
KĄCIK DLA NIEDOWIARKÓW

A więc drodzy Sceptycy mówicie że:

To czyste powietrze to wiele hałasu o nic. Oddychamy zadymionym powietrzem od dawna. 
Mamy w gminie 80+ latków w niezłej formie. To chyba taka moda. Jacyś tam mają świra na 
punkcie tego czystego powietrza i próbują zawracać nam tym głowę. Może mają w tym jakiś 
interes? W ogóle o co chodzi? Że zimą trochę 'śmierdzi'? No i co z tego?!" 

                                        Faktycznie, o co w tym wszystkim chodzi? 

No cóż, Wasze argumenty są bardzo naturalne. Nie można się dziwić, że są wysuwane przez 
wielu. Trzeba na nie rzetelnie i jasno odpowiedzieć. Najlepiej na prostym i wszystkim 
znanym przykładzie. 

Przypomnijmy sobie jak to było z paleniem papierosów:
#      - 100 lat temu nie uważano palenia papierosów za zagrożenie zdrowia publicznego.
#      - 50 lat temu o szkodliwości palenia mówiono, powstawały kampanie antynikotynowe, 
ale było jeszcze pełno niedowiarków z argumentami typu: "Mój dziadek palił i dociągnął do 
setki." 

Obecnie raczej nikt nie ma wątpliwości, że palenie papierosów jest szkodliwe. Od jakiegoś 
czasu obowiązuje zakaz palenia w miejscach publicznych. 

Są osoby które mimo nałogu pozostają zdrowe i żyją długo. To jest tak jak z grzybami: zdarza 
się, że większość jest robaczywych, ale jakiś zdrowy czasem się uchowa. 

Jak stwierdzić, że palacze krócej żyją i częściej zapadają na niektóre choroby? 

Obserwuje się i bada systematycznie przez kilka lat dwie grupy na praykład: 1000 palaczy i 
1000 nie palaczy. Można w ten sposób dokładnie stwierdzić na jakie choroby częściej zapadają 
palący niż niepalący i czy różni się ich długośc zycia . Różni się !!! Świetnie wiadomo jak się 
różni!Własnie tak jak pomyśleliście! 

Takich badań jest mnóstwo i wszystkie zgodnie wskazują, że palenie jest szkodliwe. 

Z wdychaniem powietrza skażonego smogiem jest tak samo jak z paleniem papierosów. 

Skutki następują po latach. Trudno z perspektywy pojedynczej osoby stwierdzić, że 
zachorowała bo przez lata oddychała skażonym powietrzem. Dopiero badania na dużych 
grupach, jak w wypadku papierosów pokazują, że oddychanie powietrzem skażonym smogiem 
przyczynia się do częstszego zapadania na liczne choroby i do zwiększonej śmiertelności. 

Wiadomo również, że oddychanie powietrzem skażonym dymem z kominów jest bezpośrednio 
szczególnie szkodliwe dla najsłabszych: dla płodu, dla dzieci oraz dla osób starszych. 

Zdajemy sobie sprawę, że w paru zdaniach nie rozwiejemy od razu wszystkich Waszych 
wątpliwości. Kącik niedowiarków jest czynny dla Was 24/24 i 7/7. 

Piszcie do nas na mail: kontakt@aerostan-lanckorona.pl


