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Dym tytoniowy uszkadza słuch dzieci
Trzylatki, których matki paliły w ciąży i po porodzie, aż 2,4 raza częściej miały zaburzenia słuchu niż

ich rówieśnicy nienarażeni na działanie dymu z papierosów. To wyniki badania obejmującego ponad
50 tys. dzieci.
Na łamach pisma „Paediatric and Perinatal Epidemiology”, naukowcy z Uniwersytetu w Kioto opisali
badanie, w którym porównali słuch ponad 50 tys. trzyletnich dzieci i zestawili te dane z wcześniejszą
ekspozycją maluchów na działanie dymu tytoniowego.
Mimo ogólnodostępnej wiedzy o szkodliwości palenia, nie wszystkie matki stronią od papierosów.
Według opublikowanego badania, 15,2 proc. dzieci było tylko w okresie płodowym wystawione na
działanie skutków wcześniejszego palenia przez matki.
3,8 proc. dzieci było przy tym narażone na działanie dymu tylko w okresie płodowym, 3,9 proc.
w tylko wieku 4 miesięcy, a 0,9 proc. w obu tych okresach.
Uszkodzenia słuchu w wieku 3 lat pojawiały się całkiem często, bo aż u 4,6 proc. ogółu dzieci. Jednak
dym tytoniowy znacząco podnosił ryzyko.
W porównaniu do trzylatków niewystawianych na działanie dymu, ich rówieśnicy, których matki
paliły przed zajściem w ciąże, miały ryzyko zaburzeń słuchu wyższe o 26 proc.
Palenie w czasie ciąży wiązało się natomiast ze wzrostem zagrożenia o 68 proc. Dzieci narażone na
bierne palenie w wieku 4 miesięcy były natomiast o 30 proc. bardziej zagrożone problemami ze
słuchem.
Jednak trzylatki, które poddawane były działaniu dymu w okresie płodowym i w wieku 4 miesięcy,
miały problemy ze słuchem aż 2,4 raza częściej.
„Chociaż powszechne zalecenia przestrzegają przed paleniem w czasie ciąży i w obecności dzieci,
niektóre kobiety nadal palą, kiedy są w ciąży, a do tego wiele małych dzieci wystawionych jest na
działanie biernego palenia” - mówi dr Koji Kawakami z Uniwersytetu w Kioto.
„Badanie to jasno pokazuje, że zapobieganie ekspozycji na dym tytoniowy w czasie ciąży i po
urodzeniu może zmniejszyć ryzyko zaburzeń słuchu u dzieci. Jego wyniki przypominają nam
o potrzebie dalszego nasilania działań zapobiegających paleniu przed i w trakcie ciąży oraz
wystawianiu dzieci na działanie biernego palenia” - podkreśla badacz.
Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/28493.html
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Świąteczne zakupy ze sztuczną inteligencją
Sztuczna inteligencja, która śledzi zachowanie internautów i przewiduje trendy świąteczne, może

być pomocna w wyborze prezentów.
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Fińskie owoce leśne naturalną bronią na
superbakterie
Maliny moroszki czy jeżyny arktyczne to skarby fińskiej przyrody, które skutecznie radzą sobie m. in.
z zakażeniami.
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Przez sztuczne oświetlenie starsze osoby nie
mogą spać
W rejonach cechujących się dużym natężeniem sztucznego światła seniorzy zażywają więcej leków
nasennych.
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Tereny zielone w miejscu zamieszkania
zmniejsza ryzyko choroby serca
Osoby, które mieszkają w sąsiedztwie terenów zielonych, mają niższe ryzyko choroby serca i udaru
mózgu.
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Dziś rząd zajmie się ustawą o powołaniu
Agencji Badań Medycznych
W porządku obrad wtorkowego posiedzenia Rady Ministrów znalazł się przygotowany przez
Ministerstwo Zdrowia projekt ustawy.
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Co drugi Polak ma zbyt wysoki poziom
cholesterolu
Prawie 19 mln Polaków, czyli co drugi rodak ma podwyższony poziom cholesterolu, a leczy się
jedynie 7-8 mln osób.
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Mamy 30 lat na zatrzymanie ocieplenia
Powinniśmy zredukować emisję dwutlenku a w ciągu najbliższych 15 lat obniżyć ją o połowę - w
przeciwnym wypadku grozi nam wyginięcie - p.owiedział PAP fizyk atmosfery prof....
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Czułe termometry usmażą raka?
Aby zabić komórkę nowotworową ciepłem, potrzebne są wyjątkowo czułe maleńkie grzałki, a
zarazem nanotermometry.
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