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Els laboratoris de Fisabio i Salut Pública de València realitzaran 3.000 proves PCR de
detecció de la Covid-19 a la setmana
La secretària autonòmica, Concha Andrés, i el director general d'Investigació, Javier Santos Burgos, han visitat els laboratoris
de Fisabio i la DGSP. L'adquisició de dos nous robots permetrà automatitzar el treball de processament de les mostres.
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Es tracta d'un assaig clínic per a estudiar els efectes de la
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El principal objectiu del conveni revisat durant aquesta
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de la investigació i la innovació en el sector sanitari,

col·laboració entre Fisabio i la UMH.

universitari i empresarial.

Convocatòria 2020 per a l'adscripció o modificació dels grups d'Investigació,
Desenvolupament i Innovació de Fisabio
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