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Brytyjczycy skutecznie walczą z nałogiem
Według osobnego studium ośrodka badań rynkowych Neilson, oznacza to, że wypalono o ponad 2
miliardy papierosów mniej, a ok. 400 tys. ludzi w ogóle rzuciło palenie. Dzięki temu - twierdzą
naukowcy - w ciągu najbliższych 10 lat uda się ocalić życie 40 tys. ludzi.

W Anglii zakaz palenia w miejscach publicznych, w tym w barach i restauracjach, wszedł w życie 1
lipca 2007 roku. Naukowcy z Cancer Research UK przebadali 32 tys. ludzi na dziewięć miesięcy
przed i dziewięć miesięcy po wprowadzeniu zakazu.
W pierwszym z tych okresów liczba palaczy spadła o 1,6 proc., a w drugim o 5,5 proc. Z nałogiem tak
samo chętnie żegnają się kobiety i mężczyźni, przedstawiciele wszystkich grup wiekowych
i społecznych.
To pierwsze na świecie szczegółowe badanie na temat wpływu zakazu palenia na liczbę palaczy, bez
uwzględnienia innych czynników, jak na przykład wyższe opodatkowanie - powiedział profesor
Robert West z ośrodka badań nad zachowaniami zdrowotnymi University College London.
Jak pisze poniedziałkowy dziennik "Independent" spadek liczby palaczy w Anglii wpłynął też na
zmniejszenie ilości alkoholu sprzedawanego w pubach. W ciągu dziewięciu miesięcy od lipca
zeszłego roku do kwietnia tego roku puby sprzedały 175 milionów półlitrowych kufli piwa mniej wynika z badań ośrodka Neilson.
W sumie sprzedaż alkoholu spadła o 8 proc., w porównaniu ze spadkiem na stałym poziomie ok. 3
proc. w poprzednich latach. Zakaz palenia miał jednak wpływ na mniej niż połowę przypadków podał Neilson.
PAP/Onet
http://laboratoria.net/aktualnosci/3814.html
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Jak koronawirus wpływa na Polaków
Z badań opinii i rynku przeprowadzonych w ostatnim czasie wyłania się bardzo ciekawy obraz życia
społecznego w czasach zarazy.
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Fizycy pokazują, jak splątać cząstki, które nie
miały ze sobą kontaktu
Polscy fizycy pokazali, jak wytworzyć dowolny typ splątania dla cząstek, które nigdy się nie spotkały.
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Naukowcy opracowali nową metodę
poszukiwania fal grawitacyjnych
W jego składzie znalazł się badacz z Centrum Astronomicznego Mikołaja Kopernika PAN.
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Jakie drzewa najlepiej sadzić, żeby walczyć z
zanieczyszczeniem...
Które gatunki drzew najlepiej niwelują zanieczyszczenia powietrza przy drogach?
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Pracownicy i studenci Politechniki
Wrocławskiej produkują przyłbice
Dzięki wykorzystaniu technologii druku 3D na Wydziale Mechanicznym wytwarzane są m.in.
przyłbice ochronne.
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Jest kilka modeli rozwoju epidemii w Polsce
Mówienie dziś o tym, jak rozwinie się w Polsce epidemia to trochę wróżenie z fusów, można za to
wskazać kilka modeli takiego rozwoju .
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Akcja "Studenci Uczniom" - bezpłatne
korepetycje online
Uczniowie, którzy - wobec braku zajęć w szkołach - nie radzą sobie z nauką, mogą liczyć na wsparcie
starszych kolegów.
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Więcej wizyt u psychiatry czy psychologa, to
mniej śmierci
Badanie wykazało, że 41 proc. młodych ludzi, którzy popełnili samobójstwo miało w ostatnich 6
miesiącach postawioną diagnozę.
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