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Magyarországon az agykutatás dinamikusan fejlődik és
nemzetközi szinten is versenyképes, bár az
infrastruktúra nem mindenhol ugyanolyan szintű mondta Farkas Eszter, a Szegedi Tudományegyetem agyi
keringést kutató orvosa az M1 aktuális csatorna
szombat esti műsorában.
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A kutató azok után nyilatkozott a csatornának, hogy pénteken átvette az
ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) és a LíOréal
nők számára létrehozott nemzetközi tudományos díja atal tehetségeknek
szóló elismerését. Farkas Eszter és csapata a stroke utáni állapotot vizsgálja,
elmondása szerint sokan nem tudják, hogy a stroke után a beteg állapota
napokig, hetekig romlik. Kutatásaikkal azt gyelik, hogy az agysejtek működése
miként változik meg. Ez - mint mondta - egy alapkutatás, jelenségeket gyelnek
meg, amelyekre majd terápiát lehet fejleszteni. A LíOréal-UNESCO A nőkért és
a tudományért elnevezésű elismerés ünnepélyes díjátadóját 18. alkalommal
rendezték meg Párizsban. A nemzetközi elismerésre azok a kutatónők
pályázhattak, akik hazájukban az előző évben elnyerték a LíOréal és az
UNESCO A nőkért és a tudományért ösztöndíját. A 2 millió forinttal járó
magyar ösztöndíjat - amelyre 13 éve lehet pályázni - tavaly szeptemberben
kapta meg Farkas Eszter.

élére keresnek
vezetőt

hirdetés

Partnereinktől

hirdetés

Kisalfold.hu ajánlja

hirdetés

Szeretne hozzászólni? Kommentelje a cikket Facebook-oldalunkon!
A magyar agykutatás dinamikusan fejlődik
Megosztom a cikket

2 megosztás

Hozzászólok a cikkhez

Bőnyi rendőrgyilkosság - Győrkös
tegnap nem tett vallomást, a tárgyalás
ma folytatódik

6 hozzászólás

Szolgáltatások

Olvasta már?
ELADÓ

Szeged

L. Gábornak hét évet kell
börtönben töltenie Súlyosabb ítélet a...

Hirdetés

A Bitcoin második esélyt
kap.

Eurovíziós Dalfesztivál

Semmiképp ne vigyen létrát
vagy bevásárlókocsit, ha az
Eurovízós ...

KIADÓ

Móraváros, Szeged,
ingatlan, eladó,
lakás, 80 m2,
17.900.000 Ft
Részletek »

Szeged Belváros,
Szeged, ingatlan,
eladó, lakás, 60 m2,
16.500.000 Ft
Részletek »
Még több ingatlan »

Déliapró
Autó, Használt autó
Albérlet, Lakás, Családi ház

Szeged

Hárommilliárdot költenek a
,,boldog békeidőket" idéző
Széchenyi t...

rock

Dübörgött a rock a Dóm
téren: 8 éves dobos volt a
leg atalabb ze...

ellenőrzés

A tejfölök felét kifogásolta a
Nébih vizsgálata

Számítástechnika, Mobil
Háztartási gépek
Mezőgazdasági gépek, Szerszámok
Állat, növény
Utazás, üdülés

hirdetés

Társkeresés
Még több apróhirdetés »

hirdetés

A címoldal témái
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/a_magyar_agykutatas_dinamikusan_fejlodik/2468532/

2/4

