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DESTACATS
S'obri el termini del concurs de vídeos
"De major vull ser com..." per a visibilitzar
a la dona en la Ciència

Fisabio i la Societat Valenciana de
Pediatria organitzen les XIX Jornades sobre
vacunes en Atenció Primària

Els investigadors de Fisabio, Álex Mira i Antonio Galiana, s'alcen amb els Premis FIPSE d'Innovació en
Salut 2018
Antonio Galiana, investigador de Fisabio en l'Hospital General Universitari d'Elx, ha rebut el guardó a la millor innovació ja implantada en el sistema de
salut espanyol pel seu Carbaplex ID, un nou mètode de diagnòstic de bacteris resistents a antibiòtics. Alejandro Mira, investigador de l'Àrea de
Genòmica i Salut de Fisabio-Salut Pública, s'ha portat el premi en la categoria d'Innovació en Desenrotllament per la seua nova estratègia de salut
bucodental basada en el probiòtic anticàries amb Streptococus dentisani.

Un estudi amb participació de Fisabio
relaciona la ingesta calòrica excessiva amb
l'augment de la densitat mamográfica

FORMACIÓ
I Jornada Científica Internacional en
Investigació en Malalties Infeccioses
Data: 28, 29 i 30 de novembre. Lloc:
Saló d'Actes de l'Hospital General
Universitari d'Alacant – ISABIAL

Fisabio i l'Ajuntament d'Alzira renoven
Récord de participació i premis de la La consellera de Sanitat Universal i
Xarxa Valenciana de Biobancs en el IX Salut Pública, Anna Barceló, visita les el conveni de col·laboració per a
Projecte RIU
Congrés Nacional d'Oviedo
instal·lacions de FISABIO – Salut
Pública
El 5 de novembre es va renovar el conveni de
Joan Gómez, gestor de la Xarxa Valenciana de
Biobancs, va ser "Premi Manuel Morente" a la
A fi de conéixer els projectes d'investigació de les col·laboració entre l'Ajuntament d'Alzira i
FISABIO per a dur a terme el projecte RIU. Un
millor comunicació oral. El Premi al millor pòster diferents àrees de Fisabio, així com la
en la categoria de Gestió i Sostenibilitat va
infraestructura tecnològica i els recursos humans projecte que des dels seus inicis, en 2011, ha
recaure en Mª Nieves Prieto, del Biobanc Hospital que la Fundació posa a disposició de la comunitat treballat per millorar l'accés als serveis i
General Universitari de València. La candidatura científica, la consellera Anna Barceló va visitar el programes de salut al barri de l'Alquerieta.
de la Xarxa valenciana, l'Oficina Tècnica de
passat 15 d'octubre la seu central de Fisabio,
Coordinació de la qual està ubicada en Fisabio- acompanyada d'Anna Ávila Peñalver, directora
Salut Pública, va ser triada per a albergar el
general d'Investigació, Innovació, Tecnologia i
següent congrés Nacional de Biobancs.
Qualitat.

Microorganismes d'interés per a la
salut en el 6é Ateneu Biomèdic de la
Càtedra Fisabio – UV
La conferència i el col·loqui del 6é Ateneu
Biomèdic va oferir a una audiència d'unes 70
persones una introducció detallada al món i
l'estudi dels microorganismes, especialment la
seua evolució i impacte en la salut humana en la
sala d'actes de Fisabio– Salut Pública.
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Dos projectes d'investigació del
càncer amb participació
d'investigadors/es de Fisabio reben
finançament de l'AECC

La Fundació FISABIO, INCLIVA i IIS LA
FE harmonitzen les seues condicions
de licitació

Es tracta d'una iniciativa pionera de les
Un dels projectes, liderat per Andrés Moya, se
fundacions sanitàries de la Conselleria de Sanitat
centra a estudiar pacients amb la síndrome de
Universal i Salut Pública de la Generalitat
Lynch. L'altre, té com a objectiu avaluar fins a
Valenciana per a comprar conjuntament de
quin punt els factors ambientals estan associats
manera més eficient davall la llei de contractes
amb el càncer. En ell participen les
del sector públic.
investigadores Dolores Salas, Ana Molina Barceló
i Josefa Ibañez.

Si no desitja rebre
més
informació, envie un
correu amb la paraula
"Baixa"

en

l'assumpte

a:

comunicacion_fisabio@gva.es

Jornada "Endoteli: des de la
Fisiopatologia al trasplantament de
còrnia"
Data: 30 de novembre. Lloc: saló
d'actes Fisabio-Oftalmologia Mèdica.
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