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DESTACATS
El Consell autoritza la
constitució de la fundació que
gestionarà l'Institut
d'Investigació Sanitària
ISABIAL

L'Àrea d'Investigació en
vacunes de FISABIO convoca 3
beques d'investigació per a
personal de l'Atenció Primària

Asocalge dona 6.000 euros a
l'Àrea de Càncer i Salut Pública
de Fisabio per a investigar
factors de risc del càncer de
mama

Estudi de FISABIO i l'Hospital Doctor Peset revela com la dieta millora l'estat de salut
cardiovascular en persones amb obesitat
En el marc de la investigació, s´han realitzat dos intervencions dietètiques en un grup de 60 persones amb obesitat. Els
resultats mostren que l'activació dels leucòcits, com a conseqüència de la ingesta excessiva de nutrients, conduïx a una situació de
risc cardiovascular en quant se supera el llindar de pes normal.

Científiques com Margaret
Hamilton, Hedy Lamarr i
Lynn Margulis protagonitzen els
vídeos guanyadors del concurs
de vídeos "De major vull ser
com"

ESDEVENIMENTS
III Congrés Nacional de
Jóvens Investigadors en
Biomedicina

Aprovades les bases de la primera Es reunixen per primera vegada
convocatòria d'UJISABIO, el
els comités assessors en I+D+i en
programa d'ajudes a la I+D+i
Infermeria i Atenció Primària de
sanitàries a la província de
Fisabio
Castelló
Fruit de la cooperació entre Fisabio i la
Universitat Jaume I, UJISABIO destinarà
42.000€ al finançament d'un màxim de 10
projectes en els departaments de salut de
Castelló, La Plana i Vinarós.

Estudi de FISABIO, UV i
CIBERESP descriu per primera
vegada el metabolisme de la
microbiota intestinal durant el
primer any de vida

Estudi de Fisabio mostra que
l'aplicació de plaguicides per mitjà
d'irrigació per goteig és menys
contaminant i més saludable

En 2019, la Fundació Fisabio destinarà, en La investigació, finançada amb 784.325
els seus centres adscrits, 100.000 euros pereuros per la Unió Europea en el projecte
IRRILIFE, revela que, en comparació amb el
a ajudes competitives intramurals per al
sistema tradicional de polvorització, el reg
foment de la I+D+i en estes àrees.
per goteig evita completament que els
plaguicides es transferisquen a l'aire.

Set projectes d'investigació de
Fisabio i Isabial reben un
reconeixement de la Conselleria
de Sanitat per incorporar la
perspectiva de gènere

La consellera de Sanitat Universal i Salut
Pública, Ana Barceló, defén la importància
d'incorporar la categoria de gènere com a
És el primer estudi de metatranscriptòmica
determinant de salut en totes les
realitzat en nadons i permet comprendre el
investigacions sanitàries.
desenvolupament de la microbiota intestinal
a nivell metabòlic.

Avions no tripulats,
nanosensores i intel•ligència
artificial aplicada a la medicina
entre els 20 projectes seleccionats
en la convocatòria 2018 Polisabio
Els projectes plantegen millores per al
desenvolupament
de
biomarcadors,
aplicacions mòbils o transport de mostres
biològiques, entre altres.
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XXVII Reunió anual dels
servicis d'Hematologia de la
província d'Alacant
IV Trobada d'Investigadors i
Investigadores en Càncer
Ciutat d'Alcoi
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