IV Premis Sanofi Pasteur-AIFiCC-CAMFiC a la innovació en
gestió de la vacunació a l’Atenció Primària de salut 2021-2022
L’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC) i la Societat
Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) tenen, entre els seus objectius,
ser referents a Catalunya en el foment de la salut i prevenció de la malaltia, amb rigor
científic, honestedat i transparència.
Amb el patrocini de Sanofi Pasteur, es convoquen els IV Premis Sanofi Pasteur-AIFiCCCAMFiC a la innovació en la gestió de la vacunació a l’atenció primària 2021-2022
amb la finalitat de facilitar i fomentar el benchmarking d’experiències d’excel·lència
entre els equips d’atenció primària de salut i les persones o grups que treballen amb
vacunes.
Premis
Un primer premi que està dotat amb la quantitat única i indivisible de 3.000 € i
certificació als autors de l’assoliment del premi.
Un segon premi que està dotat amb la quantitat única i indivisible de 2.500 € i
certificació als autors de l’assoliment del premi.
Un tercer premi que està dotat amb la quantitat única i indivisible de 2.000 € i
certificació als autors de l’assoliment del premi.
Convocatòria 2021
El termini per a la presentació de treballs restarà obert des del dia 1 de novembre de
2021 fins al 31 de març de 2022.
Bases
Pot optar al premi qualsevol Equip d’Atenció Primària (EAP), grup de treball d’Atenció
Primària de Salut o professionals de la salut que treballin en vacunes i vacunacions en
l’àmbit de l’Atenció Primària.
El projecte presentat ha de ser innovador, reproduïble i original. No haver estat
premiat.
Es presentarà en format PDF amb un màxim de 1.500 paraules.
S’ inclourà
-

el títol, objecte i descripció del treball. Que aporta d’innovador, pràctic i
reproduïble,
el nom de l’equip o grup i autors/es (fins un màxim de 8).
els beneficis per els professionals/persones, així com reflectir els àmbits o
espais on te lloc.

Els autors/res estaran identificats únicament en la primera fulla, amb el títol del
treball, per permetre l’avaluació cega del mateix. S’inclourà un número de telèfon
mòbil i un correu electrònic de contacte. Les fulles successives contindran de nou el
títol i el desenvolupament del treball i estaran numerades correlativament.
Els treballs s’enviaran per correu electrònic a la CAMFiC ( secretaria@camfic.org )
identificant a l’assumpte que es tracta IV Premis Sanofi Pasteur-AIFiCC- CAMFiC a la
innovació en la gestió de la vacunació a l’atenció primària 2021-2022 i sol·licitant
confirmació de recepció.
Els premis es poden declarar deserts.
Els participants només podran optar a un únic premi.
La decisió es comunicarà per escrit als guanyadors.
Els participants autoritzen expressament que el seu nom i cognoms i imatge siguin
publicats a mitjans de comunicació, plataformes o xarxes socials que CAMFiC, AIFiCC o
Sanofi Pasteur triïn amb la finalitat única de promocionar els premis i els treballs
guanyadors.
La participació als premis suposa l’acceptació íntegra de les bases.
Jurat i avaluació
L’avaluació i resolució dels premis presentats la farà un jurat que estarà format per
tres membres del Grup de treball de Vacunes de l ’AIFiCC, tres membres del grup de
treball de Vacunes i Profilaxi de la CAMFiC, i un representant de Sanofi-Pasteur, amb
veu però sense vot. La decisió del jurat serà inapel·lable. Els participants renuncien de
manera expressa a fer qualsevol impugnació sobre la decisió del jurat que serà
inapel·lable.
En prevenció de qualsevol conflicte d’interès, cap membre dels grups de treball de
AIFiCC i CAMFiC podrà optar als premis. Cap membre del jurat avaluarà un projecte
amb el que tingui alguna implicació.
Acte d’entrega de premis
L’entrega dels IV Premis Sanofi Pasteur-AIFiCC- CAMFiC a la innovació en la gestió de
la vacunació a l’atenció primària 2021-2022, es farà al llarg del segon trimestre de
2022.
Amb el patrocini de:

