
 خطر گوشی همراه هوشمند برای سالمتی 

 

تحقیقما   . آیا شما و تلفن هوشمند تان جدایی ناپذیرید ؟اگر این طور است باید بدانید افراد بسیاری مانند شمما هسمتند   

درصمد  66بسیاری نشان داده که نمودار رشد اعتیاد به کار باتلفن هوشمند به سرعت در حال افزایش است در یک بررسی 

همچنمین نرمر سمنهی هما     . دم دستشان نباشد یا آن را گم کنند هراس دارند افراد اعالم کرده اند که از اینکه موبایلشان 

بمد نیسمت کممی بیشمتر بما      .نشان میدهد بسیاری از افراد نیز عاد  دارند که تلفن هوشمندشان را بمه رختومواب ببرنمد    

 صدماتی که تلفن هوشمند یا تبلت به شما میزند آشنا شوید 

 

 آلودگی میکروبی 

مراه هوشمند که با لمس انگشتان کار میکنند محم  مناسمبی بمرای رشمد ث تکویمر و انتقمال انموا         گوشی های هتبلت و 

تحقیقا  نشمان داده کمه حمداکور    . بیماری فرد شوند باکتری های مضر و خطرناک برای انسان هستند که میتوانند باعث 

ی از باکتری های خطرناک ماننمد اسمتافیلو   درصد از تبلت هایی که در بیمارستان ها استفاده میشود دارای مهموعه ا 51

تحقیقی منتشر شده که درآن میکروب های هشت تلفن همراه مورد بررسی قرار  2152درسال . کوکوس اورائوس هستند 

 .که در  مدفو  زندگی میکنند در آن یافت شده است گرفت که مقادیر زیادی از میکروب هایی

میکمرو  ) ساده تمرین آن هما اسمتفاده از پار مه     ه میشود که یا  توصهن دستگاهروشهای موتلفی برای تمیز نگه داشتن ای

البته به عقده کارشناسان برای از بین بردن باکتری مقاوم و ویروس آنفلونزا از روی گوشی ها و  تمیز و نم دار است( فایبر 

جود دارد که با استفاده از نمور مماورای   تبلت ها نیاز به استفاده از محصوال  ضد عفونی کننده میباشد البته دستگاههای و

ریزای بر روی گوشی ها را ازبین میبرد که میتواند بمرای پرسمن  بیمارسمتان و مراکمز درممانی      امیبنفش تمام موجودا  ب

   .مفید باشد 

 :گردن درد 

عمالوه بمر درد گمردن ممکمن اسمت درد همای       . تواند منهر به بروز گردن درد شود  میپیامک  تایپ کردن بیش از اندازه

 مشابهی در شانه ها و حتی سر نیز بروز کند 



 بد خوابی 

انهام شد ه نشان داد که بیش از سمه  همارم دانشمهویان دانشمگاه کمه تلفمن        2151نتیهه یک نرر سنهی که در سال  

های هوشممند منهمر بمه تماخیر در رونمد      باعث بد خوابی میشود  نور صفحه گوشی . همراه خود را به رختوواب می برند 

مالتونین را هورممون خمواب میگوینمد و در تماریکی بیشمتر ترشم        .تولید مالتونین شده و خوابیدن را به تاخیر می اندازد 

 میشود و باعث خواب آلودگی میشود نتیهه خواب ناکافی در شب هم احساس خستگی و بی حالی در روز است 

 کاهش شوایی

امما  . تلفن همراه هوشمند خود را با هدفون مناسب و صدای کم گوش می دهیمد جمای نگرانمی نیسمت      اگر موزیک های

صدای بلند موزیک میتواند به گوش داخلی و شنوایی شما صدما  جدی وارد کند زیرا صدای بلنمد همدفن باعمث آسمیب     

میشود و توریب آنها باعث کاهش یما   دارند سلولهای ظریف داخ  گوش شما که وظیفه ارسال پیام های شنوایی به مغز را

 .از دست دادن قدر  شنوایی می شود 

 درد مچ دست 

آیا تا به حال دردی در انگشتان یا مچ دست خود احساس کرده اید ؟ دلیلش ممکن است به یک اصمطال  ییمر پزشمکی     

عارضه ای که بدلی  انهام بیش از حد فعالیت هایی مانند تایمپ کمردن پیاممک و    . مرتبط باشد  claw textتحت عنوان 

 .شود انهام برخی از بازی هایی موبای  ایهاد شود و درنهایت منهر به درد انگشتان ثمچ و بازوی دست ها 

 اعتیاد  

درصد افراد اعتراف کردند که گم شدن یا در دسترس نبودن گوشمی  66انهام شده  2152طبق نتایج مطالعه که در  سال 

 22تما   51بر اساس یک نرر سنهی نیمی از افراد  عالوه همراه هوشمند شان آن ها را به شد  نگران و آشفته  میکند به 

 .گوشی هوشمندشان نمیگذرند سال حتی در سرویس های بهداشتی نیز از همراه بردن 

 خط امواج رادیویی

هر ند که خطر ناک بودن امواج تلفن همراه هنوز هم به طور قطعی تایید نشده است  اما سازمان بهداشت جهانی اممواج   

تاثیرا  گرمایی امواج موبایم  اثبما  شمده اسمت ث      .این دستگاهها را امواج احتماال پر خطر برای انسان بر شمرده است 

 .لیکن بعضی از بافتهای بدن به دلی  اینکه رگهای خونی کمتری دارند حساسترند

مهندس حهت کارگر         

 کارشناس بهاشت محیط و پرتوهای معاونت امور بهداشتی استان


