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Telefon komórkowy i większe ryzyko
W eksperymencie przeprowadzonym na 305 studentach, 40 proc. posiadaczy komórek przyznało, że
poszło w nocy w miejsce, gdzie bez telefonu by się nie ruszyło.
Inne badanie wykazało, że trzy czwarte studentów ma wrażenie większego poczucia bezpieczeństwa,
nosząc telefon komórkowy podczas samotnego chodzenia po ciemnych zaułkach. - Studenci czują się

lepiej zabezpieczeni, kiedy mają przy sobie telefon, choć nie ma dowodów na to, że tak
w rzeczywistości jest - twierdzi Jack Nasad z Ohio State University. - Jeśli już to raczej są mniej
bezpieczni, bo zwracają mniej uwagi na otoczenie - dodał.
Kobiety czuły się jeszcze pewniej z komórką niż panowie. 42 proc. z nich w porównaniu do 28 proc.
mężczyzn zadeklarowało, że poszłoby tam, gdzie zwykle by się nie odważyło.
Największym problemem może - zdaniem Nasara - być to, że ludzie rozmawiający przez telefon nie
skupiają się na tym, co dzieje się dookoła.
W innym eksperymencie badacze odkryli, że 48 proc. korzystających z komórek przekroczyło ulicę
tuż przed jadącymi samochodami, w porównaniu do 25 proc. tych, którzy telefonów nie używali. Wiemy, że komórki wystawiają na niebezpieczeństwo kierowców, ale piesi też mogą być zagrożeni,
jeśli nie uważają - dodaje Nasar.
Badania pochodziły wprawdzie z 2001 i 2002 roku, kiedy mniej osób miało telefony komórkowe, ale
naukowcy uważają, że są one wciąż aktualne.
Wyniki badań zaprezentowano w "International Journal of Urban and Regional Search".
PAP / Onet.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/5009.html
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Eksperci o zatwierdzeniu rosyjskiej
szczepionki p. COVID-19
Rosja wykazała się lekkomyślnością zatwierdzając do użycia szczepionkę.
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Depresja kobiet w ciąży szkodzi mózgowi

dziecka
Zmienione połączenia w mózgu dziecka to jeden ze skutków depresji matki w czasie ciąży.
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Płyny do płukania ust mogą ograniczać
emisję koronawirusa
Mogą one dezaktywować koronawirusa SARS-Cov-2.
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Nowe wytyczne w leczeniu raka nerki
To pierwszy w Polsce kompleksowy dokument w tej materii.
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Angioplastyka zawału serca
Polska przoduje w liczbie wykonywanych zabiegów pierwotnej angioplastyki w zawale serca.
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Rząd Kanady po raz pierwszy wyraził zgodę
na terapię psylocybiną
Czworo chorych ma zgodę na terapię grzybami halucynogennymi.
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Krowy prowadzą skomplikowane życie
społeczne
Krowy mleczne pielęgnują się wzajemnie, by wytworzyć lub wzmocnić więzi społeczne.
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Ile mają bezobjawowi koronawirusów?
Bezobjawowi zakażeni SARS-CoV-2 mają tyle samo koronawirusów w nosie i gardle, co chorzy z
objawami
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