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Na ratunek chorym: onkologia doświadczalna
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Słuchaj na żywo
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Wkrótce: MUZYCZNA JEDYNKA

Kalendarium dźwiękowe
Kalendarium dźwiękowe 22
maja

Nie przegap
Becikowe za zwierzaka
Środa to Dzień Praw
Zwierząt. W "Czterech
porach roku" powiemy m.in. o
pomyśle "becikowego" za
adopcję zwierząt ze
schronisk, a także o naszym
stosunku do zwierząt.

Konkursy
foto: glow images.com

BASTION - projekt naukowy realizowany przez naukowców z Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego w ramach europejskiego 7 Projektu Ramowego, a
koordynowany przez profesora Jakuba Gołąba – kierownika Zakładu Immunologii
WUM.

Posłuchaj, o przełomowych badaniach onkologii
doświadczalnej

Konkurs "Ale o co chodzi?"
Nowy konkurs. "Cztery pory roku"
rozdają rowery!
Akcje Jedynki

Radiowa Jedynka.
Towarzyszymy Ci od rana!
Dodaj do
playlisty

Badania koncentrować się będą wokół spersonalizowanej onkologii, a ich celem będzie wykorzystanie
wyników badań podstawowych w praktyce klinicznej poprzez opracowanie diagnostycznych i
terapeutycznych metod dostosowanych do indywidualnych potrzeb chorych. Projekt złożony przez
polskich naukowców został wysoko oceniony przez grupę ekspertów Komisji Europejskiej i otrzymał
dofinansowanie ze środków europejskich w wysokości 4,5 miliona euro.
Słuchaj "Wieczoru odkrywców" w serwisie moje.polskieradio.pl >>>
Do udziału w realizacji projektu BASTION zostali zaproszeni najwybitniejsi naukowcy z WUM oraz
badacze z kilku krajów UE.
Do wysłuchania audycji zaprasza Krzysztof Michalski

Lektury Jedynki

Zobacz w ięcej na temat: Komisja Europejska, medycyna, zdrow ie
Lubię to!
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Ten thriller chwyci Cię za
gardło
Popularne audycje
Wieczór naukowy
Sygnały dnia
Popołudnie z Jedynką
Lato z Radiem
Wieczór odkrywców

Czytaj także:
Jedno z największych zagrożeń dla ludzkości
Według światowych statystyk, co czwarty mieszkaniec naszego globu umiera z powodu choroby nowotworowej.

Rozmaitości rolnicze
Radio Dzieciom
Wieczór kulturalny

Program 1 Polskie Radio
Lubię to!
29.885 osób lubi obiekt Program 1 Polskie Radio.

Naukowcy mają nowe pomysły na walkę z rakiem
Propozycje skupiają się przede wszystkim na prewencji. Podkreśla się jak
ważne jest prowadzenie zdrowego trybu życia.

Rak to nie wyrok. Uratuj... swoje życie!
Zorganizowany po raz 6. marsz nadziei "Rak to nie Wyrok" to wyraz
solidarności z chorymi na nowotwory i ich rodzinami. Ma też przypominać o
konieczności badań profilaktycznych.
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