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Szczepienia: pneumokokowe [1]
Immunization of matek szczepionką pneumokokową otoczkowego
polisacharydowego podczas ciąży jest nieskuteczny dla
niemowląt. [15] Kliknij tutaj, aby przeczytać całą streszczenie [15]
PubMed danych : Braz J Infect Dis. 2009 Apr; 13 (2): 104-6.
PMID: 20140352 [16]
Artykuł opublikowany Data : 01 kwietnia 2009
Choroby : Zakażenia dziecięce: CK (410): AC (44) [17] , zakażeń
pneumokokowych: CK (50): AC (11) [18] , górnych dróg Zakażenia: CK (824): AC
(90) [19]
Operacje anty terapeutyczna : Szczepienia: Wszystko: CK (4729): AC (366) [9]
,Szczepienia: pneumokokowe: CK (71): AC (8) [1]
Szczepienia pneumokokowe koniugatu wiąże się z wyższym
poziomem poważnych zdarzeń niepożądanych zdarzeń oddechowych i
nonrespiratory u niemowląt 6 tygodni do 6 miesięcy życia. [20] Kliknij
tutaj, aby przeczytać całą streszczenie [20]
PubMed Data : Pediatr Infect Dis J. 2009 czerwiec; 28 (6): 455-62.
PMID: 19483514 [21]
Artykuł opublikowany Data : 01 czerwiec 2009
Choroby : Zakażenia dziecięce: CK (410): AC (44) [17] , Choroby układu
oddechowego: CK (174): AC (29) [22] , wywołane szczepionki Toksyczność: CK
(1242): AC (180) [23 ]

Anty działań leczniczych : Szczepienia: pneumokokowe: CK (71): AC (8) [1]
Pneumokoki nie jest skuteczne, aby zapobiec infekcji ucha w
wcześniej nieszczepionych niemowląt i dzieci z nawracającymi
infekcjami ucha. [24] Kliknij tutaj, aby przeczytać całą streszczenie [24]
PubMed danych : Lancet. 2003 28 czerwca; 361 (9376): 2189-95.
PMID: 12842372 [25]
Artykuł opublikowany Data : 28 czerwca 2003
Choroby : zapalenie ucha: CK (259): AC (32) [26] , zakażeń pneumokokowych:
CK (50): AC (11) [18]
Operacje anty terapeutyczna : Szczepienia: Wszystko: CK (4729): AC (366) [9]
,Szczepienia: pneumokokowe: CK (71): AC (8) [1]
Szczepionki pneumokokowe są nieskuteczne u dzieci z nawracającymi
ostrych infekcji ucha - Artykuł 2. [27] Kliknij tutaj, aby przeczytać całą
streszczenie [27]
PubMed danych : Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2006 Feb; 70 (2): 275-85. Epub
2005 września 2. PMID: 16140397 [28]
Artykuł opublikowany Data : 01 lutego 2006
Choroby : zakażeniu paciorkowcami: CK (50) AC (11) [18]
Operacje anty terapeutyczna : Szczepienia: Wszystko: CK (4729): AC (366) [9]
,Szczepienia: pneumokokowe: CK (71): AC (8) [1]
Szczepionki pneumokokowe są nieskuteczne u dzieci z nawracającymi
ostrych infekcji ucha. [29] Kliknij tutaj, aby przeczytać całą
streszczenie [29]
PubMed danych : Clin Infect Dis. 01 października 2004; 39 (7): 911-9. Epub 2004
września 1. PMID: 15472839 [30]

Artykuł opublikowany Data : 01 października 2004
Choroby : Starzenie: CK (1399): AC (392) [31]
Anty działań leczniczych : Szczepienia: pneumokokowe: CK (71): AC (8) [1]
Szczepionki pneumokokowe nie wydaje się zmniejszać ryzyko śmierci
z powodu zapalenia płuc w populacji osób dorosłych. [32]Kliknij tutaj,
aby przeczytać całą streszczenie [32]
PubMed danych : Cochrane Database Syst Rev 2003 (4): CD000422.
PMID: 14583920[33] Artykuł opublikowany Data : 01 styczeń 2003Choroby
: Zakażenia pneumokokowe CK (50): AC (11) [18] , Zapalenie płuc: CK (330): AC
(40) [34]Operacje anty terapeutyczna : Szczepienia: Wszystko: CK (4729): AC
(366) [9] ,Szczepienia: pneumokokowe: CK (71): AC (8) [1]
Nastąpił wzrost pięciokrotny w pediatrii ropniaka od wprowadzenia
parapneumoniczne skoniugowanej szczepionki
pneumokokowej. [35]Kliknij tutaj, aby przeczytać całą streszczenie [35]
PubMed Data : Pediatr Infect Dis J. 2008 Nov; 27 (11): 1030-2.
PMID: 18845981 [36]
Artykuł opublikowany Data : 01 listopada 2008
Choroby : Dzieciństwo Zakażenia: CK (275): AC (29) [37] , ropniak: CK (10): AC
(1) [38] ,ropniaka parapneumoniczne: CK (10): AC (1) [39] , Vaccine Toksyczność
indukowanej: CK (1242): AC (180) [23]
Anty działań leczniczych : Szczepienia: pneumokokowe: CK (71): AC (8) [1]
Ocena: w oparciu o aktualnie dostępne badań pneumoccal szczepienia
nie powinny być zalecane do użytku dużą skalę w populacjach
narażonych na zakażenia ucha. [40]Kliknij tutaj, aby przeczytać całą
streszczenie [40]
PubMed danych : Cochrane Database Syst Rev 2002 (2): CD001480.
PMID: 12076412[41]

Artykuł opublikowany Data : 01 stycznia 2002
Choroby : zapalenie ucha: CK (259): AC (32) [26] , zakażeń pneumokokowych:
CK (50): AC (11) [18]
Operacje anty terapeutyczna : Szczepienia: Wszystko: CK (4729): AC (366) [9]
,Szczepienia: pneumokokowe: CK (71): AC (8) [1]
http://www.greenmedinfo.com/print/anti-therapeuticaction/vaccination-pneumococcal Zdrowie przewodnik: Szczepionka
Badania [42]
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