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La Unitat d'Investigació Oftalmològica Santiago Grisolía de Fisabio i el Peset
compleix 20 anys d'estudis contra la ceguesa
Es tracta de la primera unitat d'investigació oftalmològica que es va crear en tota Espanya dins del servei públic
de salut i les principals línies d'investigació que desenvolupa se centren en el glaucoma, la retinopatia diabètica
i la nutrigenètica ocular. A nivell internacional col·labora en estudis amb les universitats de Tufts-Boston,
Florència, Roma, Coïmbra o l'Hospital Johns Hopkins.

Especialistes de Fisabio-Oftalmologia

La Intersindical Valenciana dóna

Mèdica aconsellen protegir els ulls

69.440 euros a Fisabio per a la
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Arranca el desafiament internacional
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ciència i tecnologia de Grècia, Xipre, la Comunitat
Valenciana i la Regió de Múrcia es reuneixen a l'illa
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El Projecte RIU facilita l'accés als serveis de salut i
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del Centre de Salut Pública d'Alzira, els
ajuntaments d'Alzira i Algemesí, FISABIO i el DS de
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El programa ProVaVac, del qual forma

L'IFIC desenvolupa un sistema

part Fisabio, reflecteix una resposta

d'intel·ligència artificial amb l'ajuda

immunitària molt elevada en residències i

del banc d'imatges biomèdiques de

efectes adversos inexistents o lleus en el

Fisabio per a diagnosticar patologies

70% persones
L'Institut de Física Corpuscular (IFIC) desenvolupa,
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El Consell fomenta l'emprenedoria

Luis Alfaro, doctor de la FOM, es

científica a través de Fisabio

nomenat secretari de la Societat

El Ple del Consell ha aprovat un conveni de
col·laboració entre la Conselleria d'Economia
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball i
Fisabio. Aquest conveni té com a objectiu establir la
col·laboració entre la Generalitat i el centre de
recerca a fi de poder incloure les patents del mateix
en el 'Banc de Patents Connecting Knowledge'.

Europea de Patologia Oftalmològica
El patòleg Luis Alfaro, responsable del servei
d'anatomia patològica de Fisabio Oftalmologia
Mèdica (FOM), va ser nomenat Secretari
d'Organització de la Societat Europea de Patologia
Oftalmològica (EOPS) en la 59a edició del seu
congrés, que es va celebrar els dies 29 i 28 de
maig de manera on line.
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