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VI Kongres Technologii Chemicznej
Odbywające się co trzy lata Kongresy Technologii Chemicznej są najważniejszym i najbardziej
prestiżowym przeglądem dorobku środowisk naukowych w obszarze technologii chemicznej i chemii
technicznej, dziedzin wiodących we współczesnej gospodarce.

Stanowią one forum prezentacji najnowszych osiągnięć i trendów rozwojowych w chemii stosowanej,
będąc jednocześnie miejscem dyskusji i wnikliwych analiz dotyczących zagadnień współpracy nauki
z przemysłem, restrukturyzacji przemysłu chemicznego, a także nowoczesnego kształcenia
specjalistów dla przemysłu chemicznego i dziedzin pokrewnych.
Więcej informacji oraz program Kongresu na stronie: http://techem6.ch.pw.edu.pl/.
www.nauka.gov.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/3593.html
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Akcja "Studenci Uczniom" - bezpłatne
korepetycje online
Uczniowie, którzy - wobec braku zajęć w szkołach - nie radzą sobie z nauką, mogą liczyć na wsparcie
starszych kolegów.
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Więcej wizyt u psychiatry czy psychologa, to
mniej śmierci
Badanie wykazało, że 41 proc. młodych ludzi, którzy popełnili samobójstwo miało w ostatnich 6
miesiącach postawioną diagnozę.
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Alergolog: odstawienie leków zwiększa ryzyko
zakażenia
Ok. 10 proc. pacjentów chorych na astmę odkłada lekarstwa w obawie przed spadkiem odporności i
zakażeniem koronawirusem.
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Psychika w dobie epidemii: gdzie po pomoc
Ta sytuacja, która może doprowadzić do większej liczby i zaostrzenia istniejących zaburzeń
psychicznych.
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Nowy koronawirus a cukrzyca
U osób z cukrzycą istnieje ryzyko rozwoju powikłań i ciężkiego przebiegu zakażenia.
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Część leków na nadciśnienie może zwiększać
ryzyko poważnego...
Poważne powikłania płucne u niektórych pacjentów mogą mieć związek ze stosowaniem przez nich

tych leków.
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Epidemia: zamknięcie szkół, praca zdalna i
kwarantanna najważniejsze
Dla powstrzymania epidemii Covid-19 najważniejsze jest zamknięcie szkół, wprowadzenie pracy
zdalnej oraz kwarantanna.
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Nowa technologia odczytywania aktywności
mózgu
Naukowcy opracowali metodę precyzyjnego odczytywania aktywności neuronów w różnych
częściach mózgu.
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