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La Fundació Fisabio rep l'Alta Distinció Francesc de Vinatea de les Corts
Valencianes
La Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica (Fisabio) ha rebut l'Alta Distinció Francesc
de Vinatea de les Corts Valencianes pel seu paper clau en el progrés científic i tècnic per a lluitar contra la
pandèmia per la COVID-19. El guardó es va decidir en la mesa de les Corts del passat dimecres, 13 d'abril,
presidida per Enric Morera.

Personal investigador de Fisabio
dissenya un algorisme que
anonimitza la informació sensible
dels expedients mèdics

El projecte AIRCOV de FISABIO i la
UV descarta la presència de SARSCoV-2 en l'aire interior de la Facultat
de Química

Un projecte de la Unitat Mixta d'Imatge Biomèdica
de Fisabio i del Centre d'Investigació Príncep Felip
(CIPF) ha desenvolupat una eina que permet

L'estudi AIRCOV, enfocat a l'avaluació de la

anonimitzar textos mèdics perquè puguen ser usats
per investigadors sense vulnerar les lleis de

2, altres virus respiratoris, fongs i bacteris als
aerosols mitjançant diferents tipus de captadors.

protecció de dades.

qualitat de l'aire interior de la Facultat de Química
de la UV, ha investigat la presència del SARS-CoV-

Fisabio aconsegueix finançament
europeu per a celebrar la Nit
Mediterrània de les Investigadores
La MEDNIGHT 2021 se celebra enguany el 24 de
setembre i, per primera vegada, diferents països
mediterranis s’uneixen en una acció conjunta amb
la Ciència com a bandera comuna

Personal investigador de la UV,
Fisabio i l'IIS La Fe patenta un
procediment per a la detecció de
diferents tipus de càncer
Es tracta d'un mètode de diagnòstic per a
determinar la presència i/o estadi de tumors
malignes mitjançant una mostra d'orina. És un
procediment eficient, senzill i no invasiu que permet
detectar de manera primerenca i eficient càncer
renal, vesical, prostàtic o colorectal.

El projecte Biomoval analitzarà
l'exposició de la població valenciana
a substàncies nocives

L'Àrea de Malalties Rares et convida
a participar en una enquesta sobre
les necessitats d'informació i suport

L'estudi establirà valors de referència d'exposició a
plaguicides, metalls, dioxines, plastificants i altres

durant la Covid-19 del projecte
EUROlinkCAT

contaminants. Es recolliran 550 mostres
distribuïdes per províncies, gèneres i sectors
productius per a trobar possibles exposicions
específiques

Destinada a pares, mares, cuidadors, cuidadores,
tutors i tutores de xiquets o xiquetes de fins a 10
anys diagnosticats amb una o més anomalies
congènites. L'enquesta (en línia) estarà disponible
fins al pròxim 30 de juny de 2021.

Un estudi del CSIC amb la
col·laboració de Fisabio revela que
les infeccions múltiples són comuns
en tuberculosi multiresistent
El treball permet comprendre com sorgeix la
diversitat genètica en una infecció pulmonar
causada per Mycobacterium tuberculosis, el bacteri
que causa la tuberculosi, i el seu vincle amb el
desenvolupament de fenotips resistents als
antibiòtics.

L'Hospital General Universitari d'Elx i
la Fundació Fisabio celebren el Dia
del xiquet/a hospitalitzat/da
Tots els anys una empresa solidària fa arribar
detalls als infants. Els obsequis són lliurats a
menors ingressats i també a aquells i aquelles que
reben tractament a l'Hospital de Dia.

El programa INCATIV formarà en
línia, en 2021, els equips d'infermeria
sobre les pautes de qualitat i
seguretat en la teràpia intravenosa

El concurs Jo Innove premia les
idees innovadores dels seus
professionals per a la millora de la
qualitat i la seguretat assistencial

Els equips d'infermeria del Programa INCATIV
podran accedir a les activitats formatives, que

La Unitat d'Innovació del Departament de Salut
Xàtiva Ontinyent, en col·laboració amb Fisabio, ha

tindran format de píndola informativa de 60 minuts.

organitzat el concurs "Jo innove" que pretén

Aquestes sessions formaran els professionals

reforçar el paper de la I+D+i dins de les

d'infermeria en la canalització i manteniment

organitzacions assistencials de la Sanitat Pública i

d'accessos venosos segons les últimes evidències
científiques.

potenciar als seus professionals.

El programa Safor Salut presentarà el seu pla de treball per a 2021
durant la jornada que se celebrarà el dijous, 27 de maig

10a edició de la FISABIO Summer School en Investigació Biomèdica i
Salut Pública

Comencen els programes 2021 POLISABIO, UJISABIO i ILISABIO

Termini de presentació de sol·licituds per a la V Convocatòria
d'Ajudes per al Foment de l'Activitat Investigadora per a grups
associats, emergents i consolidats
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