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Redakcja Alergii została zaproszona na spotkanie poświęcone zmianom klimatu
organizowane przez Ambasadę Francji w Warszawie. Wykłady specjalistów z zakresu
pediatrii i interny z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Wojskowego Instytutu
Medycyny o wpływie zanieczyszczeń środowiskowych na zdrowie dzieci i dorosłych
Polaków były uzupełnione przez wystąpienia przedstawicieli Warszawskiego Ratusza
i szefa inicjatywy społecznej pod nazwą Alarm Smogowy. Było to spotkanie, które wyraźnie pokazywało,
że dużo się dzieje w świadomości społecznej polaków na temat zanieczyszczeń powietrza na zewnątrz jak
i w pomieszczeniach zamkniętych. Bardzo ciekawe było zestawienie teorii z prezentacją firm francuskich,
które mają już spore osiągnięcia w tym temacie. Wiele urządzeń, przez nie produkowanych sprzedawanych
w Europie i Azji, nieznanych na rynku polskim przydało by się nam nie tylko w salach szpitalnych, na salach
konferencyjnych czy w naszych gabinetach alergologicznych, ale też w naszych domach. Dominowały
urządzenia do badania stężeń zanieczyszczeń zarówno gazowych jak i służące do badania ilości cząsteczek PM 10 i PM 2,5. Były prezentowane urządzenia filtrujące powietrze. Mnie najbardziej urzekł mały robot,
który na prezentowanym filmie poruszał się po pomieszczeniu pełnym ludzi omijając ich zgrabnie. Mierzył
wszelkie zanieczyszczenie i w razie potrzeby nasilał działanie części związanej z oczyszczaniem powietrza.
Przyjaźnie kolorowymi lampkami bawił przechodniów. Koszt tego robota to najbardziej trudna do przyswojenia wiadomość. A na razie zapraszam Państwa do zapoznania się z nowym numerem Alergii, w którym
polecam artykuły przez autorów napisane w języku polskim i angielskim Profesora Michała Pirożyńskiego
i Krzysztafa Kowala. Mam nadzieję, że w tej wersji pomogą Państwu w lepszym opanowaniu języka
angielskiego.
Urszula Samolińska-Zawisza
Redaktor Naczelny wraz z Zespołem
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