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

ŻW': Polsce zagraża epidemia gorączki Q
Na gorączkę Q chorują dwa stada bydła: w Osieku i oddalonym o kilkadziesiąt kilometrów Wieprzu
w województwie śląskim. Doktor Andrzej Zieliński, który opiekuje się stadem w ognisku choroby
w Osieku alarmuje, że może dojść do masowych zachorowań wszystkich ssaków.

Doktor Zieliński ujawnia, że nawet co druga osoba spośród tych, które miały kontakt z feralnym
stadem, ma podwyższony poziom przeciwciał. Przypomina, że groźne są również odchody zwierząt,
które wywołują zakażenie drogą oddechową.
"Życie Warszawy" pisze, że gorączka Q przenosi się na tyle łatwo, że eksperci mówią o niej jak
o potencjalnej broni biologicznej. Choroba prowadzi do bardzo ciężkich powikłań, gdyż u 10 procent
zakażonych dochodzi do uszkodzenia zastawek.
Krzysztof Jażdżewski, główny lekarz weterynarii, uspokaja, że zarażone krowy są odizolowane: nie
mogą wychodzić z obory i są pod stałą obserwacją. Dodaje jednak, że choroba nie jest zwalczana
z urzędu, więc nie ma na przykład przymusowego uboju.
W gazecie czytamy, że w tym przypadku chorobę najprawdopodobniej przywiozły do Polski kupione
w Holandii krowy. Nie da się jednak tego stwierdzić ze stuprocentową pewnością.
Więcej na temat gorączki Q w "Życiu Warszawy".
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Jak koronawirus wpływa na Polaków
Z badań opinii i rynku przeprowadzonych w ostatnim czasie wyłania się bardzo ciekawy obraz życia
społecznego w czasach zarazy.
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Fizycy pokazują, jak splątać cząstki, które nie
miały ze sobą kontaktu
Polscy fizycy pokazali, jak wytworzyć dowolny typ splątania dla cząstek, które nigdy się nie spotkały.
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Naukowcy opracowali nową metodę
poszukiwania fal grawitacyjnych
W jego składzie znalazł się badacz z Centrum Astronomicznego Mikołaja Kopernika PAN.
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Jakie drzewa najlepiej sadzić, żeby walczyć z
zanieczyszczeniem...
Które gatunki drzew najlepiej niwelują zanieczyszczenia powietrza przy drogach?
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Pracownicy i studenci Politechniki
Wrocławskiej produkują przyłbice
Dzięki wykorzystaniu technologii druku 3D na Wydziale Mechanicznym wytwarzane są m.in.
przyłbice ochronne.
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Jest kilka modeli rozwoju epidemii w Polsce
Mówienie dziś o tym, jak rozwinie się w Polsce epidemia to trochę wróżenie z fusów, można za to
wskazać kilka modeli takiego rozwoju .
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Akcja "Studenci Uczniom" - bezpłatne
korepetycje online
Uczniowie, którzy - wobec braku zajęć w szkołach - nie radzą sobie z nauką, mogą liczyć na wsparcie
starszych kolegów.
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Więcej wizyt u psychiatry czy psychologa, to
mniej śmierci
Badanie wykazało, że 41 proc. młodych ludzi, którzy popełnili samobójstwo miało w ostatnich 6
miesiącach postawioną diagnozę.
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