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NIEDOWAGA
A WCZEŚNIEJSZA MENOPAUZA
Według naukowców niedowaga może zwiększać ryzyko
przedwczesnej menopauzy. Co oznacza przedwczesnej?
Definiuje się ją jako przekwitanie przed 45. rokiem życia.
Przeanalizowano dane około 80 000 kobiet i okazało się,
że kobiety z BMI poniżej 18,5 kg/m2 były o 30% bardziej
narażone na wystąpienie przedwczesnej menopauzy. Największe prawdopodobieństwo wczesnego przekwitania
zaobserwowano u tych kobiet, które w wieku 18 lat miały
wskaźnik BMI poniżej 18,5 kg/m2, natomiast kobiety, które
w tym wieku miały BMI poniżej 17,5 kg/m2, były narażone
na wczesną menopauzę aż o 50% częściej w porównaniu do kobiet z prawidłową masą ciała. Należy jednak
pamiętać, że u kobiet z niedowagą dochodzi często do
wtórnego braku miesiączki, podczas gdy menopauza jest
szerszym pojęciem.
Źródło: https://dietetycy.org.pl

Światowy Dzień
Krwiodawcy
Corocznie 14 czerwca obchodzony jest
Światowy Dzień Krwiodawcy (World Blood
Donor Day). Na ten dzień przypadały
urodziny Karla Landsteinera, austriackiego
lekarza, który w 1901 roku odkrył grupy krwi,
za co w 1930 roku został uhonorowany
Nagrodą Nobla.
Źródło: www.pck.pl
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Odwodnieni
Polacy
Według badań przeprowadzonych dla
stowarzyszenia „Woda w Domu i w Biurze”, aż 80% Polaków spożywa za mało
wody. Jeszcze bardziej niepokojący jest
fakt, że 11% respondentów deklaruje,
że w ogóle nie pije wody! Zdecydowana większość badanych pije nie więcej
niż 3-4 szklanki dziennie, co oznacza, że
nie jest to nawet 1 litr wody. Ponadto
ponad połowa respondentów sięga po
wodę dopiero, gdy zaczyna odczuwać
pragnienie, podczas gdy pragnienie
jest już sygnałem organizmu świadczącym o jego odwodnieniu. Co ciekawe
co trzeci Polak deklaruje, że regularnie
pije wodę, tymczasem w rzeczywistości zaledwie 6% badanych spożywa ją
w odpowiedniej, zalecanej ilości. Co
więcej, 70% badanych odpowiedziało,
że dorosły człowiek powinien spożywać od 1 do 7 szklanek wody dziennie,
podczas gdy zalecana ilość to około 8
szklanek wody na dzień.
Źródło: www.sciencedaily.com

Nie spałeś? Nie jedź!
Naukowcy wzięli pod lupę dane dotyczące 4,7 tys. wypadków komunikacyjnych do jakich doszło w USA między
2005 a 2007 rokiem, analizując również takie dane jak długość snu sprawców. Okazało się, że sen poniżej 7
godzin wpływa niekorzystnie na kierowców, powodując zmęczenie i senność, a już jego skrócenie do 6 godzin
powoduje, że ryzyko spowodowania wypadku drogowego wzrasta aż o 30%! Osoby, które przespały jedynie
5-6 godzin, dwukrotnie częściej były sprawcami wypadków, a 4-5 godzin – ponad czterokrotnie. Przespanie
mniej niż pięciu godzin powoduje w organizmie kierowcy takie same skutki jak prowadzenie samochodu
pod wpływem alkoholu. Natomiast skrajne niedospanie poniżej czterech godzin, aż ponad jedenastokrotnie
zwiększało ryzyko spowodowania wypadku drogowego.
Źródło: www.rynekaptek.pl
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