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Въздушното замърсяване има доказан
вреден ефект върху човешкия организъм. 
Той е свързан с неговото иритативно, 
токсично, мутагенно и канцерогенно
действие. 

През последните 10 години е установено, 
че въздушните замърсители имат и
определено отрицателно действие върху
имунната система и допринасят за
увеличаването на алергичните
заболявания в целия свят.



Въздушното замърсяване не се ограничава
само с действието на една субстанция или
до едно определено място, т.нар."гореща
точка". 
Това е световен проблем, свързан с
гъстотата на населението, особено в
градските или силно индустриалните
райони. 
Въздушните замърсители не признават
националните граници и могат да
въздействат в райони, отдалечени от
местата на тяхната емисия.



ИзточнициИзточници нана въздушновъздушно
замърсяванезамърсяване::

ИзгарянеИзгаряне нана въглеводороднивъглеводородни
((фосилнифосилни)) горивагорива отот
индустриятаиндустрията ии трафикатрафика

ОтоплениеОтопление нана твърдотвърдо горивогориво
((дървадърва, , въглищавъглища))

РазличниРазлични промишленипромишлени ии
стопанскистопански дейностидейности

ДейностиДейности попо компостиранекомпостиране ии
обезврежданеобезвреждане нана битовибитови ии
промишленипромишлени отпадъциотпадъци..



ГлавенГлавен факторфактор заза замърсяванезамърсяване нана
въздухавъздуха вв градоветеградовете саса емисиитеемисиите, , 
отделяниотделяни отот превознитепревозните средствасредства..

Между 1970 и 1994 броят на автомобилите в ЕС
се е удвоил – по 3% за година



ОсновниОсновни въздушнивъздушни замърсителизамърсители

COCO22

SOSO22 NNООxx

ЛетливиЛетливи органичниорганични съсъeeдинениядинения::
-- БензенБензен
-- ТулоенТулоен
-- КсиленКсилен
-- МетиленМетилен хлоридхлорид

ФиниФини праховипрахови дизеловидизелови
частицичастици (PM10/PM2.5(PM10/PM2.5))

ПървичниПървични ВторичниВторични

ОзонОзон

КорпускулярниКорпускулярни
частицичастици, , 
адсорбиралиадсорбирали
различниразлични
полицикличниполициклични
ароматниароматни
въглеводородивъглеводороди



БиологичнитеБиологичните ефектиефекти нана въздушнитевъздушните замърсителизамърсители

сесе осъществяватосъществяват вв ходахода нана повтарящоповтарящо сесе

въздействиевъздействие нана малкималки дозидози отот различниразлични агентиагенти, , 

коитокоито съществуватсъществуват съвместносъвместно вв атмосфератаатмосферата ии нана

коитокоито човешкиятчовешкият организъморганизъм ее изложенизложен

едновременноедновременно илиили последователнопоследователно. . 



ГазГаз -- озонозон, , бензенбензен

КапчициКапчици течносттечност -- сярнасярна киселинакиселина,,
азотеназотен диоксиддиоксид

ПраховиПрахови частицичастици -- компонентикомпоненти нана газоветегазовете отот
дизеловитедизеловите двигателидвигатели, , 
ароматниароматни въглеводородивъглеводороди. . 

ВъздушнитеВъздушните замърсителизамърсители проникватпроникват вв

дихателнатадихателната системасистема подпод форматаформата нана::



УвреждатУвреждат клеткитеклетките
-- стимулиратстимулират продукциятапродукцията нана свободнисвободни кислородникислородни радикалирадикали
-- увреждатувреждат митохондриитемитохондриите

ПредизвикватПредизвикват възпалениевъзпаление
-- индуциратиндуцират продукциятапродукцията нана проинфламаторнипроинфламаторни цитокиницитокини

УсилватУсилват отговораотговора къмкъм антигениантигени
-- увеличаватувеличават склонносттасклонността къмкъм алергизацияалергизация
-- усилватусилват алергичнияалергичния отговоротговор нана антигенниантигенни стимулистимули

УвеличаватУвеличават бронхиалнатабронхиалната хиперреактивностхиперреактивност
-- усилватусилват пермеабилитетапермеабилитета нана епителаепитела къмкъм стимулантистимуланти
-- увеличаватувеличават реактивносттареактивността нана гладкитегладките мускулимускули

