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FISABIO i SERPRECOVA investiguen l'exposició a contaminants alimentaris i ambientals en
població adulta de la Comunitat
L'estudi permetrà conéixer els nivells d'exposició a dioxines, plaguicides, bisfenols i metalls com ara mercuri, arsènic o plom. Es
prendran al voltant de 600 mostres de sang i orina de persones entre 18 i 65 anys, representatives de la població valenciana.

Personal investigador valencià avalua l'ús

La iniciativa #MatchCOVID19 uneix a

d'intel·ligència artificial per a identificar

investigadors/es de tota la Comunitat per a

pneumònia en COVID-19

fer front als desafiaments de la pandèmia

L'objectiu del projecte, finançat per l'ISCIII, és desenvolupar

#MatchCOVID19 ha comptat amb la participació de

models clínics d'ajuda a la detecció primerenca de

FISABIO, la UPV, la UA, l'Institut d'Investigació Sanitària la

pneumònia, una de les conseqüències més greus del

Fe, UJI, UMH, la Fundació INCLIVA i el CSIC. Gràcies al

coronavirus. El projecte pretén integrar aquests sistemes

programa s'han generat 47 idees de col·laboració, que han

en la presa de decisions clíniques.

cristal·litzat en 22 projectes.

Un grup d'investigació de Fisabio descriu

FISABIO i la UPV treballen en el

com els àcids biliars alteren la microbiota i

desenvolupament d'una aplicació mòbil

poden contribuir al mal hepàtic

per a detectar l'ús correcte de la màscara

Aquest mecanisme, desconegut fins ara, és important per a

INTEMASC, liderat pels professors i investigadors Jesús

previndre i tractar malalties inflamatòries intestinals o la

Tomás i Jaime Lloret, compta amb la col·laboració del grup

cirrosi hepàtica. La troballa és fruit de la col·laboració

d'infermeria de quiròfan de l'Hospital General d'Ontinyent

internacional entre investigadors/es valencians de l'Hospital

(GEQUO), centre adscrit a FISABIO. Amb l'app l'usuari

General Universitari d'Elx i de la Universitat de Guadalajara

podrà verificar l'ajust de la màscara a través de la cambra

(Mèxic).

del mòbil de manera ràpida i senzilla.

Fisabio i la UV creen la "Unitat mixta de

L'alumnat d'FP Dual seleccionat per al

recerca en mètodes estadístics per a

programa SANEC 2020-21 de Bankia es

dades biomèdiques i sanitàries"

donarà a conéixer al setembre

La Unitat mixta oferirà al personal investigador

SANEC 2020 va rebre un total de 290 sol·licituds per a les

assessorament en totes les fases de qualsevol projecte

38 places oferides. L'alumnat de FP aprendrà

d'investigació, des del seu inici (disseny de l'estudi, càlcul

desenvolupant el seu treball al costat d'investigadors/es

de grandària mostral, …) fins a la seua conclusió (revisió

referents en camps com diabetis, neurologia, genètica,

d'articles, respostes a revisors, …)

malalties rares, lupus, biobanc, VIH/sida, d'entre altres.

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