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Rekordowo ciężki noworodek
Miejscowe media podały, że poprzedni rekord należał do dziewczynki z miasta Danang w środkowym
Wietnamie, która przy urodzeniu w grudniu roku 2007 ważyła 6,5 kg.
Chłopczyk przyszedł na świat przed tygodniem przez cesarskie cięcie, bowiem lekarze wykryli u

37-letniej matki łożysko przodujące (placenta previa), co stanowi jedną z głównych przyczyn
krwawień w czasie porodu.
W Księdze rekordów Guinnessa odnotowano noworodka płci męskiej o wadze 10,2 kg urodzonego we
Włoszech w roku 1955 i ważącego 10,8 kg chłopca, który urodził się w USA w roku 1879, lecz zmarł
w 11 godzin po urodzeniu.
Przeciętna waga noworodków, jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia, oscyluje wokół 3,2 kg.
PAP / Onet.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/5046.html
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Jak dorastanie z psem wpływa na dziecko
Młode pokolenie odnosi niebanalne korzyści z wychowywania się w domu z psem.

15-07-2020

Co powoduje starzenie się tętnic?
Związek powstający w jelitach podczas jedzenia czerwonego mięsa uszkadza tętnice.

15-07-2020

Niedożywienie w ciężkiej przewlekłej
chorobie
Niedożywienie w razie choroby oznacza, że opieka nad pacjentem staje się jeszcze trudniejsza.
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„Równouprawnienie” w piciu alkoholu wśród
nastolatków?
Przez całe lata to nastoletni chłopcy pili więcej i częściej niż ich rówieśniczki.

15-07-2020

Choroby tarczycy – fakty, które warto znać
U co piątej osoby w Polsce występują zaburzenia czynności tarczycy, lecz połowa z nich o tym nie
wie.

15-07-2020

Jak utrzymać abstynencję?
Dla wielu osób leczących się z alkoholizmu w czasie pandemii trzeźwa rzeczywistość zachwiała się.

14-07-2020

W Chinach odkryto nowy wirus
Jeszcze nie zdążyliśmy uporać się z jedną pandemią, a już musimy myśleć o kolejnej.

13-07-2020

Test z krwi określa rodzaj nowotworu mózgu
Możliwość nieinwazyjnego zdiagnozowania nowotworu, oznaczałaby olbrzymi postęp w walce z
rakiem.
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