ДействатДействат катокато имуносупресориимуносупресори
-- изчерпватизчерпват антиоксидантиоксидаантитентите ии увеличаватувеличават пермеабилитетапермеабилитета нана епителаепитела
-- предизвикватпредизвикват забавенозабавено убиванеубиване ии елиминиранеелиминиране нана патогенитепатогените

НепосредствениНепосредствени ефектиефекти нана въздушнитевъздушните

замърсителизамърсители върхувърху дихателнатадихателната системасистема::



РемоделиратРемоделират дихателнитедихателните пътищапътища

УвеличаватУвеличават рискариска отот хронифициранехронифициране нана бронхиалнатабронхиалната
астмаастма

ВодятВодят додо появапоява нана хроничнахронична обструктивнаобструктивна белодробнабелодробна
болестболест

ПредизвикватПредизвикват белодробенбелодробен ракрак

ЕфектиЕфекти нана въздушнитевъздушните замърсителизамърсители върхувърху

дихателнатадихателната системасистема, , проявявящипроявявящи сесе следслед

времевреме::



ВВ клиниченклиничен планплан, , отдавнаотдавна ее установеноустановено, , чече имаима

яснаясна зависимостзависимост междумежду нивотонивото нана въздушнитевъздушните

замърсителизамърсители ((озонозон, , NONOxx, , SOSO22,, дизеловидизелови частицичастици)  )  ии

появатапоявата нана пристъпипристъпи отот бронхиалнабронхиална астмаастма ии

алергиченалергичен ринитринит. . 

ДобреДобре известниизвестни саса тт. . нарнар. . астмиастми ““типтип ХонгХонг КонгКонг”” ии

““типтип ЛосЛос АнджелисАнджелис””, , представляващипредставляващи масовомасово

проявяващипроявяващи сесе пристъпипристъпи нана бронхиалнабронхиална

обструкцияобструкция вв тезитези градовеградове, , предизвиканипредизвикани отот

високовисоко въздушновъздушно замърсяванезамърсяване. . 



ДействатДействат катокато ““пусковпусков механизъммеханизъм”” припри индивидииндивиди
съссъс свръхчувствителностсвръхчувствителност..

УвеличаватУвеличават отговораотговора нана организмаорганизма къмкъм
алергениалергени..

АлергичнотоАлергичното възпалениевъзпаление водиводи додо увеличенувеличен

отговоротговор нана организмаорганизма къмкъм въздействиетовъздействието

нана въздушнитевъздушните замърсителизамърсители..

ВъзможниВъзможни механизмимеханизми, , попо коитокоито въздушнитевъздушните

замърсителизамърсители влошаватвлошават бронхиалнатабронхиалната астмаастма::



СеренСерен диоксиддиоксид ((SOSO22))

ДориДори вв относителноотносително нискиниски концентрацииконцентрации ии припри
кратковременнократковременно въздействиевъздействие можеможе дада
предизвикапредизвика пристъппристъп нана задухзадух припри децадеца сс
бронхиалнабронхиална астмаастма..

НяколкоНяколко проучванияпроучвания показватпоказват връзкавръзка междумежду
въздействиетовъздействието нана SOSO2 2 ии понижаванепонижаване нана
форсиранияфорсирания виталенвитален капацитеткапацитет нана белитебелите
дробоведробове нана децадеца сс бронхиалнабронхиална астмаастма. . 



АзотниАзотни оксидиоксиди ((NNooxx ,, NNOO22))

ПовишенПовишен рискриск отот развитиеразвитие нана болестиболести нана долнитедолните

дихателнидихателни пътищапътища припри децатадецата..

ПовишенПовишен рискриск отот развитиеразвитие нана вируснивирусни ии

бактериалнибактериални инфекцииинфекции нана дихателнитедихателните пътищапътища. . 

ПоПо--дълготодългото излаганеизлагане нана действиетодействието нана NONO2 2 ,, предипреди

контактаконтакта съссъс съответнитесъответните аероалергениаероалергени, , 

значителнозначително увеличаваувеличава способносттаспособността имим дада

сенсибилизиратсенсибилизират организмаорганизма..



ПолицикличниПолициклични ароматниароматни въглеводородивъглеводороди

ГрупаГрупа отот химикалихимикали, , коитокоито сесе образуватобразуват следслед непълнонепълно
изгарянеизгаряне нана въглищавъглища, , нефтенинефтени продуктипродукти, , природенприроден газгаз
ии различниразлични отпадъциотпадъци отот органиченорганичен произходпроизход..

