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Equipament de la Clínica Nutricional. Es tracta d'una grua elèctrica per a pacients
amb discapacitat, que permet pesar-los. Capacitat d'elevació 130 Kg. Dimensions
compactes. Conté un penjador de seguretat recoberta de material antilliscant i
amb ganxos que es creuen per impedir que la cinta del arnès pugui soltar-se, a
més posseeix un rosteix d'embranzida ergonòmica; recobert de material
antilliscant i té forma ergonòmica per poder empènyer la grua des de diferents
posicions més còmodament. És usat en l'espai docent perquè els alumnes puguin
actualitzar les noves eines utilitzades en els futurs gabinets dietoterapèutics. És
de les poques grues existents a la Comunitat Valenciana, amb el que permet
afavorir l'ajuda assistencial quan és requerit i àmplia els coneixements i formació
docent, millorant la seva la professionalització dels estudiants per al futur. El
material se situa la Clínica Nutricional; que és la primera Clínica desenvolupada a
Espanya, la qual cosa permet millorar la formació en Ciències de la Salut, com
són els estudiants del Grau en Nutrició Humana i Dietètica i del Grau en
Farmàcia, ja que desenvolupen en la Clínica tres habilitats; assistencial, docent i
investigadora.
- Adquisició d'equipament per a la Clínica Nutricional.
- Implementació de la Clínica Nutricional.
- Desenvolupament de pràctiques formatives docents per als estudiants de
Ciències de la Salut (Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Farmàcia).
- Prestació de serveis a la comunitat acadèmica i a la societat per a la millora de
l'estat de nutrició i de la salut.
- Desenvolupament de projectes d'investigació en temàtiques de nutrició,
dietètica, dietoteràpia i patologia nutricional.
- Actualitzar amb equipaments nous a la primera Clínica Nutricional pionera a
Espanya, que permeti la millora de la formació docent dels estudiants de la
branca de la Salut, ja que en ella realitzen pràctiques setmanals de grups reduïts
en els quals intervenen, amb les dietistes-nutricionistes contractades
específicament per a la Clínica. Aquest nou equipament permet completar l'estat
nutricional de pacients discapacitats, permetent valorar el seu estat antropomètric
i nutricional, la qual cosa repercuteix en una millora del seu estat de salut.
- Adquisició d'una grua elèctrica i el penjador per a la bàscula acoblada a la grua
per a la Clínica Nutricional.
- Millora de la formació docent per als estudiants de Ciències de la Salut (Grau en
Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Farmàcia).
- Prestació de serveis a la comunitat acadèmica i a la societat per a la millora de
l'estat de nutrició i de la salut.
- Desenvolupament de projectes d'investigació que puguin incorporar les mesures
antropomètriques d’estudi per a discapacitats, permetent conèixer i millorar el seu
estat de salut.
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- Aplicació i engegada de l'ús del nou equipament per a la Clínica Nutricional.
- Millora de les pràctiques formatives de l'assignatura de Dietoteràpia en les
titulacions del Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Farmàcia.
- Realització d'estudis d'investigació per a la millora de l'estat de salut dels
discapacitats.
- Assistència a pacients de l'àmbit universitari i extra universitari per a l'avaluació
antropomètrica que permeti plantejar un tractament i millora de l'estat nutricional i
de salut.
- Obertura de les activitats desenvolupades en la Clínica Nutricional a l'entorn i
especialment al teixit productiu.
- S'han signat convenis de col·laboració amb els Gabinets de Salut de la
Universitat de València (per a la valoració nutricional del personal universitari), el
Col·legi Oficial de Dietistes i Nutricionistes de la Comunitat Valenciana
(CODiNuCoVa) i el Consell Valencià de l’Esport, essent amb aquests dos últims,
una necessitat per a millorar la capacitació necessària per a accedir al mercat
laboral i millorar l'estat de salut i nutricional.
- Inici de processos d'ensenyament-aprenentatge mitjançant la utilització de
noves eines basades en TIC, i en concret en el desenvolupament de dvd
educatius i podcasting per a la formació específica en Dietoteràpia, i realitzada en
la Clínica Nutricional amb pacients i estudiants.
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