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A hirado.hu-nak nyilatkozó dr. Balogh Katalin elmondta, sokkal tudatosabban kellene 
élnünk, mert Magyarországon évente legalább 15 ezer új tüdőbeteget regisztrálnak  

 

Lefújták a szmogriadót kedd reggel, mert a levegőben a szállópor konventrációja már 
nem érte el a riasztási szintet. A hirado.hu annak próbált utánajárni, hogy orvosi 
szemmel, mennyire kell komolyan venni, azt a figyelmeztetést, ha egy városban arra 
kérik a lakosságot, hogy ne tartózkodjanak huzamosabb ideig a szabadban, és tegyék le 
az autóikat.   

  
 
dr. Balogh Katalin a Budai Allergia Központ fül-orr-gégésze a hirado.hu-nak elmondta: sajnálatos 
dolog, de nem veszik elég komolyan az emberek a szmogriadót.  

A szakember kiemelte, a rossz levegő a legtöbb problémát a beteg embereknél okozza, és példaként 
említette, hogy egy asztmásnál ilyenkor felerősödnek a tünetek.  

Az influenzás időszakban egyébként is sokan jelentkeznek fulladásos tünetekkel az intézményükben, 
de most jellemzően az alsó légutak krónikus betegségeiben szenvedőknél okozott gondot a 
légszennyezettség.     

Azok a tényezők, melyek a szállóporban egészségügyi problémákat okoznak jelentős mértékben az 
autók kipufogó gázából származnak – mondta a hirado.hu-nak dr. Balogh Katalin, és hozzátette, 
hogy meglepődve tapasztalta, hogy az emberek többsége fittyet hányt tegnap a 
figyelmeztetésre, és szinte mindenki ugyanúgy használta az autóját, mint egy átlagos napon.     

Megkongatták a vészharangot az orvosok! A szmogriadó nem vicc,
emberéletek múlhatnak rajta  
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Hétfőn egyébként a hirado.hu-nak nyilatkozó Mizsey Péter, aki a BME Kémiai és Környezeti 
Folyamatmérnöki Tanszékének tanszékvezetője azt mondta: a légszennyezettséget növelő szállópor 
legnagyobb forrásai a fa- és szénfűtésre való álállás, az orosz gáz hiánya miatt.  

A betegek többségének jelentőst javulást jelentene, ha jó levegőjű környezetben élnének, persze ezt 
nem mindenki engedheti meg magának, hogy elköltözzön egy belvárosi rossz levegőjű környezetből a
külvárosba, vagy vidékre. Nem véletlen, hogy allergiás betegből a nagyvárosokban sokkal több van, 
mint a kisebb településeken, falvakban – hiszen a legtöbb gondot a légszennyezettség okozza és nem 
a növények pollenjei – teszi helyre a tévhitet a szakorvos.  

Magyarországon a légúti betegségek ugyanúgy sújtják a gyermekeket, mint a 
felnőtteket.  

dr. Balogh Katalin elmondta: a magyarországi adatokat ismerve az asztma felnőtt és a 
gyermek lakosság 2-3 százalékát érinti. Egy 2006-ban készült jelentés szerint több mint 
219 ezer beteget regisztráltak hazánkban és évente 10-18 ezer új beteget tartanak nyilván.  
 
Sokkoló adat, hogy az allergiás, légúti betegségben szenvedő betegek száma tízévente 
megduplázódik Magyarországon – tette hozzá a szakorvos, aki szerint sokkal tudatosabban 
kellene élnünk, mert a megélhető éveink számával játszunk, ha nem figyelünk oda 
jobban a légszennyezésre.   
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