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Globalne zagrożenie związane z Omikronem
bardzo wysokie
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oceniła w poniedziałek, że nowy wariant
koronawirusa o nazwie Omikron stwarza "bardzo wysokie globalne zagrożenie

o potencjalnie poważnych konsekwencjach".
„Omikron ma bezprecedensową liczbę mutacji kolców, mogącą potencjalnie wpływać na dalszy
rozwój pandemii Covid-19" - zauważa WHO, która w ramach doradztwa technicznego ponowiła apel
do państw członkowskich ONZ o "przyspieszenie akcji szczepień w grupach o wysokim priorytecie"
i "zapewnienie planów łagodzenia skutków pandemii".
Eksperci WHO dodali, że konieczne są dalsze badania, by ustalić w jakim stopniu Omikron może być
w stanie wymykać się działaniu dotychczas dostępnych szczepionek. Nie jest też na razie jasne, jaki
poziom odporności na infekcję Omikronem wytwarza organizm, który przebył wcześniejsze zakażenie
Covid-19 wywołane innym szczepem koronawirusa - dodano.
WHO poinformowała, że "u osób zaszczepionych przeciw Covid-19 możliwe są przypadki zakażenia,
ale najpewniej w niewielkiej i przewidywalnej liczbie".
Źródło: pap.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/30973.html
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Skóra z butelki leczy rany oparzeniowe
Hodowlą skóry zajmują się pracownicy Banku Tkanek CLO.
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Wele osób po przejściu COVID nadal wymaga
pomocy
Powiedział PAP krajowy konsultant w dziedzinie fizjoterapii.
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Działanie innowacyjnej metody
terapeutycznej pracy z koniem
Bada je psycholożka z UŁ.
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Szkodliwy wpływ alkoholu na ryzyko
nowotworów
Nasilają je nadwaga lub otyłość.
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Dieta śródziemnomorska może łagodzić
depresj u mężczyzn
Informuje „The American Journal of Clinical Nutrition”.
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Co czwarty Brytyjczyk cierpi z powodu
chronicznego bólu
Wykazały badania Ipsos dla BBC News.

18-05-2022

Delta może powrócić
Omikron nie wyeliminował tego wariantu SARS-CoV-2.
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Świńskie serce przeszczepione umierającemu
było zakażone wirusem
Iinformuje „MIT Technology Review”.
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