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W czwartek otwarcie Naukowego Centrum
Obrazowania Biomedycznego
Naukowe Centrum Obrazowania Biomedycznego powstało jako wynik wspólnej inicjatywy Instytutu
Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Instytutu Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej wspieranej
przez wiele polskich ośrodków naukowych - przede wszystkim przez Sieć Inżynierii Biomedycznej -

BIOMEN. Inicjatywę wsparło też Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Głównym zadaniem Centrum - działającego przy Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu - będzie
prowadzenie prac badawczych i klinicznych w obszarach nauki związanych z zastosowaniem
funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI) i innymi, współczesnymi metodami
neuroobrazowania.
"Centrum będzie wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę, w tym w skaner rezonansu
magnetycznego z polem o indukcji 3T" - czytamy na stronie Centrum.
Jak napisano na stronie internetowej Polskiej Akademii Nauk, pierwszym samodzielnym projektem
Centrum będą badania dotyczące funkcji układu słuchowego. Mają one doprowadzić do stworzenia
map aktywacyjnych mózgu człowieka ze szczególnym uwzględnieniem kory słuchowej. W Centrum
badane będą m.in.: organizacja tonotopowa kory mózgowej, odbiór struktury przestrzennej
i czasowej dźwięków, rozpoznawanie i lokalizacja dźwięków, znalezienie obszarów selektywnie
reagujących na dźwięki mowy.
Badania mózgu - informuje PAN - dają szansę na dokładniejszą analizę funkcjonowania pozostałych
zmysłów: wzroku, węchu, dotyku. Pozwolą też na określenie funkcji poznawczych np. pamięci,
orientacji przestrzennej czy podłoża neurofizjologicznego emocji.
Otwarciu Centrum Obrazowania Biomedycznego towarzyszyła będzie dwudniowa konferencja
naukowa poświęcona zastosowaniu techniki fMRI w medycynie i innych obszarach nauki.
Uroczystości otwarcia i konferencja rozpoczną się o godz. 12 w siedzibie Międzynarodowego
Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach, na ul. Mokrej 17.
Szczegółowe informacje na temat konferencji dostępne są na stronie:
www.ncob.ifps.org.pl/home.php
PAP/Nauka w Polsce
http://laboratoria.net/aktualnosci/3560.html
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Niewielki wzrost zanieczyszczenia powietrza
zwiększa ryzyko chorób...
Wynika z międzynarodowego badania.
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Orzeszki ziemne mogą chronić przed udarem
nie tylko Amerykanów
Informuje pismo “Stroke".
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Zanieczyszczenie powietrza przyczyną
otyłości dzieci
Wskazują na to wyniki badania przeprowadzonego w stolicy Indii.
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Narażenie na hałas związane z wyższym
ryzykiem demencji
Wynika z duńskiego badania, które publikuje pismo „BMJ”.
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Ile chininy w tonikach?
Pomoże to ustalić nowa metoda chemików UŁ.
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Narodowe Centrum Nauki ogłosiło cztery
nowe konkursy
Wnioski we wszystkich konkursach będzie można składać do 15 grudnia.
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Potrzebny szerszy dostęp do danych, by walka
z pandemią była efektywna
Piszą naukowcy na stronie Polskiej Akademii Nauk.
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Dwóch japońskich fizyków otrzymało
Breakthrough Prize
Za najdokładniejszy zegar atomowy oraz prace nad kryształami czasowymi.
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