23A CONVOCATÒRIA DE LES BEQUES TAULÍ DE
RECERCA I INNOVACIÓ 2021
Ajuts per a la recerca de grups acreditats de l’I3PT. Grups consolidats
María García Besteiro

Correlación de los test viscoelásticos con las pruebas estándar de coagulación en pacientes pediátricos
críticos y su utilidad como herramienta diagnóstico-terapéutica
(CIR2021063)
Finançament: 5.000 €

Aina Areny Balagueró

Synthetic Nanoparticles as an Innovative Treatment for Sepsis (SPRINT-4-SEPSIS)
(CIR2021027)
Finançament: 4.500 €

Maria José Masdeu Margalef

Impact of sleep disorders on innate immunity in COVID-19 patients
(CIR2021029)
Finançament: 4.500 €

Sara Quero Blanca

Plantes Mediterrànies contra els Superbacteris del tracte respiratori
(CIR2021005)
Finançament: 4.000 €

Xavier Serra Aracil

Estudio multicéntrico prospectivo, contratado, aleatorizado de no inferioridad sobre el manejo de la
sonda vesical en cirugía de colon
(CIR2021001)
Finançament: 3.000 €

Júlia Estela Esteve

Efecte sobre el flux respiratori del drenatge autogen assistit en el pacient crític amb ventilació mecànica
invasiva
(CIR2021045)
Finançament: 4.000 €

Marina Lleal Custey

Trajectòries dels patrons de multimorbiditat crònica en pacients majors de 65 anys
(CIR2021038)
Finançament: 3.000 €
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Ajuts per a la recerca de grups acreditats de l’I3PT: Grups emergents
Jaume Cámara Cabrera

Control del dolor con el uso de walant en la trapezectomia total ensayo clínico aleatorizado
(CIR2021007)
Finançament: 4.500 €

Silvia Gil Duran

Estudi pilot de la biòpsia líquida com a eina de diagnòstic dels gliomes analitzant el DNA circulant del
tumor en mostres de sang, i la seva validació amb les corresponents biòpsies de teixits
CIR2021047
Finançament: 5.500 €

Núria Torre Monmany

Episodis d'hipòxia intermitent en lactants prematurs i lactants a terme: estudi observacional prospectiu
longitudinal
(CIR2021003)
FinançamenT: 3.500 €

Eugenio Berlanga Escalera

Utilidad de la combinación de células de alta fluorescencia y marcadores tumorales como biomarcadores
de malignidad en líquido pleural
(CIR2021031)
Finançament: 4.000 €

José Antonio Ibeas López

INTELKIDNEY: Sistema de Soporte a la Decisión Clínica basado en Inteligencia Artificial para la
Enfermedad Renal Crónica
(CIR2021050)
Finançament: 5.000 €

Laura Porcar Andreu

Reducción de los niveles de Burnot de los profesionales de enfermería con realidad virtual inmersiva: un
ensayo clínico controlado aleatorizado
(CIR2021041)
Finançament: 4.000 €

Noemí Obregón Gutiérrez

Innovació en la cura de braç després del tractament quirúrgic del càncer de mama: Disseny i validació
de CAREARM, un dispositiu d'augment de l'adherència al pla terapèutic
(CIR2021030)
Finançament: 2.500 €

23a Convocatòria de les Beques Taulí de Recerca i Innovació 2021

2

Ana Roche Martínez

Eficacia de los probióticos para la mejora de la calidad de vida en pacientes pediátricos con
trastorno de espectro autista: Un ensayo clínico aleatorizado
(CIR2021042)
Finançament: 2.500 €
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Ajuts per a projectes d'innovació
Xavier Serra Aracil
Sergreen
Finançament: 2.500 €

Anna Augé Ruiz

Pill-it
Finançament: 2.500 €

Josefina Alcaraz Busqueta

Visió de futur: Aprofitar les TIC per apropar l'infant al coneixement del procés quirúrgic en CMA
Finançament: 2.000 €

Xavier Serra Aracil
SerDilap
Finançament: 500 €

José Antonio Ibeas López

PHIRFAV: dispositivo de detección de fallo de fístula arteriovenosa (colaboración ICFO)
Finançament: 1.500€

Félix Junquera Florez

Tubo inteligente multifunción endoscopia digestiva alta
Finançament: 1.000€

23a Convocatòria de les Beques Taulí de Recerca i Innovació 2021

4

