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Nauka króluje w Krakowie
– Główne cele festiwalu to przybliżenie zagadnień naukowych szerokiej publiczności, a szczególnie
młodzieży. Impreza ma też zachęcić młodych ludzi do studiowania w krakowskich uczelniach,
chcemy również pochwalić się naszymi osiągnięciami naukowymi – powiedział we wtorek prorektor
Akademii Górniczo-Hutniczej prof. Kazimierz Jeleń, zasiadający w radzie programowej Festiwalu

Nauki.
Uroczyste otwarcie krakowskiego „Festiwalu Nauki” nastąpi w sobotę 13 maja. Do 20 maja odbędzie
się ponad 80 imprez naukowych i kulturalnych: wykładów, warsztatów tematycznych, paneli
dyskusyjnych, wycieczek tematycznych oraz koncertów i wystaw.
Jak zwykle największą atrakcją imprezy będzie „Festyn Nauki”, organizowany od 18 do 20 maja na
Rynku Głównym. Stanie tam ponad 20 namiotów, w których naukowcy i studenci reprezentujący
krakowskie uczelnie będą prezentować ciekawe doświadczenia oraz dorobek swoich placówek. Na
ustawionej obok scenie będą występować akademickie zespoły artystyczne.
Osobną prezentację zorganizuje Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego między 18 a 20
maja. W otoczeniu zabytkowych budynków Collegium Nowodworskiego zwiedzający będą mogli
oglądać multimedialne prezentacje pokazujące działalność poszczególnych katedr, instytutów, klinik
i zakładów.
Każdy będzie miał okazję m.in. zmierzyć ciśnienie krwi, oznaczyć poziomu glukozy, cholesterolu czy
tkanki tłuszczowej oraz zasięgnąć porady specjalistów.
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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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