
çoğu zaman incelenen 
hattın kesilmesini 
gerektiriyor. Robotların 
benzer şekilde kimya 
fabrikalarındaki boru 
hatlarının, üretim 
hattının tamamen 
kesilmesine gerek 
kalmadan muayene 
edilmesine de imkân 
sağlayabileceği 
düşünülüyor. n

Hava Kirliliği 
Artışını Takip 
Eden Günlerde 
Hastaneler
Daha Dolu
İlay Çelik Sezer

Yeni bir araştırmada 
hava kirliliğinin sağlık 
üzerindeki olumsuz 
etkilerinin sadece 
uzun vadede değil kısa 
sürelerde de kendini 
gösterebildiğine işaret 
eden bulgular elde edildi. 
Görünüşe göre, hava 
kirliliğinin bir parçası 
olan küçük sıvı ve katı 
parçacıklar akciğerlerden 
kan dolaşımına geçip 
insanların hastanede 
yatmasını gerektirecek 
kadar ciddi hastalıklara 
yol açabiliyor. Harvard 
Üniversitesinden 
Francesca Dominici ve 
ekibi, hastanelerde yatan 
insan sayısının ortalama 

olarak arttığı günlerde 
hava kirliliğinin daha 
yüksek olduğunu
tespit etti. 

Dominici ve ekibi hava 
kirliliğindeki küçük 
artışların etkisini ölçmek 
için ABD’den 13 yıllık 
bir zaman aralığında 65 
yaş üstü hastalara ait 95 
milyon hastane kaydı 
ile hastaların kayıtlı 
oldukları adreslerde 
hastaneye gelişlerinin 
bir gün öncesinde 
ölçülen PM2.5 (çapı 
2,5 mikrometrenin 
altında kalan madde 
parçacıklarının 
konsantrasyonu) 
değerlerini birlikte 
analiz etti. Sonuçlar 
ölçülen madde parçacığı 
konsantrasyonunda 
metreküp başına her 
1 mikrogramlık artışın 
fazladan 2050 hastane 

başvurusuna ve toplamda 
hastanede kalınan 
fazladan 12.216 güne 
karşılık geldiğini
gösterdi. 

Araştırmacıların 
geliştirdikleri modele 
göre, PM2.5 değerindeki 
her 1 mikrogram/
metreküplük artış
yıl başına 634 ölüme ve 
100 milyon ABD doları 
hastane masrafına yol 
açıyor. Hastanede yatma 
nedenlerindeki artışın 
aralarında kan dolaşımı 
enfeksiyonları, böbrek 
yetmezliği, kalp-damar 
ve solunum hastalıkları, 
Parkinson hastalığı, 
yangı, pıhtı atması 
ve şeker hastalığının 
da bulunduğu bir 
dizi sağlık sorunuyla 
ilintili olduğu görüldü. 
Hastane kayıtları
65 yaş üstü hastalara 

ait bir veritabanından 
alınmıştı ancak 
Dominici PM2.5 
sınıfındaki hava kirliliği 
unsurlarının genç 
insanlar için de zararlı 
olduğunun daha önce 
başka araştırmalarla 
ortaya konduğunu 
belirtiyor. Dünya
Sağlık Örgütünün 
(WHO) hava kalitesi 
standartlarına göre 
PM2.5 değerinin 
metreküp başına 25 
mikrogramla sınırlı 
olması gerekiyor. 
Ancak Dominici ve 
ekibi analizlerini 
hava kirliliğinin bu 
sınırda kaldığı günlerle 
sınırlandırdıklarında 
bile sağlık risklerinin 
sürdüğünü ortaya 
koydu. WHO bu 
konudaki standartlarını 
güncellemek üzere 
çalışıyor. n
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