СвързватСвързват сесе сс финитефините праховипрахови частицичастици отот дизеловитедизеловите
двигателидвигатели, , асфалтовитеасфалтовите пътищапътища ии димадима припри отоплениеотопление сс
твърдотвърдо горивогориво..

ПроникватПроникват вв организмаорганизма презпрез белитебелите дробоведробове..

ИматИмат качествакачества нана канцерогениканцерогени..



ЕмисииЕмисии отот дизеловидизелови двигателидвигатели
((съставсъстав))

ГазоваГазова фазафаза
-- CCОО22 , , CCОО
-- NN2 2 , , NONOxx

-- SOSOxx

-- ВодниВодни парипари
-- ЛетливиЛетливи органичниорганични съсъeeдинениядинения

((алдехидиалдехиди, , бензенбензен))
-- ПолициккличниПолицикклични ароматниароматни въглеводородивъглеводороди



ТвърдаТвърда фазафаза –– ДизеловиДизелови праховипрахови частицичастици
-- АтоменАтомен въглеродвъглерод ((саждисажди))
-- 20 20 –– 40 % 40 % адсорбираниадсорбирани полицикличниполициклични ароматниароматни
въглеводородивъглеводороди

-- СулфатиСулфати
-- НитратиНитрати
-- МеталиМетали

ЕмисииЕмисии отот дизеловидизелови двигателидвигатели
((съставсъстав))

92% 92% отот масатамасата сесе състоисъстои отот партикулипартикули
<< 110 0 µµmm вв диаметърдиаметър



ДизеловиДизелови праховипрахови частицичастици



Фини прахови
частици
≤2.5 µm  (PM 2.5)

Адсорбирана
вода

Иританти, 
адсорбирани
във водата

Иритантни
вещества

Въздействие на
въздушните замърсители
дълбоко в белите дробове

Механизъм, по който фините
прахови частици увеличават
въздействието на
въздушните замърсители
дълбоко в белите дробове



ОстроОстро въздействиевъздействие
-- ДразненеДразнене вв носаноса ии очитеочите
-- АстматичниАстматични пристъпипристъпи
-- ГлавоболиеГлавоболие
-- УмораУмора
-- ГаденеГадене

ЕмисииЕмисии отот дизеловидизелови двигателидвигатели
((ефектиефекти върхувърху организмаорганизма))

ПродължителноПродължително въздействиевъздействие
-- КашлицаКашлица
-- ВъзпалениеВъзпаление нана дихателнитедихателните пътищапътища
-- НамаляванеНамаляване нана белодробнатабелодробната функцияфункция



АдювантенАдювантен ефектефект върхувърху IgE IgE синтезасинтеза припри атопичниатопични
пациентипациенти, , катокато попо тозитози начинначин сесе влияевлияе нана
сенсибилизациятасенсибилизацията къмкъм аероалергенитеаероалергените..

МогатМогат дада взаимодействатвзаимодействат сс алергенитеалергените ии дада повишатповишат
антигенантиген--индуциранияиндуцирания отговоротговор. . 

ЕмисииЕмисии отот дизеловидизелови двигателидвигатели
((ефектиефекти върхувърху имуннатаимунната системасистема))

НиватаНивата нана алергеналерген--специфичнитеспецифичните IgE IgE саса додо 50 50 пътипъти
попо--високивисоки припри алергичниалергични пациентипациенти, , попадналипопаднали подпод
едновременнотоедновременното въздействиевъздействие нана емисииемисии отот дизеловидизелови
двигателидвигатели ии алергениалергени, , отколкотоотколкото припри пациентипациенти, , коитокоито
саса подложениподложени нана влияниевлияние самосамо отот аероалергениаероалергени..



ПриземниятПриземният озонозон ее основеносновен замърсителзамърсител, , чииточиито
концентрацииконцентрации саса свързанисвързани основноосновно сс интензитетаинтензитета нана
автомобилнияавтомобилния трафиктрафик вв градоветеградовете. . 

ОбразуваОбразува сесе отот взаимодействиетовзаимодействието нана летливилетливи
органичниорганични съединениясъединения ((VOCsVOCs) ) ии азотниазотни оксидиоксиди (NO(NOxx) ) 
вв присъствиетоприсъствието нана слънчеваслънчева светлинасветлина ии топлинатоплина..

