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Grypa: wciąż warto się zaszczepić
Grypa wbrew pozorom nie jest łagodną chorobą wirusową. Charakteryzuje się nagłym
początkiem, wysoką gorączką, bólem całego ciała i kaszlem. Nie tylko dotkliwe dolegliwości

są cechą grypy - grozi też powikłaniami takimi jak zapalenie płuc czy zapalenie mięśnia
sercowego. Rozważ szczepienie przeciwko tej chorobie.

Najwięcej zachorowań na grypę przypada w miesiącach od października do kwietnia. Dlatego wciąż
warto się zaszczepić, bo tylko takie działanie daje największe szanse na uniknięcie tej zakaźnej
wirusowej choroby, której powikłania mogą być bardzo groźne.
Choć specjaliści zalecają szczepienia każdemu, kto nie ma indywidualnych przeciwwskazań, to są
To:
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osoby z chorobami przewlekłymi (np. cukrzycą, nadciśnieniem, astmą, niewydolnością serca) - u
nich grypa może zaostrzyć choroby przewlekłe, a powikłania grypy, takie jak pogrypowe zapalenie
płuc czy zapalenie mięśnia sercowego są szczególnie groźne;
kobiety w ciąży - grypa może być u nich powodem komplikacji przy porodzie oraz stanowi ryzyko
dla płodu;
osoby po 65. r.ż. - w związku z fizjologicznym starzeniem się organizmu pogarsza się wydolność
układu odpornościowego - zatem trudniej jest osobom starszym bronić się zarówno przed grypą,
jak i jej powikłaniami;
dzieci - są one grupą szczególnie narażoną na zachorowanie.

http://laboratoria.net/aktualnosci/29305.html
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Tak się nie odchudzaj!
Oto 10 najczęściej popełnianych błędów w odchudzaniu.

05-12-2019

Rak trzustki nie zawsze musi kończyć się źle
Zamiast koncentrować się na złych prognozach, warto znać objawy oraz czynniki ryzyka.

05-12-2019

Wykryto czarną dziurę o "niemożliwej" masie
W naszej Galaktyce wykryto czarną dziurę o niestandardowej masie.

05-12-2019

Planszówki a sprawność umysłu
Osoby grające w gry planszowe cechują się lepszym funkcjonowaniem poznawczym w podeszłym
wieku.

05-12-2019

Gdy rośnie zanieczyszczenie powietrza, w
szpitalach przybywa pacjentów
Nawet krótkotrwałe narażenie na drobne cząstki stałe może prowadzić do zaostrzenia choroby.

05-12-2019

Uczelnie rejestrują dawców szpiku - akcja
trwa do 8 grudnia
Akcja rejestrowania potencjalnych dawców szpiku trwa na 57 uczelniach w Polsce.

03-12-2019

Czym grozi podwyższone stężenie
trójglicerydów we krwi?
Kto powinien mieć się szczególnie na baczności i jak zmniejszyć jej stężenie za pomocą diety?

03-12-2019

Czosnek raka nie leczy, ale może przed nim
chronić
Osoby, które go często jedzą, rzadziej chorują na raka niż te, w których diecie jest go mało.
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