Ambasador USA wtrąca się do polskich leków

Medexpress, 2019-01-04 07:00

Przegląd prasy:

Ambasador USA wtrąca się do polskich
leków
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W dzisiejszym przeglądzie prasy m.in. o protestach w Polsce.

Ambasador USA wtrąca się do polskich leków
Czy lek tecentriq na raka płuca szwajcarskiej ﬁrmy Roche znalazł się na liście refundacyjnej, bo
interweniowała w tej sprawie ambasador USA Georgette Mosbacher? – informuje Judyta Watoła z
Gazety Wyborczej.
Aby zdrowiej jeść. Sposoby na zmianę nawyków żywieniowych dziecka i... całej rodziny
Jedzenie ma bezpośredni wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. W teorii dietetyki jesteśmy
prymusami, z praktyki czasem oblewamy. Warto się jednak starać jadać lepiej, szczególnie jeśli w
domu masz dziecko - nadwaga i otyłość często zaczynają się od złych nawyków w pierwszych latach
życia – informuje Margitt Kossobudzka z Gazety Wyborczej.
Jak się ubierać, żeby nie marznąć
Pół godziny spędzone na mrozie może być lodowatym koszmarem albo czystą przyjemnością.
Wszystko zależy od tego, w czym wyjdziemy z domu – informuje Joanna Bujakiewicz z Gazety
Wyborczej.
Oddychanie ustami psuje zgryz?
Regularne oddychanie ustami może być spowodowane m.in. alergią, przerośniętym migdałkiem czy
skrzywioną przegrodą nosową – informuje Margitt Kossobudzka z Gazety Wyborczej.
Chora Polska, czyli pół roku protestów w Polsce. Lekarze oﬁarami problemów
Chora Polska, czyli pół roku protestów w Polsce. Lekarze oﬁarami problemów społecznych: między
zdrowiem a ekonomią – informuje Dorota Abramowicz z Polska the Times.
Kraków. Nie ma chętnych do leczenia protonami dzieci z nowotworami
Umowa na prowadzenie terapii maluchów w cyklotronie wygasła. Do nowego konkursu nikt się nie
zgłosił – informuje Iwona Krzywda z Polska the Times.
Lek wycofany z obrotu! Sprawdź, czy masz go w apteczce! [NOWE OSTRZEŻENIE GIF 4.01.2019]
1/6 przejdź do galerii Kolejny lek wycofany z obrotu! Główny Inspektorat Farmaceutyczny 14 grudnia
2018 wydał decyzję o wycofaniu z obrotu kolejnego leku. Pokaż miniatury Kolejny lek wycofany z
obrotu! Główny Inspektorat Farmaceutyczny 14 grudnia 2018 wydał decyzję o wycofaniu z obrotu
kolejnego leku. Mowa o leku Thiogamma Turbo-Set stosowanym przez pacjentów chorych na cukrzycę
– informuje Polska the Times.
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