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Szczepionka będzie podawana dzieciom w
wieku 12-15 lat
Minister zdrowia Izraela Juli Edelstein powiedział w środę, że szczepionka na Covid-19 firm

Pfizer i BioNTech będzie podawana w kraju dzieciom w wieku 12-15 lat, gdy tylko zostanie
zatwierdzona przez amerykańskiego regulatora rynku, Agencję Żywności i Leków (FDA).
Wcześniej w środę amerykański koncern Pfizer Inc. i jego niemiecki partner BioNTech
poinformowały, że testy dowiodły, iż ich szczepionka na Covid-19 jest skuteczna i bezpieczna dla
dzieci w wieku 12-16 lat. Firmy w najbliższych tygodniach wystąpią o jej dopuszczenie na rynek
w USA.
Edelstein oznajmił w mediach społecznościowych, że "są to wspaniałe wiadomości" i jedyne, co
pozostało zrobić władzom Izraela to wystąpić o zwiększenie dostaw tej szczepionki, aby można było
podjąć akcję szczepień nastolatków natychmiast po dopuszczenie jej przez FDA.
Dziennik "Jerusalem Post" poinformował wcześniej w środę, że w poniedziałek w Izraelu zgłoszono
356 nowych przypadków infekcji koronawirusem, a 0,9 proc. testów dało wynik pozytywny, co
stanowi najniższy odsetek pozytywnych testów od czerwca 2020 roku.
Do tego dnia ponad 5,2 mln Izraelczyków otrzymało co najmniej pierwszą dawkę szczepionki
przeciwko Covid-19, a ponad 4,7 mln otrzymało również drugą dawkę. Izrael liczy 9,3 mln
mieszkańców.
Według mediów szybka realizacja programu szczepień w Izraelu jest możliwa dzięki wyjątkowej
umowie z firmą Pfizer. Koncern zgodził się na szybkie dostarczanie większej liczby dawek w zamian
za częściowy dostęp do obszernej bazy danych prowadzonej przez izraelskie kasy chorych.
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Śląscy naukowcy opracowali model opieki
kardioonkologicznej
W publikacji opisano okres od marca 2016 r. do grudnia 2019 r.
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Blizny można leczyć
Blizna bywa dla pacjenta problemem nie tylko kosmetycznym.
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1/3 pracowników woli złożyć wypowiedzenie,
niż wrócić do biura
Wiele osób, które świadczą pracę z domu nie jest jeszcze gotowych na powrót do biura.
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COVID-19 wyzwala w płucach nieoczekiwany
mechanizm
W komórkach płuc wirus SARS-CoV-2 wyzwala szlak biochemiczny, zwany układem dopełniacza.
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Choroba meningokokowa jest lekceważona
Mimo, iż może w ciągu 24 godzin doprowadzić do zgonu dziecka.
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Przyjmujący leki alergicy są mniej podatni na
zakażenie COVID-19
Badania wskazują, że alergicy przyjmujący leki rzadziej zarażają się koronawirusem.
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Szczepionki mRNA a możliwość zakażenia
SARS-CoV-2
Możliwe jest złapanie koronawirusa po szczepieniu, ale ryzyko jest naprawdę niewielkie.
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Istnieje związek między szczepieniem
przeciwko grypie i...
Podobne dane płyną z całego świata, to wciąż nie udało się dokładnie tego ustalić.
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