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Szwajcarzy za badaniami na komórkach
macierzystych
Ustawa, przyjęta przez parlament w 2003 r., natrafiła na sprzeciw grup antyaborcyjnych,
stowarzyszeń lekarzy protestanckich i katolickich, protestujących przeciwko wykorzystywaniu

embrionów ludzkich do badań naukowych. Rząd szwajcarski gorąco zalecał wyborcom przyjęcie
ustawy, która - według niego - stwarza "wyraźne i dokładne" granice tego typu badań. Zabrania
tworzenia embrionów dla celów badawczych i klonowania. Pozwala natomiast na badania na
komórkach macierzystych pochodzących wyłącznie z nadliczbowych embrionów, które powstały in
vitro, ale nie mogą być wykorzystane w celu dalszego rozwoju ciąży. Są więc - argumentował rząd "i tak skazane na śmierć". Dotychczas prawo przewidywało, że wszystkie nadliczbowe embriony
należy pozostawić do obumarcia.
Zdaniem rządu, badania na komórkach macierzystych dają nadzieję na skuteczne leczenie paraliżu,
choroby serca, cukrzycy, choroby Parkinsona. Przeciwnicy ustawy twierdzili, że embrion powinien
być traktowany jako istota ludzka i nie może być poświęcony dla badań. Przeciwstawiali się
wszystkim rodzajom badań na ludzkich komórkach embrionalnych.
PAP
http://laboratoria.net/aktualnosci/3617.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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