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Uwaga na zawały w czasie podróży
Eksperci radzą, by w trakcie podróży zawsze znać numer pogotowia i dzwonić bez zwłoki,
jeśli pojawią się niepokojące symptomy. Podkreślają, że rokowania dla osób, które uzyskały
pomoc na czas, są dobre.

Choroby naczyń to wiodąca przyczyna śmierci podróżujących osób - przypominali naukowcy
z japońskiego Juntendo University Shizuoka Hospital, w trakcie kongresu Acute Cardiovascular Care
2019, organizowanego przez European Society of Cardiology.
Warto mieć to na uwadze z dala od domu. „Jeśli ktoś podróżuje i doświadcza objawów ataku serca,
takich jak ból w klatce piersiowej, gardle, szyi, plecach, brzuchu czy ramionach, który utrzymuje się
przez ponad 15 minut, powinien bez zwłoki wezwać karetkę” - przekonuje dr Ryota Nishio, autor
badania przeprowadzonego w University Shizuoka Hospital.
Projekt ten objął ponad 2,5 tys. pacjentów z atakiem serca, którzy zostali poddani leczeniu z pomocą
przezskórnej interwencji wieńcowej. Co ważne, Juntendo University Shizuoka Hospital znajduje się
na półwyspie Izu w pobliżu góry Fudżii - miejscu często odwiedzanym przez turystów.
Pacjenci byli obserwowani średnio przez ponad 5 lat (maksymalnie 16 lat), a badacze uwzględnili
dane demograficzne i kliniczne leczonych osób. To pozwoliło im porównać skutki zawału u turystów
i mieszkańców półwyspu.
Przyjezdni pacjenci byli z reguły młodsi i w ich przypadku częściej dochodziło do wyjątkowo
groźnych zawałów.
Liczba zgonów z powodu zaburzenia pracy serca była przy tym podobna w obu grupach, a u
rezydentów częściej dochodziło do śmierci z dowolnej przyczyny.
Po uwzględnieniu różnorodnych czynników, takich jak wiek, płeć, nadciśnienie, cukrzyca,
dyslipidemia (czyli choroba powodująca zaburzenia gospodarki lipidowej), przewlekła choroba nerek,
palenie, wcześniejszy zawał, rodzaj ataku serca, okazało się, że w długiej perspektywie turyści mieli
aż o 42 proc. niższe ogólne ryzyko śmierci niż lokalni mieszkańcy.
Różnica w dużej mierze wynikała z częstszych zgonów rezydentów spowodowanych nowotworami,
choć to nie jedyny powód.
„Być może jest tak dlatego, że większość turystów pochodziła z obszarów miejskich, w których ludzie
lepiej dbają o zdrowie, aktywnie szukają pomocy medycznej i mają w tym względzie większe
możliwości niż mieszkańcy półwyspu. Dodatkowo jednak atak serca z dala od domu może być
traumatycznym wydarzeniem, które pozostawia trwałe wspomnienie i podnosi świadomość własnego
zdrowia po powrocie do domu” - zwraca uwagę dr Nishio.
Wiele więc zależy od samego pacjenta. „Nasze badanie pokazuje, że stan osób doświadczających
zawału w podróży, w dłuższym czasie może być dobry, jeśli otrzymają szybką pomoc. Ważne jest, aby
po fazie natychmiastowej pomocy, kiedy pacjent wróci do domu, zwrócił się on do swojego lekarza po
poradę, jak z pomocą stylu życia i ewentualnie leków może zmniejszyć ryzyko drugiego zawału” twierdzi dr Nishio.
Naukowcy zauważyli także, że śmiercią bardziej zagrożone były osoby starsze, po wcześniejszym
ataku serca oraz z chroniczną chorobą nerek. Tym osobom oraz cierpiącym na nadciśnienie,
nadwagę i palaczom autorzy badania zalecają szczególną ostrożność.
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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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