ПриземенПриземен озонозон ((смогсмог))



ЕфектиЕфекти нана приземнияприземния озонозон: : 

ОкисляваОкислява протеинитепротеините ии липидителипидите нана мукозатамукозата..

ИмаИма силносилно иритативноиритативно действиедействие нана дихателнитедихателните
пътищапътища..

УвеличаваУвеличава секретитесекретите отот дихателнитедихателните пътищапътища. . 

ПривличаПривлича инфламаторниинфламаторни клеткиклетки вв тъканитетъканите..

ПредизвикваПредизвиква спазъмспазъм нана бронхитебронхите..

УсилваУсилва отговораотговора нана организмаорганизма къмкъм алергениалергени..

ЗабавяЗабавя убиванетоубиването ии елиминиранетоелиминирането нана патогенитепатогените

ВодиВоди додо хроничнохронично разрушаванеразрушаване нана тъканитетъканите ии
рремоделиранеемоделиране нана дихателнитедихателните пътищапътища



СтотициСтотици публикациипубликации отот цялцял святсвят показватпоказват единедин ии същсъщ
резултатрезултат::

ПриПри увеличаванеувеличаване въздействиетовъздействието нана озонаозона върхувърху
организмаорганизма сесе увеличаватувеличават броятброят ии тежесттатежестта нана
пристъпитепристъпите отот бронхиалнабронхиална астмаастма..

НаблюдаваНаблюдава сесе връзкавръзка дозадоза –– отговоротговор. . 



ВъздействиеВъздействие нана въздушнитевъздушните замърсителизамърсители

ВъпрекиВъпреки някоинякои подобренияподобрения вв последнитепоследните годинигодини, , 

повечетоповечето отот здравнитездравните проблемипроблеми сесе причиняватпричиняват

отот четиричетири основниосновни замърсителизамърсители: : 

ФиниФини праховипрахови частицичастици (PM 2.5 (PM 2.5 ии PM10PM10))

ОзонОзон ((OO33))

АзотенАзотен диоксиддиоксид (NO(NO22))

СеренСерен диоксиддиоксид (SO(SO22))



ВъздействиеВъздействие нана въздушнитевъздушните замърсителизамърсители ––
ситуациятаситуацията вв СофияСофия презпрез 2014 2014 гг..

20142014 ОрловОрлов
мостмост ДружбаДружба ПавловоПавлово НадеждаНадежда Хипо-

друма КопитотоКопитото

SOSO22
μμg/m3g/m3

I 95,57 100,30 145,53 176,84 140,80 196,01

II 15,61 22,34 50,63 74,47 22,20 121,58

III 15,92 22,49 40,30 41,10 22,43 88,75

IV 35,01 77,13 129,99 67,78 91,21 167,18

АларменАлармен прагпраг заза серенсерен диоксиддиоксид : : 500 500 μμg/mg/m33, , измерениизмерени вв тритри последователнипоследователни часачаса

МаксималнаМаксимална средночасовасредночасова конценконцентрациятрация нана SOSO2 2 μμg/m3g/m3

ИАОСИАОС



ВъздействиеВъздействие нана въздушнитевъздушните замърсителизамърсители ––
ситуациятаситуацията вв СофияСофия презпрез 2014 2014 гг..

20142014 ОрловОрлов
мостмост ДружбаДружба ПавловоПавлово НадеждаНадежда Хипо-

друма КопитотоКопитото

NNOO22
μμg/m3g/m3

I 146,50 113,47 200,33 133,13 144,84 137,35

II 65,71 75,92 74,74 96,91 93,47 4,53

III 76,79 77,89 76,17 95,00 106,18 4,53

IV 115,52 112,93 178,13 161,97 167,92 29,71

АларменАлармен прагпраг заза азотеназотен диоксиддиоксид : : 400 400 μμg/mg/m33, , измерениизмерени вв тритри последователнипоследователни часачаса

МаксималнаМаксимална средночасовасредночасова конценконцентрациятрация нана NNOO2 2 μμg/m3g/m3

ИАОСИАОС



ВъздействиеВъздействие нана въздушнитевъздушните замърсителизамърсители ––
ситуациятаситуацията вв СофияСофия презпрез 2014 2014 гг..

