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Sesión científica do Parlamento de Galicia e a Real Academia de Medicina: A epidemia de gripe de 1918 en Galicia

A vacina contra a influenza reduce os casos máis graves cando non logra previr a infección
A Xunta premia aos centros de saúde pola campaña de vacinación
Jesús Castilla: "Por cada 152 vacunados de gripe mayores de 80 años se evita una muerte"
Por que hai vacina da gripe e non do arrefriado?
Sanidade fai un chamamento a vacinarse fronte á gripe como a mellor forma de protexerse contra a enfermidade
Por que debo vacinarme da gripe?
Un enfermeiro de Lugo participa nun documento internacional sobre a gripe
Vacinarse non só é o máis efectivo na gripe: é o que máis mortes evita
A gripe, ese virus que causa máis mortes que os accidentes de tráfico
Preto de 800.000 persoas sufriron gripe no 2017
The biggest pandemic risk? Viral misinformation
A vacina contra a gripe, asociada a beneficios de supervivencia en insuficiencia cardíaca segundo un estudo observacional (artigo en inglés).
O virus da gripe que circula por España aumenta os casos de hospitalización e neumonía
A vacina antigripal en pacientes con EPOC reduce as hospitalizacións asociadas á gripe
Un estudo analiza os argumentos e bulos máis frecuentes dos antivacinas en redes sociais
As mulleres embarazadas con gripe severa teñen máis probabilidades de ter complicacións (artigo en inglés)
Estimacións provisionais da efectividade da vacina fronte á gripe da tempada 2018–19
A efectividade da vacina fronte á gripe en pacientes con afeccións médicas de alto rico nos Estados Unidos, 2012–2016
Efectividade da vacina fronte á gripe na prevención de hospitalizacións de nenos total e parcialmente vacinados en Israel
CDC: Eficacia da vacina fronte á gripe estacional, 2004 -2018
A gripe vaise
Carga, efectividade e seguridade das vacinas fronte á gripe en anciáns, nenos e mulleres embarazadas.
"Como a miña decisión de non vacinar ao meu fillo afectounos para sempre"
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