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Kontakt ze 
zwierzętami
w okresie 

niemowlęcym 
a alergia

Zespół naukowców z Uniwersytetu w Göteborgu przeanalizował dane na temat zdrowia dzieci, 
biorąc pod uwagę ich kontakt ze zwierzętami. Okazało się, że częstość występowania alergii, do 
której zaliczano astmę, egzemę, katar sienny i alergiczne zapalenie spojówek, wynosiła 49% pośród 
dzieci, które w niemowlęctwie nie miały kontaktu ze zwierzętami domowymi. Liczba ta spadała do 
43% w przypadku dzieci, które mieszkały z jednym zwierzęciem i do 24% u dzieci, które mieszkały 
z trzema zwierzętami domowymi. 

Źródło: www.medicalexpress.com

Kontakt 
z kulturą
zmniejsza 

ryzyko 
depresji

Brytyjscy badacze przeanalizowali ryzyko depresji u osób powyżej 50. roku życia w odniesieniu do 
częstotliwości ich uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych. Okazało się, że ryzyko zachorowania 
znacząco, bo już o 32% zmniejszało się, jeżeli badani chociaż raz na kilka miesięcy uczestniczyli 
w koncercie lub wybrali się do teatru. Wyjście co najmniej raz w miesiącu zmniejszało z kolei ryzy-
ko wystąpienia depresji aż o 48%! Wskazuje się, że przyczyną takich pozytywnych efektów  zaanga-
żowania w kulturę i sztukę jest m. in. zmniejszenie izolacji społecznej, uczucia samotności, czy też 
obniżenie poziomu stresu. 

Źródło: www.medicalexpress.com
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Polacy stosują antybiotyki na potęgę 

Według wyników badania Eurobarometr, dotyczącego wiedzy obywateli państw Unii na temat an-
tybiotyków, aż 75% Polaków zadeklarowało stosowanie tego typu leków w ciągu ostatnich 12 mie-
sięcy.  Wiele z nich stosowano bez potrzeby: 20% antybiotyków stosowano przy grypie lub prze-
ziębieniach, a 7% ankietowanych stosowało antybiotyki bez recepty lekarskiej. 66% respondentów 
jest świadomych, że antybiotyki nie pomagają przy przeziębieniach, a 43% respondentów zdaje 
sobie sprawę, że antybiotyki są nieskuteczne wobec wirusów. Szacuje się, że infekcje wywołane 
bakteriami opornymi na antybiotyki powodują  śmierć 33 tysięcy osób rocznie. 

Źródło: www.medexpress.pl

Nawet 1 milion osób 
w Polsce nie wie, że 
choruje na cukrzycę

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków 
alarmuje: już co najmniej 3 milio-
ny Polaków choruje na cukrzycę, 
ale nawet 1 milion spośród nich 
nie zdaje sobie z tego sprawy, bo 
choroba nie została jeszcze zdia-
gnozowana. Przy obecnym tempie 
wzrostu zachorowalności liczba cu-
krzyków w naszym kraju w 2020 r. 
może przekroczyć 4 mln. 

Źródło: Serwis Nauka w Polsce - www.naukawpolsce.pap.pl.
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