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Świat powinien przygotować się na to, że
koronawirus pozostanie
Świat powinien przygotować się na to, że mimo stosowania szczepionek koronawirus

pozostanie wśród nas - ostrzegła w piątek szefowa Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania
i Kontroli Chorób (ECDC) Andrea Ammon.
"Teraz wydaje się bardziej prawdopodobne, że (koronawirus) zostanie”, a nie zniknie - powiedziała
agencji AFP Ammon podczas wideokonferencji.
"Wydaje się, że bardzo dobrze zaadaptował się on w środowisku ludzkim. Musimy więc przygotować
się na to, że z nami zostanie. Nie byłby to pierwszy wirus, który pozostanie z nami na zawsze, więc
nie jest to jego niezwykła cecha" - podkreśliła.
Choć szczepionki mogą drastycznie zmniejszyć ryzyko zakażenia się, naukowcy nie wiedzą jeszcze,
czy zapobiegają również przenoszeniu koronawirusa.
Warianty SARS-COV-2, zwłaszcza południowoafrykański i brazylijski, komplikują sytuację, gdyż
podejrzewa się, że mogą obniżać skuteczność opracowanych już preparatów przeciw Covid-19.
"Pytanie brzmi, co to oznacza dla skuteczności szczepionki” - podkreśliła Ammon, wskazując
przykład grypy sezonowej, do której szczepionki są dostosowywane każdego roku.
"Jest możliwe, że taka sytuacja wydarzy się i tym razem lub że w pewnym momencie (wirus)
ustabilizuje się i będziemy mogli używać (niezmienionych - PAP) szczepionek przez długi czas” dodała.

Źródło: pap.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/30314.html

09-04-2021

Ryzyko zakrzepów w razie COVID-19 i po
szczepieniu AstraZeneką
Wciąż realnym zagrożeniem jest obecnie COVID-19, a nie podanie szczepionki.

09-04-2021

Krztusiec bardziej zakaźny niż COVID-19
Panuje przekonanie, że krztusiec (nazywany kiedyś kokluszem) to choroba dzieci.

09-04-2021

Zbyt wiele jest zakażeń, by miało sens
mówienie o ich ogniskach
Na początku można było mówić o ogniskach epidemii i je neutralizować.

09-04-2021

Brytyjski wariant koronawirusa krążył w 15
krajach zanim go odkryto
Ustalili badacze z University of Texas w Austin (USA).

09-04-2021

Przemysław Czarnek: jest kilka koncepcji
reformy PAN
Taka końcowa reforma musi zostać wypracowana, po to by wzmocnić PAN.

09-04-2021

Jak dietą wpływać na odporność organizmu
Zarówno niedożywienie, jak i przekarmienie osłabiają działanie naszego układu immunologicznego.

07-04-2021

Kawa przed treningiem może pomóc spalić
tkankę tłuszczową
Spożycie kofeiny na 30 minut przed treningiem wysiłkowym przyspiesza spalanie tłuszczu.

07-04-2021

Co trzeci-czwarty Polak przeszedł już
zakażenie
Eksperci oceniają, że na początku marca takie osoby stanowiły w Polsce już 25-33% społeczeństwa.
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