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DESTACATS
L'Agència Valenciana
d'Innovació concedix quatre
ajudes a la Fundació Fisabio.

S'obri la 39a convocatòria del
Premi-Medalla García Blanco.

XVII Conferència Espanyola
Biometria.

XV Congrés Espanyol de
Salut Ambiental.

Un estudi de Sant Joan, FISABIO i la UMH obté un premi del MIT pel seu impacte en la qualitat de vida
de dones sense vagina
El treball consistix en el desenrotllament de pròtesi optimitzades per a la seua aplicació en tècniques quirúrgiques de reconstrucció de vagines
realitzades per mitjà de tecnologies de disseny paramètric i impressió 3D.

PUBLICACIONS
Gutiérrez-González E,
Castelló A, FernándezNavarro P, Castaño-Vinyals
G, Llorca J, Salas D, SalcedoBellido I, Aragonés N,
Fernández-Tardón G, Alguacil
J, Gracia-Lavedan E, GarcíaEsquinas E, Gómez-Acebo I,
Amiano P, Romaguera D,
Kogevinas M, Pollán M, PérezGómez B. Dietary Zinc and
Risk of Prostate Cancer in
Spain: MCC-Spain Study.
Nutrients. 2018 Dec 20;11
(1). pii: E18.
doi:10.3390/nu11010018.

L'Hospital General d'Elx col·labora en 3ª Convocatòria Fisabio: Ajudes per al 3ª Convocatòria Fisabio: Ajudes per a
un projecte d'investigació sobre gens desenrotllament de projectes
la contractació de personal per a
implicats en tumors cerebrals,
d'investigació per a grups emergents grups consolidats
finançat amb donacions ciutadanes
Es repartiran 188.000€ en 8 ajudes bianuals de Esta convocatòria inclou finançament per a la
El projecte se centra en la investigació de gens 23.500€, per a cobrir gastos materials associats a contractació de personal tècnic de suport i
d'investigació, en la modalitat d'ajudes per a
causants de malalties rares en què es produïxen projectes d'investigació.
grups consolidats. 3 ajudes de fins a 31.136€
tumors cerebrals.
anuals (segons CV del/a candidat/a).

Arias-Bujanda N, RegueiraIglesias A, Alonso-Sampedro
M, González-Peteiro MM, Mira
A, Balsa-Castro C, Tomás I.
Cytokine Thresholds in
Gingival Crevicular Fluid with
Potential Diagnosis of Chronic
Periodontitis Differentiating
by Smoking Status. Sci Rep.
2018 Dec 20;8(1):18003.
doi: 10.1038/s41598-01835920-4.
Ruiz-Alcalá V, Onrubia X,
García-Vitoria C, Baldó J,
Martínez E, Seller JM.
Locating the cricothyroid
membrane in males:
Influence of the
morphological characteristics
of the neck. Rev Esp
Anestesiol Reanim. 2018 Dec
14. pii:
S0034-9356(18)30209-3.
doi:
10.1016/j.redar.2018.10.009.
[Epub ahead of print]

Sant Joan i FISABIO celebren les II
3ª Convocatòria Fisabio: Ajudes per al Jornades d'Investigació per a
desenrotllament de projectes
contribuir a l'impuls de projectes
d'investigació per a grups associats cientificosanitaris
Les ajudes per a grups associats destinaran
5000€ per al desenrotllament de projectes
d'investigació. L'objectiu: impulsar estos grups
perquè, l'any següent, puguen aspirar amb èxit a
una ajuda competitiva d'àmbit autonòmic o
nacional.

Fisabio-Oftalmologia Mèdica celebra
una jornada d'especialització mèdica
en fisiopatologia i trasplantament de
còrnia

Les jornades perseguixen impulsar la investigació Davall el títol “Endoteli: des de la Fisiopatologia al
realitzada per part dels especialistes, visibilitzant trasplantament de còrnia”, en la jornada es van
el seu important paper i ajudant a fer que puguen exposar els aspectes de més actualitat i va tindre
integrar la investigació en la seua pràctica diària. una gran participació dels residents de FOM.

Valera-Gran D, López-Roig
S, Hurtado-Pomares M, PeralGómez P, García-Manzanares
M, Sunyer Catlla M, Más Sesé
G, Navarrete-Muñoz EM,
Sánchez-Pérez A. Validation
of the Spanish version of the
Oxford Cognitive Screen (SOCS): psychometric
properties of a short cognitive
stroke-specific screening tool.
Clin Rehabil. 2018 Dec
19:269215518819046. doi:

