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Pod koniec stycznia możliwa opinia ws.
szczepionki AstraZeneca
Europejska Agencja Leków (EMA) poinformowała w piątek, że pod koniec stycznia możliwe

jest wydanie opinii w sprawie dopuszczenia do obrotu w Unii Europejskiej szczepionki
koncernu AstraZeneca przeciw Covid-19.
EMA podała też, że oczekuje, że AstraZeneca złoży w przyszłym tygodniu wniosek o dopuszczenie do
obrotu jej preparatu. "Możliwe konkluzje - koniec stycznia, w zależności od danych i postępu
ewaluacji" - podała Agencja na Twitterze.
EMA wydaje opinie w sprawie szczepionek, które są niewiążące. Ostateczną zgodę na dopuszczenie
do obrotu podejmuje Komisja Europejska.
Szczepionka Uniwersytetu Oksfordzkiego i koncernu farmaceutycznego AstraZeneca jest już
stosowana m.in. w Wielkiej Brytanii.
Preparat jest tańszy i łatwiejszy w dystrybucji od szczepionki firm Pfizer/BioNtech, stosowanej coraz
powszechniej na całym świecie. Może być przechowywany w temperaturze 2-8 st. C przez co
najmniej sześć miesięcy i również jest aplikowany w dwóch dawkach.
21 grudnia EMA zdecydowała o warunkowej autoryzacji szczepionki przeciw Covid-19 firm Pfizer
i BioNTech. Tego samego dnia zgodę na dopuszczenie preparatu do obrotu wydała Komisja
Europejska. 6 stycznia autoryzację otrzymała szczepionka Moderny.
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W Polsce wzrost obszarów zurbanizowanych
Przewyższa on przyrost liczby ludności - informuje Uniwersytet Warszawski.

22-01-2021

Kolejna jednodawkowa szczepionka

przeciwko COVID-19
Amerykańskiej firmy Johnson&Johnson może być skuteczna nawet w 100 proc.
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Europejski Zielony Ład może zwiększyć
emisję CO2 w innych państwach
Może on zwiększyć emisję CO2 w innych państwach.

22-01-2021

EMA opublikowała uzupełniony raport o
szczepionce firmy Moderna
Najczęstsze zaobserwowane w badaniach działania niepożądane to ból w miejscu wstrzyknięcia.
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Nie ma górnej granicy ćwiczeń
Im jest ich więcej, tym lepiej dla serca i dla zdrowia.

22-01-2021

"Czeski szczep" koronawirusa jest dość
popularny
Podobnie jak duński w białku S wirusa brakuje mu dwóch aminokwasów.

18-01-2021

Dziś Blue Monday czyli "najbardziej
depresyjny dzień roku"
Uważa się, że to najbardziej depresyjny dzień w roku, choć ta teoria nie ma żadnego potwierdzenia.

18-01-2021

W czwartek poznamy zwycięzców konkursu
Popularyzator Nauki 2020
Nagrody i wyróżnienia otrzymają uczeni, społecznicy, zespoły i instytucje.
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