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Nagrodzono czołowych polskich naukowców z
dziedziny farmacji i medycyny
Nagrodzono dwa projekty badawcze: „Konstrukcja serologicznych zestawów diagnostycznych
rozpoznających toksoplazmozę wczesną i przewlekłą” autorstwa prof. Kura oraz „Aktywność

biologiczna rekombinowanych białek o właściwościach trombolityczno-zakrzepowych” dr Janusza
Szemraja.
„Zarażenie pasożytem Toxoplasma gondi jest rozpowszechnione na całym świecie. Dotyczy zarówno
ludzi, jak i zwierząt – wyjaśnił Kur. - Światowa Organizacja Zdrowia ocenia, że dotyczy ono około 1/3
ludności świata, a w Polsce sięga 60 proc. Dlatego tak ważne są badania przyczyniające się do
opracowania metod walki z chorobą”.
Wręczenie nagród zbiegło się z obchodami pięciolecia działalności fundacji. Z tej okazji 12 wybitnych
polskich naukowców, zasłużonych dla rozwoju fundacji, uhonorowano pamiątkowymi medalami.
Wśród wyróżnionych osób znalazł się Jerzy Starak, przewodniczący Rady Nadzorczej Polpharmy, bez
którego inicjatywy – jak powiedział prezes fundacji, Wojciech Kuźmierkiewicz – w ogóle by ona nie
istniała”.
W czasie uroczystości zainaugurowano kolejne, przyszłoroczne wydanie konkursu. Tym razem
o granty naukowe będą mogły ubiegać się projekty, dotyczące problemu współpracy z pacjentem
w leczeniu oraz w profilaktyce chorób przewlekłych.
Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny istnieje od 2001 r. Powołała ją firma
farmaceutyczna Polpharma – wiodący polski producent leków.
Celem organizacji jest wspieranie rozwoju nauk farmaceutycznych i medycznych poprzez
finansowanie badań naukowych w tych dziedzinach. Do jej zadań należy również upowszechnianie
i propagowanie nowych rozwiązań w dziedzinie farmacji i medycyny, udzielanie pomocy finansowej
instytucjom i organizacjom szczególnie zasłużonym dla rozwoju tych dziedzin, budowanie
płaszczyzny wymiany informacji pomiędzy przedstawicielami środowisk naukowych, społecznych
i biznesowych oraz popularyzowanie wiedzy z zakresu farmacji i medycyny.
W 2006 r. fundacja została zwycięzcą konkursu Lider Roku w Ochronie Zdrowia, w kategorii
działalność edukacyjno-szkoleniowa. Od początku działalności na działalność statutową przeznaczyła
12 mln zł. Za tą kwotę sfinansowano 38 projektów, wybranych spośród ponad 300 zgłoszonych. „To
ona pokazała kierunek, w którym powinien zmierzać przemysł farmaceutyczny w naszym kraju –
powiedział Kuźmierkiewicz. - To znakomity partner polskiej nauki”.
Fundacja sponsoruje też stypendia dla młodych naukowców oraz Ogólnopolski Konkurs Prac
Magisterskich Wydziałów Farmaceutycznych.
PAP – Nauka w Polsce, Katarzyna Pawłowska
http://laboratoria.net/aktualnosci/3338.html
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W Polsce wzrost obszarów zurbanizowanych
Przewyższa on przyrost liczby ludności - informuje Uniwersytet Warszawski.
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Kolejna jednodawkowa szczepionka
przeciwko COVID-19
Amerykańskiej firmy Johnson&Johnson może być skuteczna nawet w 100 proc.
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Europejski Zielony Ład może zwiększyć
emisję CO2 w innych państwach
Może on zwiększyć emisję CO2 w innych państwach.
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EMA opublikowała uzupełniony raport o
szczepionce firmy Moderna
Najczęstsze zaobserwowane w badaniach działania niepożądane to ból w miejscu wstrzyknięcia.
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Nie ma górnej granicy ćwiczeń
Im jest ich więcej, tym lepiej dla serca i dla zdrowia.
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"Czeski szczep" koronawirusa jest dość
popularny
Podobnie jak duński w białku S wirusa brakuje mu dwóch aminokwasów.

18-01-2021

Dziś Blue Monday czyli "najbardziej
depresyjny dzień roku"
Uważa się, że to najbardziej depresyjny dzień w roku, choć ta teoria nie ma żadnego potwierdzenia.

18-01-2021

W czwartek poznamy zwycięzców konkursu
Popularyzator Nauki 2020
Nagrody i wyróżnienia otrzymają uczeni, społecznicy, zespoły i instytucje.
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