Normes d'enviament de propostes de comunicacions:
Data límit: 2 d’octubre de 2016
Es podran presentar els següents tipus de comunicacions:
1.- Resultats de projectes de recerca.
2.- Experiències organitzatives.
3.- Casos clínics amb imatge ecogràfica.
4.- Vídeos i fotografies ecogràfiques interessants.
La temàtica ha d'estar relacionada amb l’ecografia a l’atenció primària:
1. Els autors hauran de figurar amb el nom i els dos cognoms i s’admetrà un nombre màxim de 6 autors.
Almenys un dels autors haurà d’estar inscrit a la jornada.
2. No s’admetran treballs on el títol, resum o el contingut del resum es facin referències que permetin
identificar els autors, el seu lloc de feina, la població o la institució a la qual pertanyen.
3. Enviament de propostes de comunicacions:

Comunicacions sobre Resultats de projectes de recerca:
Relacionades amb estudis d'investigació clínica i epidemiològica. Es presentaran els resums d’aquest tipus de
comunicació en format de document de text i inclouran els apartats: Introducció, objectius, metodologia,
resultats i conclusions. El text, incloent els encapçalaments dels apartats no ha de superar les 250 paraules.
No s’admetran figures ni taules en els resums d’aquesta modalitat de presentació.

Comunicacions sobre experiències organitzatives:
Relacionades amb l'ús de l'ecografia a l'àmbit de l'atenció primària de salut. Es presentaran els resums
d’aquest tipus de comunicació en format de document de text i inclouran els apartats: Introducció, objectius
de l'experiència, descripció de l'experiència, conclusions i aplicabilitat. El text, incloent els encapçalaments
dels apartats no ha de superar les 250 paraules. No s’admetran figures ni taules en els resums aquesta
modalitat de presentació.

Casos clínics amb imatge ecogràfica:
S'acceptaran cassos en els quals l'ús de l'ecografia per part de la metgessa o el metge de família hagi
contribuït de forma fefaent en la resolució del cas. Es presentaran en format de document de text i inclouran
els apartats: àmbit del cas: atenció primària o serveis d'urgències, motius de consulta i història clínica,
enfocament individual: anamnesi, exploració, proves complementàries, judici clínic, diagnòstic diferencial,
identificació de problemes, tractament, plans d'actuació evolució, conclusions i aplicabilitat per a la medicina
de família. El text, incloent els encapçalaments dels apartats no ha de superar les 250 paraules. No
s’admetran figures en aquesta modalitat de presentació.

Vídeos i fotografies ecogràfiques interessants.
S'acceptaran per a la seva presentació en pantalla de projeccions: fotografies d'imatges congelades i també
vídeos d'ecografies de només de 10 segons que per la seva especial qualitat o per la peculiaritat de la imatge
alterada que presentin puguin despertar l'interès dels assistents a la Jornada. Es presentaran només amb un
títol (p.e.: "Dilatació del colèdoc", "Discinèsia del tabic", "Nòduls tiroïdals",...

La forma d’enviar-ho és el següent:
abcd-

Emplenar el formulari d’enviament de comunicacions i a l’apartat abstract posar la paraula VIDEO
Rebreu un mail de confirmació com la resta i juntament amb la seva referència i l’enllaç de
WeTransfer per poder enviar el vostre vídeo o fotografies.
Utilitzar el WeTransfer per enviar el vídeo i fotografies.
Indicar obligatòriament la referencia a l’apartat “mensaje” que heu rebut en el moment del vostre
enviament.

4. No s’admetran treballs presentats pels membres dels Comitès Organitzador i Científic.
5. A partir del dia 16 d’octubre de 2016 rebreu un correu electrònic amb els resultats de la valoració de la
vostra comunicació. A més, podreu consultar a la pàgina web si ha estat admesa pel comitè científic.

