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W Białymstoku powstaje nowoczesne
laboratorium analiz farmaceutycznych
Laboratorium na wydziale farmaceutycznym Akademii Medycznej w Białymstoku ma działać na
potrzeby całego transgranicznego obszaru polsko-litewskiego. Do do tej pory nie ma tam tego typu
laboratorium. "Partnerami w projekcie są litewskie szpitale w Lazdijai, Mariampolu i Kalwarii" –

mówi prof. Skrzydlewska.
Trzy czwarte środków potrzebnych na utworzenie laboratorium będzie pochodzić z UE, z programu
Interreg III A.
Laboratorium ma służyć pomocą lekarzom, ale jego powstaniem są także zainteresowane różne
instytucje, np. służby graniczne i celne, policja i prokuratura. W laboratorium możliwe będzie
bowiem wykonanie badań osobom, które zatruły się farmaceutykami nieznanego pochodzenia, na
przykład lekami kupionymi na bazarze lub pochodzącymi z niekontrolowanej wymiany
przygranicznej. „Handel lekami stanowi wielki problem” - zaznacza Skrzydlewska.
W laboratorium będzie też można badać i kontrolować leki sprzedawane na rynku oraz sprawdzać
zawartość substancji chemicznych lub toksycznych w lekach, żywności oraz w próbkach
biologicznych - krwi i moczu.
„Jeżeli dojdzie do spożycia preparatu farmaceutycznego wiadomego lub niewiadomego pochodzenia,
lekarz musi przede wszystkim wiedzieć, co pacjent spożył i jakie stężenie danej substancji jest
w organizmie, aby mógł go leczyć” - tłumaczy Skrzydlewska.
Trwają prace remontowe nad dostosowaniem pomieszczeń oraz szkolenie kadry. Laboratorium
powinno powstać w ciągu roku. KOW
PAP
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Kawosze są wrażliwsi na zapach kawy
Osoby, które regularnie piją kawę, potrafią wyczuć zapach nawet znikomych ilości ich ulubionego
napoju.

17-05-2019

Najlepszy przyjaciel wirusa grypy: niska
wilgotność powietrza
Ludzie częściej chorują na grypę, a nawet umierają z jej powodu, właśnie w miesiącach zimowych to niska wilgotność powietrza.

17-05-2019

Badania profilaktyczne ratują życie
Regularne wykonywanie badań profilaktycznych w kierunku nowotworów pozwala wcześnie wykryć
chorobę i uratować życie.

15-05-2019

Migrena może sprzyjać powikłaniom ciąży
U kobiet, które cierpią na migrenę, częściej dochodzi do powikłań ciąży – informuje pismo
„Headache”.

15-05-2019

Witamina D powstaje nawet przy stosowaniu
kremu z filtrem UV
Badania pokazały, że kremy z filtrami przeciwsłonecznymi pozwalają na produkcję dużych ilości
witaminy D.

15-05-2019

Można będzie wytworzyć jeszcze cięższe
pierwiastki
W laboratoriach w niedługim czasie możliwe będzie wytworzenie dwóch nowych pierwiastków
superciężkich oraz kilku nowych izotopów pierwiastków już odkrytych.

15-05-2019

Wzrost zgłoszeń badań klinicznych leków w
Polsce w 2019 r.
W pierwszych miesiącach 2019 r. aż o 40 proc. zwiększyła się liczba wniosków dotyczących
rozpoczęcia w naszym kraju badań klinicznych.

15-05-2019

Jak segregować odpady?
Od 1 lipca 2017 r. wszedł w życie Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO), obowiązujący na
terenie całego kraju.
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