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Międzynarodowa nagroda dla polskiego
fizyka
Wprawdzie informacja o przyznaniu nagrody pojawiła się pod koniec lutego, ale właśnie teraz w kwietniu - Europejskie Towarzystwo Fizyczne umieściło ją na swoich stronach internetowych.

Naukowcy zostali wyróżnieni za "pionierskie badania dotyczące półprzewodników
ferromagnetycznych oraz za opracowanie nowych metod kontroli namagnesowania i spójności
kwantowej" - tak napisano w uzasadnieniu. Badania te doprowadziły do stworzenia nowej dziedziny
nauki i technologii - spintroniki półprzewodnikowej.
"Tą tematyką zajmujemy się w Warszawie od blisko 30 lat. Jest nam wszystkim miło, że zostało to
dostrzeżone, a wyniki naszych badań zostały uznane za ważne" - mówi prof. Dietl. "Uważa się, że one
mogą zmienić przemysł i techniki informacyjno-komunikacyjne" - dodaje naukowiec.
Wśród nagrodzonych są profesorowie ze Stanów Zjednoczonych i Japonii. "Ponieważ jako jedyny
z trójki nagrodzonych reprezentuję Europę, można powiedzieć, że nasze (fizyków warszawskich
zajmujących się spintroniką - PAP) osiągnięcia zostały uznane za najwybitniejsze w Europie. Wszyscy
się z tego cieszymy, nie tylko ja" - podkreśla prof. Dietl.
Nagroda "AgilTech Europhysics Prize" zostanie wręczona w czasie konferencji "Beyond Einstein Physics for the 21st Century", która odbędzie się w dniach 11-15 lipca 2005 roku w Bernie.
PAP - Nauka w Polsce, Bogusława Szumiec-Presch
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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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