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Waży 300 kg i do szpitala pojechał
ciężarówką
Mężczyzna, którego waga osiągnęła 300 kg, od kilku miesięcy nie opuszczał mieszkania, gdyż nie
mieścił się w drzwiach.

Policjanci początkowo próbowali go jakoś przepchnąć przez drzwi, lecz zrezygnowali z pomysłu, gdy
okazało się, że chory nie zmieści się też na klatce schodowej.
Wyjściem z sytuacji okazał się dźwig budowlany. Mężczyznę przywiązano mocno do łóżka, które
żuraw przeniósł przez okno z czwartego piętra na dół.
Ponieważ chory Egipcjanin nie zmieścił się też do karetki, pojechał do szpitala samochodem
ciężarowym. Dźwig miał zostać też użyty do przenoszenia chorego od jednego do drugiego
specjalisty w szpitalu.
PAP/Onet.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/4881.html
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Akcja "Studenci Uczniom" - bezpłatne
korepetycje online
Uczniowie, którzy - wobec braku zajęć w szkołach - nie radzą sobie z nauką, mogą liczyć na wsparcie
starszych kolegów.
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Więcej wizyt u psychiatry czy psychologa, to
mniej śmierci
Badanie wykazało, że 41 proc. młodych ludzi, którzy popełnili samobójstwo miało w ostatnich 6
miesiącach postawioną diagnozę.
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Alergolog: odstawienie leków zwiększa ryzyko
zakażenia
Ok. 10 proc. pacjentów chorych na astmę odkłada lekarstwa w obawie przed spadkiem odporności i
zakażeniem koronawirusem.
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Psychika w dobie epidemii: gdzie po pomoc
Ta sytuacja, która może doprowadzić do większej liczby i zaostrzenia istniejących zaburzeń
psychicznych.
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Nowy koronawirus a cukrzyca
U osób z cukrzycą istnieje ryzyko rozwoju powikłań i ciężkiego przebiegu zakażenia.
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Część leków na nadciśnienie może zwiększać
ryzyko poważnego...
Poważne powikłania płucne u niektórych pacjentów mogą mieć związek ze stosowaniem przez nich
tych leków.
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Epidemia: zamknięcie szkół, praca zdalna i
kwarantanna najważniejsze
Dla powstrzymania epidemii Covid-19 najważniejsze jest zamknięcie szkół, wprowadzenie pracy
zdalnej oraz kwarantanna.
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Nowa technologia odczytywania aktywności
mózgu
Naukowcy opracowali metodę precyzyjnego odczytywania aktywności neuronów w różnych
częściach mózgu.
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