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Szkodliwy pestycyd będzie wycofany z użycia
O programie wycofywania bromometanu z użycia dla Bułgarii, Litwy, Łotwy, Polski i Węgier
dyskutowali w środę w Warszawie eksperci z tych krajów.
Projekt zakłada całkowite wycofanie z użycia bromometanu do końca 2005 r., zgodnie z zaleceniami

tzw. Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową.
Bromometan (bromek etylu), niszczący warstwę ozonową Ziemi, stosowany jest na całym świecie
w rolnictwie do odkażania gleby oraz różnych obiektów i produktów.
Powstająca przez rosnące zanieczyszczenie atmosfery dziura ozonowa jest przyczyną przenikania do
powierzchni Ziemi szkodliwego dla żywych organizmów promieniowania ultrafioletowego (UV)
o długości fali poniżej 390 nm (nanometr).
Nadmiar promieni UV szkodzi zwierzętom i roślinom zarówno lądowym, jak i morskim, a także
ludziom. Nadmierne promieniowanie UV może osłabiać system immunologiczny i tym samym
zmniejszać odporność na infekcje i choroby, w tym groźne choroby nowotworowe, zwłaszcza
nowotwory skóry (np. czerniak).
Promieniowanie ultrafioletowe powoduje też podrażnienie spojówek, a przez to występowanie
licznych chorób oczu, głównie zaćmy. Promienie UV przyspieszają także procesy starzenia się skóry.
Produkcja i zużycie bromometanu są regulowane przez Protokół montrealski w sprawie substancji
zubożających warstwę ozonową, którego Polska jest sygnatariuszem od 11 października 1990 r.
i który zawiera ścisły harmonogram wycofywania tej substancji.
"Kraje rozwinięte, w tym Polskę, obowiązuje od 1 stycznia 2005 r. całkowity zakaz produkcji
i używania bromometanu z wyjątkiem zastosowań kwarantannowych i przedwysyłkowych oraz
krytycznych. Możliwe jest ponadto stosowanie w 2005 r. tej substancji pochodzącej z zapasów
nagromadzonych w latach ubiegłych" - informuje Anna Jadaś z Ministerstwa Środowiska.
Do końca 2005 r. Polska musi całkowicie zaprzestać stosowania bromku etylu i zastąpić go bardziej
przyjaznymi dla środowiska substancjami.
PAP - Nauka w Polsce, Urszula Jabłońska
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Śląscy naukowcy opracowali model opieki
kardioonkologicznej
W publikacji opisano okres od marca 2016 r. do grudnia 2019 r.
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Blizny można leczyć
Blizna bywa dla pacjenta problemem nie tylko kosmetycznym.
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1/3 pracowników woli złożyć wypowiedzenie,
niż wrócić do biura
Wiele osób, które świadczą pracę z domu nie jest jeszcze gotowych na powrót do biura.
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COVID-19 wyzwala w płucach nieoczekiwany
mechanizm
W komórkach płuc wirus SARS-CoV-2 wyzwala szlak biochemiczny, zwany układem dopełniacza.
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Choroba meningokokowa jest lekceważona
Mimo, iż może w ciągu 24 godzin doprowadzić do zgonu dziecka.
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Przyjmujący leki alergicy są mniej podatni na
zakażenie COVID-19
Badania wskazują, że alergicy przyjmujący leki rzadziej zarażają się koronawirusem.
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Szczepionki mRNA a możliwość zakażenia
SARS-CoV-2
Możliwe jest złapanie koronawirusa po szczepieniu, ale ryzyko jest naprawdę niewielkie.
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Istnieje związek między szczepieniem
przeciwko grypie i...
Podobne dane płyną z całego świata, to wciąż nie udało się dokładnie tego ustalić.
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