Akceptuję
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na
najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z
witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa
urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących
cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności
Portal Informacje Katalog firm Praca Szkolenia Wydarzenia Porównania międzylaboratoryjne
Kontakt

Laboratoria
.net
Innowacje
Nauka
Technologie

Logowanie Rejestracja

pl

Naukowy styl życia
Nauka i biznes
●
●
●
●
●
●

Nowe technologie
Felieton
Tygodnik "Nature"
Edukacja
Artykuły
Przemysł

Strona główna › Informacje

Test na koronawirusa wskazany po 4
tygodniu
Po czterech tygodniach od zdiagnozowania u pacjenta zakażenia koronawirusem konieczne
jest przeprowadzenie testu, który mógłby wykluczyć rozwój COVID-19 u pacjenta - wynika

z badania opublikowanego w naukowym piśmie BMJ Open przez ekipę włoskich
epidemiologów.
Zamieszczone w brytyjskim specjalistycznym magazynie medycznym studium objęło prawie 4,5 tys.
zakażonych SARS-CoV-2 we włoskim regionie Emilia-Romania, na północy Italii. Autorzy tego
badania wskazali, że w jego trakcie udało im się potwierdzić, że wirus może utrzymywać się
w organizmie nawet przez miesiąc.
"Średnio koronawirus znika z organizmu ludzkiego w ciągu 31 dni po przeprowadzeniu pierwszego
testu oraz 36 dni po pojawieniu się pierwszych objawów zakażenia” - napisali autorzy studium.
Kierujący zespołem badawczym epidemiolog Francesco Venturelli wskazał, że aby zredukować do
minimum ryzyko zakażania koronawirusem osób zdrowych przez "rzekomych ozdrowieńców",
niezbędne są dalsze badania w sprawie długości trwania COVID-19. Dodał, że 14-dniowa
kwarantanna zalecana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) jest prawdopodobnie okresem
zbyt krótkim dla pozbycia się z organizmu SARS-CoV-2.
Autorzy studium wskazali też na konieczność przeprowadzenia analiz dotyczących długości okresu,
podczas którego osoba znajdująca się w ostatniej fazie choroby może jeszcze posiadać zdolność do
zakażania innych.
"Z naszych obserwacji wynika, że czas przymusowej izolacji dla zainfekowanych koronawirusem
powinien wynosić 30 dni, licząc od dnia zaobserwowania pierwszych objawów choroby” - stwierdzili
naukowcy.
We wtorek służby medyczne stanu Rio de Janeiro, w południowo-wschodniej Brazylii, potwierdziły
przypadek kobiety, u której zakażenie koronawirusem trwało przez 5 miesięcy. Wirusolodzy, którzy
wykluczyli, aby kobieta zaraziła się dwukrotnie, wskazali, że SARS-CoV-2 był obecny w jej
organizmie przez 152 dni.
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Kontakt z naturą pomaga chronić psychikę w
czasie epidemii
Dobrze działają zarówno odwiedziny terenów, jak i samo spoglądanie przez okno.
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Ślady demencji w siatkówce
Mogą odzwierciedlać zmiany zachodzące w mózgu nawet na wczesnym etapie rozwoju demencji.
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Gala wręczenia Nagród Fundacji na rzecz
Nauki Polskiej
W środę 2 grudnia odbędzie się gala wręczenia Nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2020.
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Sztuczna inteligencja "widzi" szum w uszach
Przewlekły szum w uszach pojawia się u około 15 proc. dorosłych.
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Co znaczy wysoki procent testów pozytywnych?
Oceniła ekspertka WHO dr Catherine Smallwood.
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Ponad 100 studentów SUM wolontariuszami
w szpitalach „covidowych”
Rekrutują się przede wszystkim z kierunków pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego.
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Co zrobić, gdy miało się kontakt z osobą
zakażoną koronawirusem?
Podpowiadamy, jakie są aktualne wytyczne służb sanitarnych i przepisy prawa.
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Co robić w czasie pandemii, gdy coś w
zdrowiu dolega
Niepokojące objawy? Nie poddawaj się i szukaj profesjonalnej pomocy.
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