20142014 ОрловОрлов
мостмост ДружбаДружба ПавловоПавлово НадеждаНадежда Хипо-

друма КопитотоКопитото

OO33
μμg/m3g/m3

I - 96,76 93,26 150,45 104,22 134,03

II - 111,44 120,13 144,42 110,09 140,76

III - 123,17 145,12 144,79 138,01 187,57

IV - 117,26 83,04 87,69 114,79 103,26

ПрагПраг заза информиранеинформиране нана населениетонаселението: : 18180 0 μμg/mg/m33

ПрагПраг заза предупреждаванепредупреждаване нана населениетонаселението: : 24240 0 μμg/m3g/m3

МаксималнаМаксимална средночасовасредночасова конценконцентрациятрация нана OO33 μμg/m3g/m3

ИАОСИАОС



ВъздействиеВъздействие нана въздушнитевъздушните замърсителизамърсители ––
ситуациятаситуацията вв СофияСофия презпрез 2014 2014 гг..

20142014 ОрловОрлов
мостмост ДружбаДружба ПавловоПавлово НадеждаНадежда Хипо-

друма КопитотоКопитото

БройБрой
превишенияпревишения
нана ПСПС заза СДНСДН

50 50 μμg/m3g/m3

I 47 51 49 41 48 0

II 6 5 3 3 2 1

III 7 2 0 2 0 -
IV 45 36 35 22 31 2

МаксималнаМаксимална
средносредно

денонощнаденонощна
концентрацияконцентрация

((μμg/m3)g/m3)

I 371,80 217,82 373,17 226,20 409,41 41,37

II 60,17 64,36 70,12 58,26 59,60 76,94

III 59,92 59,91 47,73 107,78 46,32 -
IV 293,31 215,58 231,39 226,20 275,45 54,43

ПраховиПрахови частицичастици РМРМ 1010

ДопустимДопустим бройброй превишенияпревишения ((презпрез годинатагодината)  )  -- 2525

СредноденонощнаСредноденонощна норманорма 30 30 μμg/mg/m33)) ИАОСИАОС



ВъздействиеВъздействие нана въздушнитевъздушните замърсителизамърсители ––
ситуациятаситуацията вв СофияСофия презпрез 2014 2014 гг..

20142014 ОрловОрлов
мостмост ДружбаДружба ПавловоПавлово НадеждаНадежда Хипо-

друма КопитотоКопитото

МаксималнаМаксимална
концентрацияконцентрация

((μμg/m3)g/m3)

I - - - - 266,55 23,00

II - - - - 31,05 26,30

III - - - - 28,64 18,50

IV - - - - 220,42 34,40

ФиниФини праховипрахови частицичастици РМРМ 2.52.5

СредноденонощнаСредноденонощна норманорма 20 20 μμg/mg/m33))

ИАОСИАОС



ПрезПрез последнитепоследните годинигодини околооколо 4040 % % отот градскотоградското
населениенаселение нана ЕвропаЕвропа ее билобило изложеноизложено нана
концентрацииконцентрации нана праховипрахови частицичастици ((PM 10PM 10 ии РМРМ 2.5 2.5 ) ) 
вв атмосфернияатмосферния въздухвъздух, , коитокоито саса билибили
наднад норматанормата, , допустимадопустима заза ЕСЕС ..

((ЕвропейскатаЕвропейската агенцияагенция попо околнаоколна средасреда,,
КачествоКачество нана въздухавъздуха вв ЕвропаЕвропа -- докладдоклад 2012 2012 гг..))

ВъздействиеВъздействие нана въздушнитевъздушните замърсителизамърсители

върхувърху населениетонаселението



РисковиРискови групигрупи отот популациятапопулацията::

ДецаДеца
БременниБременни
ХоратаХората отот третататретата възраствъзраст
ЗдравиЗдрави хорахора, , коитокоито работятработят нана откритооткрито ии саса изложениизложени
нана въздействиевъздействие заза попо--дългодълго времевреме..
ХораХора, , коитокоито страдатстрадат отот белодробнибелодробни болестиболести..
-- СъстояниетоСъстоянието нана аастматицитестматиците сесе влошававлошава вв днитедните сс попо--високивисоки
ниванива нана замърсяванезамърсяване илиили следслед товатова..

-- СъстояниетоСъстоянието нана пациентитепациентите сс ХОББХОББ сесе усложняваусложнява..

ВъздушнотоВъздушното замърсяванезамърсяване можеможе дада доведедоведе додо развитиеторазвитието
нана сърдечнасърдечна кризакриза илиили инсултинсулт припри пациентипациенти съссъс
сърдечносъдовисърдечносъдови болестиболести. . 

