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Programy popularnonaukowe w serwisie
internetowym TVP
Najciekawsze programy popularnonaukowe można będzie oglądać na antenie TVP1, TVP2 i TVP
Kultura, a także na uruchomionym specjalnym serwisie internetowym Telewizji Interaktywnej iTVP

dostępnym na stronie: www.itvp.pl.
"Odwiedzimy laboratoria naukowe i miejsca znane nam na co dzień, jak lotniska czy dworce.
Poznamy wnętrze naszego ciała i budowę skomplikowanych maszyn. Eksperci z chemii i fizyki
przybliżą zjawiska, które nas otaczają i wyjaśnią, w jakich dziedzinach przemysłu są wykorzystywane"
- zachęcają twórcy serwisu . www.itvp.pl BSZ
PAP - Nauka w Polsce
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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.

27-03-2020

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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