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Co piąty amerykański student nadużywa
smartfona
Do nadmiernego korzystania z telefonów komórkowych przyznaje się 20 proc.

amerykańskich studentów. Mają oni gorsze oceny, piją więcej alkoholu i częściej
doświadczają problemów psychicznych – informuje „Journal of Behavior Addictions”.
Naukowcy z Uniwersytetu w Cambridge (W. Brytania), Uniwersytetu Chicagowskiego oraz
Uniwersytetu Minnesoty (USA) zebrali dane kwestionariuszowe od prawie 3,5 tys. studentów
amerykańskich uczelni.
Ustalili, że co piąty z nich nadużywa smartfona, co oznacza, że na skutek nadmiernego korzystania
z telefonu miewa trudności w codziennym funkcjonowaniu, np. odczuwa dolegliwości fizyczne typu
zawroty głowy lub zaburzenia widzenia, doświadcza symptomów abstynencyjnych w postaci
poirytowania czy niepokoju, nie potrafi należycie skoncentrować się na nauce lub pracy.
Ponadto – jak wynika z badania - studenci nadużywający smartfonów mają przeważnie gorsze oceny
i częściej sięgają po alkohol. Chociaż wśród nich jest mniej osób aktywnych seksualnie, te aktywne
przyznają się do większej liczby partnerów.
U młodych ludzi nadmiernie korzystających z telefonów częściej występują problemy natury
psychicznej, takie jak niskie poczucie własnej wartości, ADHD, depresja, lęk czy PTSD (zespół stresu
pourazowego).
Specjaliści twierdzą jednak, że nadużywanie smartfonów nie wyczerpuje znamion zwykłego
uzależnienia.
„Łatwo myśleć o problematycznym używaniu smartfonów jak o uzależnieniu, ale gdyby to było takie
proste, oczekiwalibyśmy, że znajdziemy powiązanie z nadużywaniem szerokiej gamy substancji,
zwłaszcza w tak dużej próbie, a tak się nie stało” – komentuje dr Sam Chamberlain, jeden z autorów
badania.
Naukowcy przypuszczają, że nadużywanie smartfonów może być konsekwencją problemów
psychicznych, ale na podstawie uzyskanych wyników, nie są w stanie tego udowodnić. Apelują
o więcej badań w tym zakresie.
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W sobotę Ziemia znajdzie się najdalej od
Słońca
Będzie wtedy oddalona od naszej dziennej gwiazdy o 152,095 mln km.
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Toniemy w elektronicznych śmieciach
W 2019 roku ilość elektronicznych odpadów z całego świata osiągnęła rekordową masę 53,6
milionów ton.
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Dlaczego meduzy są łakomym kąskiem dla
drapieżników
Meduzy nie stanowią źródła węglowodanów, tłuszczów ani białka.
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To co złe dla ekosystemu, jest dobre dla
pandemii
Niszczenie środowiska może sprawić, że pandemie będą bardziej prawdopodobne i trudniejsze do
opanowania.
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W pierwszych miesiącach pandemii dzieci
lepiej zniosły SARS-CoV-2
Dane zostały zebrane ze 131 badań i obejmują 7780 pacjentów w całym spektrum wieku dziecięcego.
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Obiecujące wyniki polskich badań nad nową
metodą wykrywania...
Zakończono testy na zwierzętach, teraz planowane są badania kliniczne, czyli na ludziach.
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Internet rzeczy - czy zmieni świat?
I co w światowym projekcie rozwoju tych technologii robią naukowcy z Politechniki Gdańskiej?
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Sosny mają silne właściwości antyoksydacyjne
Potwierdzili portugalscy chemicy i biolodzy po ponad trzech latach badań.
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