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Ogólnopolska Konferencja "Biznes finanse
Innowacje"
Jest to pierwsze z serii ogólnopolskich wydarzeń, promujących przedsiębiorczość w środowisku
ambitnych studentów i młodych pracowników naukowych, którzy pragną w przyszłości oprzeć swoją

karierę o komercjalizację pracy badawczej oraz tworzyć własne, innowacyjne przedsiębiorstwa.
Przedsięwzięcie poświęcone będzie naukom biologicznym, w tym przede wszystkim: biotechnologii,
chemii, farmacji oraz medycynie.
Kolejni znamienici goście uszlachetnią swoją obecnością to wydarzenie: Mgr inż. Grzegorz
Gromada (MCI Management, MCI Bioventures) oraz Michał Olszewski (Business Angels
Seedfund) przedstawią oczekiwania, jakie mają inwestorzy względem naukowców
Organizatorami konferencji są członkowie Koła Naukowego BIO-MED działającego przy
Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i AMG. Spotkanie organizowane jest przy wsparciu
Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości oraz Forum Młodych Gdańskiego Klubu Biznesu.
Zaproszeni goście, znakomitości ze świata nauki oraz biznesu, są gwarantem wysokiego poziomu
przedsięwzięcia.
Wieści o organizowanej przez Koło Naukowe BIO-MED Konferencji „Biznes Finanse Innowacje”
26-27 maja w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni przekroczyły granice Polski!
Jako gość specjalny odwiedzi nas Gerard Brandon, twórca sukcesu Alltracel Pharmaceuticals
(www.alltracel.com). Wygłosi on krótki wykład na temat stymulowania rozwoju innowacyjności
w Polsce nawiązując do początków jego kariery w Irlandii
Więcej informacji znajdziecie Państwo pod adresem www.bioinnowacje.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/4786.html
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Lek na COVID-19, wśród kandydatów m.in. na
HIV
Znane często od dawna i zarejestrowane do leczenia innych chorób leki mogą się okazać skuteczne
w przypadku zakażenia koronawirusem.
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Sztuczne neurony światłem komunikują się z
prawdziwymi
Międzynarodowy zespół badaczy połączył sztuczną i naturalną sieć neuronów za pomocą
niebieskiego światła.
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Po wiosennych burzach pyłki roślin wciąż
utrzymują się w powietrzu
Wbrew przypuszczeniom, po wiosennych burzach uczulające fragmenty ziaren pyłków roślin
utrzymują się w powietrzu godzinam.
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Aplikacje w walce z pandemią – krok w stronę
powszechnej inwigilacji?
O tym, jak skuteczne są tego typu programy i czy stwarzają zagrożenie dla prywatności, mówi PAP
dr Szymon Wierciński.
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Podczas pandemii ręce należy myć co
najmniej 6 razy dziennie
Mycie rąk od sześciu do dziesięciu razy dziennie dobrze chroni przez zakażeniami wywoływanymi
m.in. przez koronawirusy.
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Badacze testują przeciwciało, które niszczy
SARS-CoV-2
Naukowcy opisali cząsteczkę, która w laboratoryjnych testach skutecznie unieszkodliwia
koronawirusy.
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Zaburzenia krzepnięcia wskazują na ryzyko
komplikacji w COVID-19
Dzięki badaniom krzepnięcia krwi można zidentyfikować pacjentów z COVID-19.
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Medyna nuklearna pomaga, gdy zawodzą inne
metody
Pozwala badać i leczyć różnego typu schorzenia, gdy zawodzą inne metody – przekonują eksperci.
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