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Europa nie wdraża nowych technologii
W efekcie ponad dwuletnich prac prowadzonych przez ekspertów Europejskiej Fundacji Nauki (ang.
European Science Fundation - ESF), powstał opublikowany w ostatnich tygodniach raport "Forward
Look on Nanomedicine".

Według autorów raportu, w Unii Europejskiej brakuje skutecznego połączenia środowisk
akademickich z biznesowymi, które umożliwiłoby wydajne wprowadzanie na rynek najnowszych
osiągnięć nanonauki - informuje magazyn naukowy "Chemistry World". Taka działalność powinna
być oparta na jasnych regulacjach prawnych oraz wsparciu finansowym Unii Europejskiej, dzięki
którym szybka komercjalizacja wyników naukowych byłaby opłacalna.
Tylko szybkie i zdecydowane zaangażowanie się Unii Europejskiej w rozwój najnowszych technologii
może zwiększyć udział europejskich firm nanotechnologicznych w światowym rynku.
W innym wypadku, według raportu ESF, powtórzy się scenariusz z lat 90., gdy amerykańskie firmy
zdominowały prawie cały światowy rynek biotechnologiczny.
Eksperci Europejskiej Fundacji Nauki wskazują pięć głównych kierunków nanomedycyny wartych
wsparcia finansowego.
Są to: analityczne nanonarzędzia, nanoobrazowanie, nanomateriały, w tym materiały wspomagające
wzrost tkanek, nanourządzenia zdolne do wykrywania i leczenia schorzeń oraz nowe metody
kontrolowanego dostarczania i dozowania leków, czyli nanoterapia.
"Mamy nadzieję, iż nasz raport będzie właściwie zrozumiany i zapoczątkuje odpowiednie działanie" konkluduje prof. Ruth Duncan, przewodnicząca panelu ekspertów redagujących raport.
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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.

22-05-2020

Medyna nuklearna pomaga, gdy zawodzą inne
metody
Pozwala badać i leczyć różnego typu schorzenia, gdy zawodzą inne metody – przekonują eksperci.
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