-- ДиабетицитеДиабетиците сесе засягатзасягат попо--честочесто отот остриостри сърдечносъдовисърдечносъдови ефектиефекти нана
замърсяванетозамърсяването нана въздухавъздуха



ВъздействиеВъздействие нана

въздушнитевъздушните

замърсителизамърсители върхувърху

природнитеприродните

алергениалергени

Shea KM, Truckner RT, et al. Climate change and allergic 
disease. J Allergy Clin Immunol. 2008 Sep;122(3):443-53; 



2011 2012 2013 2014
12.02. – 16.10. 01.03. – 08.11. 19.02. – 16.11. 13.02. – 31.10. 

Дървесен полен 12 602 20 040 16 372 21 880

сем. Брезови 4 282 5 403 3 332 5 254

Тревен полен
сем. Житни 2 365 1 466 1 495 1 701

БройБрой поленовиполенови зърназърна въввъв въздухавъздуха нана СофияСофия заза

периодапериода 2011 2011 –– 2014 2014 гг..



ВВ последнитепоследните годинигодини бешебеше доказанодоказано, , чече
поленовитеполеновите зърназърна иматимат възможноствъзможност дада сесе
свързватсвързват сс въздушнитевъздушните замърсителизамърсители ии
дизеловитедизеловите частицичастици. . 

ВъздействиеВъздействие нана въздушнитевъздушните замърсителизамърсители

върхувърху природнитеприродните алергениалергени



D‘Amato G et al. Eur Resp J 2002; 20: 763-76.

©
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ВъздействиеВъздействие нана въздушнитевъздушните замърсителизамърсители

върхувърху природнитеприродните алергениалергени

ИнхалациятаИнхалацията нана тезитези ““комплексникомплексни партикулипартикули””
стимулирастимулира многомного мощномощно специфиченспецифичен
IgEIgE имуненимунен отговоротговор. . 



Mota A. C. et al. Int Arch Allergy  Immunol 2006; 139: 294-298.

ВъздействиеВъздействие нана въздушнитевъздушните замърсителизамърсители

върхувърху природнитеприродните алергениалергени

Интактен полен Разрушен полен след
въздействие с NO2

Разрушен полен след
въздействие с O3

NO2 и O3 могат да разрушат структурата на поленовите
зърна, което води до спонтанно отделяне на поленови
цитоплазмени гранули, съдържащи алергени.

Повишените нива на въздушни замърсители по време на
поленовия сезон водят до повишаване на бионаличността на
поленовите алергени във въздуха. 



ИзследваниИзследвани саса 323 323 жителижители нана ПерникПерник ии 68 68 нана БрезникБрезник..

ОсновниОсновни замърсителизамърсители нана атмосфератаатмосферата вв гргр. . ПерникПерник саса

билибили: : индустриалениндустриален прахпрах, , ДизеловиДизелови частицичастици, , SOSO2 2 ,, PbPb, , AsAs..

ВъздействиеВъздействие нана въздушнитевъздушните замърсителизамърсители
върхувърху сенсибилизациятасенсибилизацията ии прояватапроявата нана
алергичниалергични заболяваниязаболявания вв БългарияБългария

Перник Брезник

Сенсибилизация към различни
аероалергени (%) 24,4 7,3

Проява на алергични
заболявания (%) 20 5 

Петрунов и сътр. 1976



„„УрбанизациятаУрбанизацията сс нейнитенейните високивисоки ниванива нана

замърсяванезамърсяване отот моторнитемоторните превознипревозни средствасредства ии

западниязападния начинначин нана животживот корелираткорелират сс

повишаванетоповишаването нана респираторнитереспираторните алергииалергии вв

повечетоповечето индустриалнииндустриални държавидържави””
(D(D‘‘Amato 2002)Amato 2002)



ЗаЗа дада можемможем ниение, , лекарителекарите, , реалнореално дада

контролирамеконтролираме ии намалимнамалим проявитепроявите нана

съвременнитесъвременните алергичниалергични болестиболести, , 

трябватрябва дада присъединимприсъединим нашитенашите знаниязнания ии

практикипрактики къмкъм усилиятаусилията нана различниразлични обществениобществени

институцииинституции заза ефективенефективен контролконтрол ии намаляваненамаляване

нана замърсяванетозамърсяването нана въздухавъздуха вв градоветеградовете, , вв

коитокоито живеемживеем..
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