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MZ: szczepienia przeciwko pneumokokom to
priorytet
Konferencję "Perspektywy i szanse szczepień ochronnych w Polsce w profilaktyce zdrowotnej dzieci
i młodzieży" zorganizowały senacka Komisja Zdrowia oraz Europejskie Stowarzyszenie Promocji
Zdrowia "Pro Salutem".

Jak podkreślali uczestnicy spotkania, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca wprowadzenie
szczepień przeciwko pneumokokom do narodowych programów szczepień. Pneumokoki to bakterie
chorobotwórcze, mogące atakować różne narządy człowieka. Mogą być przyczyną poważnych chorób,
m.in. zapalenia opon mózgowo- rdzeniowych, zapalenia płuc. Pneumokoki mogą wywoływać również
mniej poważne, ale bardzo często występujące choroby, np. zapalenie ucha środkowego, zapalenie
zatok, zapalenie oskrzeli.
Twardowski zapowiedział, że Ministerstwo Zdrowia chciałoby jak najszybciej wprowadzić
powszechne szczepienia przeciwko pneumokokom, zaznaczył jednak, że ze względów finansowych
może to być w tym roku niemożliwe. Przypomniał, że w październiku zeszłego roku resort
wprowadził szczepienia przeciwko pneumokokom (oraz przeciwko ospie wietrznej) dla dzieci z grup
ryzyka.
Prof. Ewa Bernatowska z Polskiego Towarzystwa Wakcynologii (PTW) podkreśliła, że szczepienia
przeciwko pneumokokom są rekomendowane także przez polskich specjalistów. Przekonywała, że
szczepienia te mają bardzo wysoką skuteczność i wpływają na zmniejszenie zachorowalności na inne
choroby infekcyjne.
Dodała, że choć polski kalendarz szczepień jest zbliżony do standardów europejskich, Pediatryczny
Zespół Ekspertów, który w tej kwestii doradza Ministrowi Zdrowia, chciałby również wprowadzenia
powszechnych szczepień przeciwko ospie wietrznej, szczepień przeciwko grypie w grupie ryzyka,
przeciwko meningokokom oraz rotawirusowi w wybranych grupach wiekowych oraz szczepienia
przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV - niektóre typy tego wirusa mogą powodować raka
szyjki macicy).
więcej
http://laboratoria.net/aktualnosci/4496.html
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Sama obecność człowieka niszczy ostoje
dziewiczej przyrody
Zawlekamy choroby i niszczymy „Zaginiony Świat”.
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Grafen zamiast grafitu dla ochrony urządzeń
elektronicznych
Dobry absorber powinien w dużym stopniu pochłaniać energię.
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Polscy naukowcy pracują nad nieinwazyjną
metodą wykrywania złóż
Metoda ma dostarczyć dodatkowych informacji.
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Nowy sposób walki z retinopatią barwnikową
Jak zahamować śmierć fotoreceptorów?
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IMGW radzi, jak chronić się przed upałami
Pić dużo i unikać zbędnego wysiłku.
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Końskie dawki suplementów ogromnym
problemem
Ostrzega lekarz endokrynolog.
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Gips na złamaną rękę to przeżytek!
Polscy inżynierowie szykują tanie ortezy z druku 3D
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Manifest Popularyzatora Nauki już gotowy
Manifest Popularyzatora Nauki właśnie trafił do odbiorców.
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