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Nagroda dla polskiego urologa
Reprezentowałem przez wiele lat naszą część Europy w zarządzie Towarzystwa. Myślę, że doceniono
to i nagrodzono moją pracę - powiedział prof. Borkowski.
Europejskie Towarzystwo Urologiczne zrzesza 8 tys. lekarzy urologów z całego kontynentu. Od 1994

r. Towarzystwo przyznaje jednemu z lekarzy swoją doroczną nagrodę - medal Willy Gregoira
(wybitnego belgijskiego urologa, współzałożyciela EAU) za zasługi dla rozwoju urologii w Europie.
W tym roku trafiła w ręce Polaka - prof. Borkowskiego.
Prof. Andrzej Borkowski ukończył Akademię Medyczną w Warszawie, tytuł profesora uzyskał w 1987
r. Od 1992 r. jest kierownikiem Kliniki Urologii AM w Warszawie. W latach 1992-2000 był prezesem
Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Jest także członkiem Europejskiego Towarzystwa
Urologicznego, Międzynarodowego oraz Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego.
W całej Europie pracuje ok. 16 tys. lekarzy urologów.
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Jak koronawirus wpływa na Polaków
Z badań opinii i rynku przeprowadzonych w ostatnim czasie wyłania się bardzo ciekawy obraz życia
społecznego w czasach zarazy.
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Fizycy pokazują, jak splątać cząstki, które nie
miały ze sobą kontaktu
Polscy fizycy pokazali, jak wytworzyć dowolny typ splątania dla cząstek, które nigdy się nie spotkały.
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Naukowcy opracowali nową metodę
poszukiwania fal grawitacyjnych
W jego składzie znalazł się badacz z Centrum Astronomicznego Mikołaja Kopernika PAN.
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Jakie drzewa najlepiej sadzić, żeby walczyć z
zanieczyszczeniem...
Które gatunki drzew najlepiej niwelują zanieczyszczenia powietrza przy drogach?
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Pracownicy i studenci Politechniki
Wrocławskiej produkują przyłbice
Dzięki wykorzystaniu technologii druku 3D na Wydziale Mechanicznym wytwarzane są m.in.
przyłbice ochronne.
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Jest kilka modeli rozwoju epidemii w Polsce
Mówienie dziś o tym, jak rozwinie się w Polsce epidemia to trochę wróżenie z fusów, można za to
wskazać kilka modeli takiego rozwoju .
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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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