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Najdziwniejsze wynalazki mijającego roku
Wnioski patentowe złożone w ostatnich 12-tu miesiącach badał tygodnik New Scientist.
Amerykańscy eksperci wynaleźli superśliską substancję, która miałaby zapobiegać ulicznym
rozruchom. Rozlana pod nogami demonstrantów uniemożliwiałaby im utrzymanie się na nogach, nie

mówiąc o chodzeniu czy nawet pełzaniu. Z kolei Niemcy skonstruowali pistolety, które strzelałyby
tylko po wprowadzeniu tajnego hasła. W rękach złodziei byłyby zatem bezużyteczne. W Japonii
wynaleziono niezawodne bezprzewodowe słuchawki, które do przesyłu małych ładunków
elektrycznych z odtwarzacza wykorzystują ludzkie ciało.
Iście globalny projekt zgłosili inżynierowie w Korei Południowej, którzy chcą jedną z warstw
atmosfery, tak zwaną jonosferę, przekształcić w największą i najtańszą na świecie antenę satelitarną.
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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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