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La Conselleria de Participació, Fisabio i la UV impulsen la identificació de
víctimes de la Guerra Civil
Aquest acord crearà l'estructura necessària per a definir i impulsar projectes d'investigació de recuperació
de la memòria històrica. La seqüenciació massiva permetrà optimitzar la identificació de les mostres
recollides fins i tot en les fosses més antigues.

Un estudi de l'Àrea d'Investigació

Desenvolupen un nou test

en Vacunes i l'Hospital Doctor Peset

immunològic per a estudiar la

analitza l'impacte del SARS-CoV-2

seroprevalença enfront del SARS-

en dones embarassades

CoV-2

Fisabio és l'únic centre espanyol participant en

És fruit del treball de personal investigador de

aquest estudi, finançat per l'Organització Mundial

Fisabio-Hospital Universitari Doctor Peset i la

de la Salut. El projecte compta amb la

Universitat Politècnica de València. Es tracta d'un

col·laboració dels serveis de Ginecologia i

test tipus ELISA de baix cost, que permet la

Pediatria de l'Hospital Universitari Dr. Peset de

detecció d'anticossos IgG i IgM enfront del virus a

València.

partir de sèrum humà.

Personal investigador de Fisabio

El concurs #DeMajorVullSerCom

i la Universitat de Nova York

premia els vídeos reivindicatius sobre

desenvolupen una eina que

el paper de la dona en la ciència de 6

prediu la resposta al tractament

centres educatius

de l'artritis
Demostren la relació entre la composició de la
microbiota i la resposta al metotrexat, el
fàrmac més utilitzat per a tractar l'artritis.
L'estudi s'ha publicat en la revista Arthritis &
Rheumatology, una de les més prestigioses en
aquest camp.

El concurs de vídeos "De major vull ser com...",
organitzat pel Centre d'Innovació Las Naves i per la
Fundació Fisabio, ha posat el punt i final a la seua
quarta edició, en la que s'han batut els rècords de
participació: 75 vídeos elaborats per més de 230
alumnes de 41 instituts de tota la Comunitat
Valenciana; totes i tots amb un únic objectiu:
reivindicar a les dones científiques i tecnòlogues.

Un estudi coordinat per la UV i

Personal científic valencià i

Fisabio mostra les desigualtats

americà organitza un 'challenge'

geogràfiques de 16 causes de

internacional per a la detecció de

mortalitat a Espanya

COVID-19 en radiografies de tòrax

Es tracta d'un estudi estadístic sobre la distribució

El desafiament científic es realitzarà en la

geogràfica de la mortalitat per 16 causes en 26

plataforma Kaggle, que reuneix milers d'experts

ciutats espanyoles. La iniciativa ha donat lloc a un

de tot el món en desafiaments basats en ciència

atles interactiu de la mortalitat en el qual

de dades. Aquesta competició és una continuació

participen 13 grups d'investigació de 36

del projecte de Fisabio, que va rebre

institucions.

finançament de la Conselleria d'Innovació en la
Cridada al Sistema d'Innovació i Investigació.

L'Àrea de Seguretat Alimentària de

Fisabio, Innovall i el Departament

Fisabio publica un llibre que analitza

de Xàtiva-Ontinyent posen en

l'exposició de la població a

marxa nou idees innovadores en

contaminants

2020

El treball, que s'ha desenvolupat en el grup

Fruit d'aquesta col·laboració, empreses i

d'investigació durant els últims sis anys,

persones investigadores estan treballant en nou

proporciona una informació imprescindible per a

projectes d'I+D+i. La introducció de noves

entendre quina és l'exposició de diferents grups

tecnologies a tractaments i l'ús de la intel·ligència

de població a diferents contaminants i els riscos

artificial en el diagnòstic són algunes de les

que implica.

innovacions.

Fisabio participa en la nova

Balanç de la iniciativa "Veure'ns de

convocatòria SANEC per a impulsar

nou" de Fisabio per a la donació de

la investigació mèdica en

tauletes durant el confinament per

estudiants d'FP Dual

la Covid-19

El període d'inscripció estarà obert des de l'1 fins

La iniciativa va donar 186 tauletes en 90 centres

al 15 de març i la resolució es donarà a conéixer

de la Comunitat. La donació de tauletes no sols

a partir del 15 d'abril. El programa busca apropar

ha servit per a realitzar videotelefonades amb

els estudiants d'FP a la investigació biomèdica i

familiars, sinó que també ha afavorit la realització

visibilitzar la importància de la seua labor en els

de tallers d'estimulació cognitiva, l'accés a la

equips multidisciplinaris sanitaris.

premsa i a altres eines d'entreteniment.

I Convocatòria d'avaluació de l'activitat del personal investigador
de Fisabio
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