30/05/2019

L'investigador del Peset i Fisabio Jesús Cosín s'alça amb el premi-medalla
García-Blanco per a jóvens investigadors
Jesús Cosín ha rebut aquest premi en reconeixement a la seua trajectòria científica en el camp de la
medicina experimental. El guardó, que concedix la Universitat de València, reconeix el treball de Cosín
en l'estudi d'una possible diana terapèutica contra la malaltia de Crohn i les complicacions associades
a esta patologia.
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