, de asemenea, au potenţial de a modifica 

însăşi proprietăţile atmosferei, ce poate duce la consecinţe ecologice şi climatice nefaste.  Iar 

aceasta conduce la degradarea sănătății umane adăugător la efectele directe ale poluanților, la 

care este expus omul în fiecare zi. 

 

Prin ce căi are loc poluarea organismului uman? 

 

Precipitațiile acide și smogul, care acţionează intens nu numai asupra organismului uman şi 

a biosferei, dar şi asupra hidrosferei, stratului vegetativ, mediului geologic, clădirilor şi altor 

obiecte tehnogene.  

 

Precipitaţiile acide sunt determinate de 

prezenţa în atmosferă a oxizilor de sulf şi azot 

(S02 si N02), care în prezenţa vaporilor de apă 

se transformă în acizi foarte toxici (acidul 

sulfuric şi acidul nitric). Ploile acide au o 

influenţa negativă şi asupra frunzelor plantelor 

în mod direct, dar şi în mod indirect prin 

modificarea calităţii solului, din care arborii îşi 

extrag substanţele nutritive. Ploaia acidă 

distruge plantele şi animalele. Ea spală 

nutrienţii de pe sol, frunze şi ace, iar acestea se 

îngălbenesc şi mor. Aluminiul eliberat de ploi acide slăbeşte rădăcinile copacilor, favorizînd 

distrugerea lor. Păduri întregi au dispărut din această cauză. Este şi mai rău dacă ploaia acida 

ajunge în rîuri sau lacuri, pentru că acestea transportă otrava la distanţa, omorînd şi cele mai 

mici organisme. Peştii sunt afectaţi de aluminiu si incep să producă o mucoasă lipicioasa care 

le înfundă branhiile şi îi "sufocă", în cele din urmă. Apele acide distrug şi icrele. 

 

Orice tip de precipitaţii conţin particule minuscule de praf, metale grele şi alte substanţe 

poluante, care afectează sănătatea umană. Prin urmare nu se recomandă plimbările în ploaie. 

Nu trebuie se ieşi în ploaie fără umbrelă şi impermeabil. După aflarea în ploaie trebuie neapărat 

de făcut un duş cu orice tip de produs de curăţire a pielii. Odată cu precipitaţiile, în bazinele de 

apă nimeresc anumite cantităţi de mercur, plumb şi cadmiu. Oamenii care beau apă cu un 

conţinut înalt de plumb sau care întrebuinţează în alimentaţie peşte cu un conţinut înalt de 

mercur, se pot îmbolnăvi de unele boli grave. 

 



Smogul (cuvînt format in limba engleza din smoke –fum şi fog–ceaţa) este un tip de poluare a 

aerului atmosferic în oraşele mari. Componenţa 

smogului este: ozon, oxizi de azot şi sulf, diverşi 

compuşi organici de natură peroxidă, numiţi în 

totalitate fotooxidanţi. Smogul acţionează şi din 

punct de vedere fiziologic asupra organismului 

uman, iar cele mai sensibile sisteme sunt 

sistemul respirator şi cel cardio-vascular. 

 

În cazul apariţiei smogului, populaţiei i se 

recomandă reducerea duratei aflării la aer liber. 

Persoanelor cu vîrstă înaintată şi celor cu maladii ale sistemului cardio-vascular şi ale tractului 

respirator li se solicită reducerea sarcinilor fizice. Agenţii economici sunt obligaţi să reducă 

emisiile conform planurilor elaborate, iar în condiţii deosibit de periculoase este necesară 

sistarea completă a activităţii lor economice.  
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