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Amerykańska recepta na sukces w
biotechnologii
Uważam, że możliwość uczestniczenia w BioForum jest interesująca na wielu frontach. Łączy ono
moje największe pasje: przedsiębiorczość, finanse i międzynarodowy biznes w jednym wydarzeniu,
które jest czymś czego nie mam okazji często doświadczać. Po drugie, widzę BioForum jako

możliwość uczenia się o rozwoju technologii w innej niż Ameryka części świata. I wreszcie, moim
zdaniem otwiera ono drzwi do komercjalizacji technologii na rynku amerykańskim. Wierzę, że w USA
brak jest wiedzy na temat rozwoju biotechnologii w Europie jako całości, co myślę, stwarza okazję
dla obydwu stron do poznania i zaprezentowania technologii powiedział Todd H. Smith, gość firmy
Bio-Tech Consulting Sp. z o. o., na BioForum2009.
Sesja, w której Todd Smith weźmie udział odbędzie się podczas Środkowoeuropejskiego Forum
Biotechnologii i Innowacyjnej BioGospodarki – BioForum 2009 (Łódź, 3-4 czerwca). Głównym celem
Forum jest prezentacja biotechnologicznych projektów B+R z krajów Europy Środkowej oraz
nawiązanie współpracy i potencjalnych relacji biznesowych pomiędzy podmiotami wywodzącymi się
zarówno ze sfery nauki jak i innowacyjnego biobiznesu.
http://laboratoria.net/aktualnosci/5345.html
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ABM w USA: rozmowy m.in. o prewencji
nowotworów i chorób serca
Prewencja nowotworów i chorób serca – to tematy omawiane w trakcie spotkań Agencji Badań
Medycznych z instytucjami ochrony zdrowia w USA/
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Nanotechnologia w żywności
Różne gałęzie przemysłu od dłuższego czasu poszukują sposobu wykorzystania nanotechnologii,
przemysł spożywczy nie jest więc wyjątkiem.
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Godzina lekcji na dworze tygodniowo podnosi
satysfakcję u nauczycieli
Godzina lekcji na świeżym powietrzu ma dobroczynny wpływ na uczniów, ale i wzmaga satysfakcję z
pracy u nauczycieli.
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Cukrzyca powinna być priorytetem w polityce
zdrowotnej
Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 2014 r. na cukrzycę chorowały na świecie 422 mln
osób, a w 2035 r. liczba diabetyków może się zwiększyć do 600 mln
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Omdlenia - częstsze w czasie upałów
Sprawdź, jak unikać takich sytuacji i co robić, gdy ktoś zemdleje.
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Długie godziny pracy zwiększają ryzyko
udaruv
Praca przez ponad 10 godzin na dobę co najmniej przez 50 dni w roku zwiększa ryzyko udaru mózgu.
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Antydepresanty obniżają poziom empatii
To nie sama depresja, lecz leki przeciwdepresyjne przyczyniają się do obniżenia poziomu empatii, a
zwłaszcza wrażliwości na cudzy ból.
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Delfiny nawiązują przyjaźnie na podstawie
wspólnych zainteresowań
Delfiny – tak, jak ludzie – formują bliskie związki z osobnikami, które podzielają ich zainteresowania.
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