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Informují tato média:
Brněnští vědci hledají lepší lék na cévní mozkovou příhodu
Zpravodajství ČTK | 28.07.2020 | Rubrika: zdr vat |29.07.2020 06:46 | Země: Česko
Brněnští vědci se spojili proti mozkové mrtvici. Chtějí vyvinout lepší diagnostiku i lék
ceskatelevize.cz | 28.07.2020 | Strana: 0 | Autor: pes | Celková návštěvnost: 285 360
https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/3150189-brnensti-vedci-se-spojili-proti-mozkove-mrtvici-chteji-vyvinoutlepsi-diagnostiku-i
... Kromě Fakultní nemocnice u svaté Anny se na výzkumu cévních mozkových příhod podílí také Biofyzikální
ústav a Ústav přístrojové techniky Akademie věd, Loschmidtovy laboratoře Přírodovědecké fakulty Masarykovy
univerzity, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Masarykův onkologický ústav.
V Brně vznikl unikátní výzkumný klastr pro léčbu cévní mozkové příhody
rtvj.cz | 29.07.2020 | Strana: 0 | Autor: Související Články | Celková návštěvnost: 10 000
https://www.rtvj.cz/v-brne-vznikl-unikatni-vyzkumny-klastr-pro-lecbu-cevni-mozkove-prihody/
...postupů. Členy klastru jsou Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
(FNUSA-ICRC), Biofyzikální ústav Akademie věd ČR, Loschmidtovy laboratoře Přírodovědecké fakulty
Masarykovy univerzity a FNUSA-ICRC, Ústav přístrojové techniky Akademie věd ČR, Výzkumný ústav...
Brněnští vědci spojí síly, aby vyvinuli pilulku na léčbu mrtvice
brnenskadrbna.cz | 29.07.2020 | Rubrika: Zdraví | Strana: 0 | Celková návštěvnost: 17 530
...potřeby pacientů namotivovaly, aby postupně začali oslovovat ke spolupráci i další instituce. Dalšími členy
klastru jsou tak Biofyzikální ústav Akademie věd ČR (AV ČR), Loschmidtovy laboratoře Přírodovědecké
fakulty Masarykovy univerzity a FNUSA-ICRC, Ústav přístrojové techniky AV ČR,
Brněnští vědci hledají lepší lék na cévní mozkovou příhodu
lidovky.cz | 30.07.2020 | Rubrika: Věda | Strana: 0 | Autor: ČTK | Celková návštěvnost: 244 802
V Brně vznikl unikátní výzkumný tým pro léčbu cévní mozkové příhody
brnan.cz | 02.08.2020 | vedavyzkum.cz ceskavedadosveta.cz

V souvislosti s vydanou TZ ze dne 25.6.2020 ÚPT
ČRo Plus, 29.7.2020, v 8:25 – 8:30 , rozhovor dr. V. Neděla a dr. M. Bučko,
Redaktorka Helena Poláčková
https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/plus/25/2020-07-29
Brněnští vědci, spolu se svými bratislavskými kolegy, představili novou metodu, která posunuje hranice
možností environmentální rastrovací elektronové mikroskopie při výzkumu velmi citlivých vzorků v přirozeném
stavu.
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