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Pomorskie Spotkania Biotechnologii,
Farmacji i Kosmetyków
Styczniowe spotkanie podzielone były na dwie części. Podczas pierwszej z nich, moderowanej przez
dr Krzysztofa Kucharczyka z firmy Kucharczyk TE, zaprezentowano zagadnienia problemowe
poświęcone m.in. prokariotycznym systemom przemysłowej produkcji leków białkowych

i preparatów biotechnologicznych, metodom poszukiwania nowych leków i eukariotycznym
systemom przemysłowej produkcji białek i cennych metabolitów. Poruszono też kwestię ochrony
praw własności intelektualnej.
W drugiej części spotkania prof. Józef Kur z Katedry Mikrobiologii Wydziału Chemicznego
Politechniki Gdańskiej oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
omówili stan zaawansowania prac nad projektem Bałtyckiego Centrum Biotechnologii i Diagnostyki
Innowacyjnej, który powstaje we współpracy Urzędu Marszałkowskiego oraz Uniwersytetu
Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej i Akademii Medycznej w Gdańsku. Projekt ten ma szansę
zaspokoić potrzeby infrastrukturalne rozwijającego się na Pomorzu klastra "Life Science".
Spotkania branżowe "Biofarmko" powstały jako jeden z efektów projektu pilotażowego
"Stymulowanie innowacyjności gospodarki województwa pomorskiego przez wspieranie klastrów koncepcja polityki i działania pilotażowe", realizowanego przez Instytut Badań nad Gospodarką
Rynkową oraz Samorząd Województwa Pomorskiego. Odbywają się od początku 2007 roku
w różnych miejscach (PG, PPNT, IBnGR, MWB, AMG), aby w ten sposób instytucje orazáfirmy
działające w ww. branżach mogły się bliżej poznać, zaprezentować swój potencjał i nawiązywać
współpracę.
Jak informuje Marek Kuźbicki z Miedzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-AMG, kolejne
spotkanie z serii odbędzie się 28 lutego w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni.
PAP - Nauka w Polsce, Katarzyna Czechowicz
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Szczepionka zwalczającą dwa warianty
koronawirusa
W Wielkiej Brytanii dopuszczono w poniedziałek ją do użycia.
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Ubytki słuchu powodują demencję u psów
Stare psy, które słabo słyszą, częściej mają demencję.

17-08-2022

Dzięki nowej technice mają powstać lepsze
plastiki
Co równie ważne, mają być przyjazne środowisku.

17-08-2022

Złamania kości udowej częstsze u
wegetarianek
Wegetarianki są o 33 proc. bardziej narażone na niebezpieczne złamanie.
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W ćwiczeniach bardziej liczy się regularność
niż intensywność
Informuje najnowszy „Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports”.
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Popularyzatorzy Nauki poszukiwani
Rusza nowa edycja konkursu.

17-08-2022

W Polsce studiuje prawie 86 tys.
cudzoziemców
Większość wybiera studia stacjonarne na uczelniach niepublicznych.

12-08-2022

Bezpieczna chemia pomaga ratować zabytki
literatury
Dla ratowania książek opracowują nowe metody przy projektowaniu leków.
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