Ajuts a la Recerca en Vacunes per a tutors i residents de MFiC
CAMFiC – PFIZER
La Fundació d’Atenció Primària (FAP) de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària
(CAMFIC) i Pfizer convoquen els Ajuts als millors projectes de recerca sobre vacunació de l’adolescent i
l’adult a l’Atenció Primària.
Bases



Els treballs hauran de realitzar-se en recerca sobre vacunació de l’adolescent i l’adult a l’atenció
primària.
La concessió dels Ajuts es farà pública en el Congrés d’Atenció Primària de la CAMFiC i/o en la
Jornada d’actualització en vacunes de la CAMFiC.

Ajuda:
 Suport metodològic del GdT de Vacunes i de la Vocalia de Recerca de CAMFiC, des de la idea
d’investigació inicial fins la presentació del resum de la comunicació independentment que sigui
oral o escrita a un congrés de l’àmbit de l’Atenció Primària i/o de la vacunologia.
 Facilitar l’assistència al congrés on es presenti la comunicació.
 Suport metodològic per a la publicació dels resultats al Butlletí de la Medicina de Familia a
Catalunya
Requisits
Almenys el 75% dels membres dels equips investigadors que optin als Ajuts hauran de pertànyer a
CAMFiC i l’investigador principal haurà de ser-ne soci.
Condicions
 Els treballs hauran de ser originals i inèdits.
 Els projectes seran avaluats per un Jurat compost per membres del GdT de vacunes i de la
Vocalia de Recerca de CAMFiC.
 Les resolucions del Jurat avaluador seran inapel·lables.
 La durada dels projectes serà com a màxim d’1 any.
 La idea del projecte s’haurà de presentar abans del 5 d’octubre 2015.
 Durant els mesos d’octubre i novembre de 2015 el comitè assessor es reunirà amb els candidats
per gestionar el suport metodològic esmentat.
 Durant l’any 2016 es presentaran els resultats als diferents congressos de l’àmbit de l’Atenció
Primària i/o de la vacunologia.
 Els fons dels Ajuts seran gestionats per la Fundació d’Atenció Primària o per l’entitat que aquesta
designi.
 En la presentació tant oral com escrita dels resultats del projecte als diferents fòrums i
publicacions científiques, es farà constar la font de finançament de la següent manera: “L’estudi
fou finançat mitjançant els AJUTS DE RECERCA EN VACUNES PER A TUTORS I RESIDENTS DE MFiC
CAMFiC-PFIZER”.
 En el supòsit que els beneficiaris incompleixin les condicions establertes, es podrà declarar per
part del Jurat avaluador la pèrdua del dret de la percepció de l’Ajut i, en el seu cas, l’obligació de
reintegrar la part ja tramitada i/o percebuda.
Sol·licitud d’Ajuts
 El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 5 d’octubre de 2015.
 Els impresos de sol·licitud s’enviaran emplenats mitjançant correu electrònic a
secretariatecnica@camfic.org

