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Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej,
Której już nie wiem, gdzie leży mieszkanie,
Równie niewinnej... Tęskno mi, Panie...
Wiadomości
Świat
Kraj
Przegląd prasy
Ochrona zdrowia na świecie
Unia Europejska
Baza artykułów
Giełda pracy
Wydarzenia
Klub Polonusa
Według doktora M
O nas
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przegląd prasy
W.Brytania: Nowy interfejs pozwala na komunikację ze
sparaliżowanymi
Uczeni z Uniwersytetu w Coimbrze opracowali interfejs
czytający z fal mózgowych oraz impulsów wizualnych osób
sparaliżowanych. Ich komunikaty przetwarzane są przy
pomocy komputera na czytelne dla odbiorcy wiadomości.
więcej

Sharon Osbourne
poddała się
profilaktycznie
obustronnej
mastektomii
Sharon Osborne, znana jako żona rockmana Ozzy Osbourne'a
oraz juror telewizyjnego show X Factor, poddała się operacji
usunięcia obu piersi. Do wybrania radykalnej operacji skłoniło
panią Osbourne wykrycie u niej odmiany genu, która zwiększa
ryzyko zachorowania na raka piersi... więcej
Portugalia: Świergot ptaków pomaga niewidomym w
poruszaniu się w metrze
Zarząd metra w Porto na północy Portugalii wdraża na
stacjach przeznaczony dla niewidomych system nawigacji za
pomocą śpiewu ptaków. Aktywuje się on przez telefon
komórkowy. więcej

Quiz Polonusa
Najmłodszym laureatem
Nagrody Nobla w dziedzinie
medycyny (otrzymał ją w wieku 32
lat) był:
Frederick Banting
Paul Ehrlich
Camillo Golgi
Robert Koch
Iwan Pawłow
Głosuj

Nagrody

W.Brytania: Kontrowersyjna antykoncepcja dla trzynastolatek. I bez wiedzy rodziców
Brytyjska służba zdrowia oferuje dziewczynkom bezpłatne antykoncepcyjne implanty i zastrzyki, by
zmniejszyć liczbę niechcianych ciąż wśród nastolatek. więcej
Holenderska klinika końca życia
W dwupiętrowym budynku z czerwonej cegły w Hadze mogą umrzeć na własnych warunkach ci, którzy
napotkali trudności na drodze do tolerowanej w Holandii eutanazji. Co tydzień zgłaszają się trzy osoby.
więcej
Hiszpania: Coraz bardziej popularne ekopogrzeby
"Biodegradowalne trumny i urny, które przyspieszają rozkład ciała i same poddają się szybszemu
recyklingowi stają się coraz bardziej popularne w naszym kraju. (...) Nawet po śmierci nie musimy
żegnać się z naszymi ideami" - powiedział w wywiadzie dla dziennika "20 Minutos"... więcej
Obawy ekspertów, że w Afryce może pojawić się malaria oporna na leki
W Azji odnotowuje się coraz mniej przypadków malarii. Wyjątkiem jest dorzecze Mekongu, gdzie
występuje szczep oporny na tradycyjne leki. Jego pojawienie się w Afryce groziłoby "katastrofą
zdrowotną" - ostrzegła WHO. więcej
USA: Huragan Sandy pokazał słabość łączności ratunkowej w St. Zjednoczonych
Stan amerykańskich systemów łączności ratunkowej jest zły – są one niekompatybilne, niekompletne i
łatwo ulegają awariom. Od ataku na WTC stan sieci łączności ratunkowej nie poprawił się i huragan
Sandy to pokazał... więcej
Portugalia: Właściciel Biedronki otwiera poradnie medyczne
Grupa Jeronimo Martins, właściciel sklepów Biedronka, otwiera w Portugalii poradnie medyczne
Walk’In Clinics. Nowe placówki działają już na terenie czterech supermarketów Pingo Doce. więcej
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