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Czas na
poród!
UZALEŻNIENIE
OD GIER JAKO
JEDNOSTKA
CHOROBOWA
W czerwcu tego roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), wpisała uzależnienie
od gier do najnowszej Międzynarodowej
Klasyfikacji Chorób ICD-11. Uzależnienie
to charakteryzują powtarzające się od
ponad 12 miesięcy epizody, podczas których gracz traci poczucie samokontroli,
priorytetowe traktowania grania, które
staje się nadrzędne w stosunku do innych
zainteresowań i codziennych czynności,
a także kontynuowanie pomimo wystąpienia jego negatywnych konsekwencji,
takich jak pogorszenie się relacji rodzinnych, osobistych, społecznych, problemy
w szkole lub w pracy, przykre skutki zaniedbywania obowiązków. Uzależnienie
od gier zaliczane jest do zaburzeń psychicznych.
Źródło: www.zdrowie.pap.pl
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Okazuje się, że większość porodów spontanicznych, drogami natury ma miejsce między godziną 1 w nocy a 7 rano, a najwięcej
dzieci rodzi się około 4 nad ranem. Autorzy
raportu tłumaczą, że ma to wyjaśnienie
ewolucyjne: nasi przodkowie w nocy nie
byli rozproszeni, lecz spotykali się w grupach, co zapewniało matce i dziecku większą ochronę niż w ciągu dnia.

Źródło: www.medexpress.pl
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Dwujęzyczność
a inteligencja
Badania przeprowadzone na 100 tureckich dzieciach wykazały, że te z nich, które w domu regularnie używały ojczystego języka, innego niż ten którego używały m. in. w szkole,
osiągały lepsze wyniki w testach inteligencji. Okazuje się bowiem, że dwujęzyczność ma bardzo pozytywny wpływ na
pracę mózgu.
Źródło: www.medicalxpress.com

Jak pokazują najnowsze badania, nie ma
bezpiecznego poziomu spożycia alkoholu. Wykazały one znaczący i większy niż
dotąd sądzono wkład spożywania alkoholu w śmierć, niepełnosprawność i zły
stan zdrowia ludzi na całym świecie. Aż
3 miliony zgonów na świecie przypisuje
się właśnie spożywaniu alkoholu, zwiększa on bowiem ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, udaru, nowotworów,
zakażeń czy wypadków i urazów. Wśród
100 tys. osób wypijających dwa drinki
dziennie odnotowano o 63 przypadki
zachorowań więcej w porównaniu do
abstynentów, a w przypadku osób wypijających cztery drinki dziennie, aż o 338
zachorowań więcej. Badania były prowadzone w 195 krajach na świecie w latach
1990-2016.

NIE ISTNIEJE
BEZPIECZNA
DAWKA
ALKOHOLU

Źródło: www.thelancet.com
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