COMITÈ ORGANITZADOR
President:
Vocals

Dr. Ramon Cunillera. Gerent del Consorci Sanitari del
Maresme. CSdM.
Dra. Susana Curós. President de la Filial del Maresme
de l’Acadèmia.
DI. Daria Rubio. Directora d’Infermeria del Consorci
Sanitari del Maresme. CSdM.
Dra. Àngela Felip. Cap del Servei de Medicina Interna
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COMITÈ CIENTÍFIC
President:

Vocals:

Dr. Ramon Boixeda. Metge del Servei de Medicina
Interna de l’Hospital de Mataró. CSdM. Vocal de la Filial
del Maresme.
Dr. Francesc Rodríguez. Cap d’Àrea d’Infermeria de
l’Hospital de Mataró. CSdM.
Dra. Carme Pascual. Metge de família. CAP Calella.
CSMS.
Dr. Guillem Pera. Unitat de Suport a la Recerca
Metropolitana Nord. IDIAP Jordi Gol. ICS.

Exposició d'estudis acabats
o en fase final, realitzats en
centres de la Comarca
Organitzadors:
Filial del Maresme de
CIÈNCIES MÈDIQUES I DE LA SALUT
DE CATALUNYA I DE BALEARS

L’ACADÈMIA DE

I

CONSORCI SANITARI DEL MARESME

D’11.30 a 19.00 hores
Lloc: Sala d’actes de l’Hospital de Mataró
Mataró, 08304
Carretera de Cirera s/n. Sortida 100, Mataró O de la C32

INSCRIPCIONS:
Sr. Josep Bellatriu
E-mail: f_maresme@academia.cat
Telèfon contacte: 937 417 701

JUSTIFICACIÓ:
La Filial del Maresme promou un espai per donar a conèixer als
professionals de la Salut els treballs de recerca que s’hagin realitzat
en centres de la nostra Comarca. Enguany s’organitza conjuntament
amb el Consorci Sanitari del Maresme.
S’estableixen dos àmbits de presentació:
♦ Àmbit 1: Treballs de recerca de major interès en atenció primària
de salut, sociosanitària, farmàcia i altres centres.
♦ Àmbit 2: Treballs de recerca de major implicació en l’àmbit
hospitalari del Maresme.

OBJECTIU:
1. Donar a conèixer els estudis que professionals de les Ciències de la
Salut hagin fet en centres de la nostra Comarca en els darrers
2 anys (2016-2018), ja acabats o en fase de conclusions
(epidemiològics, clínics o experimentals) excloent-ne els resultats
preliminars. Es donarà prioritat als estudis que hagin plantejat,
prèviament, una hipòtesi de treball i que pretenguin respondre una
pregunta de recerca concreta, per sobre d’altres treballs
descriptius d’activitat o programes assistencials. Es pot presentar
qualsevol treball de recerca que s’hagi comunicat en congressos,
jornades o publicat durant aquest període.
2. Refermar lligams entre diversos àmbits de les Ciències de la Salut
(metges i graduats d’infermeria, biòlegs, farmacèutics, psicòlegs,
etc; d’assistència primària, sociosanitària o hospitalària) i en el
camp de la recerca.
La bona progressió de les darreres jornades ens motiva a augmentar
el llindar d’exigència en la qualitat dels treballs.

REQUISITS:
♦ Els autors han d’haver efectuat els treballs en els centres de la
Comarca del Maresme. En el cas d’estudis multicèntrics
l’investigador principal també ha de treballar en la Comarca i
l’estudi s’haurà d’haver generat a partir del seu lloc de treball.
♦ El resum del treball, en els idiomes oficials de Catalunya, s’enviarà
per e-mail a la secretaria de la Filial, adreçat a àmbit 1 o 2, en un
arxiu word, marges 2,5, lletra arial 10 i en dues pàgines. En la
primera hi constarà el títol del treball, el nom o noms dels autors
(màxim de 8) subratllant qui fa la presentació, si és resident,
centre de treball, telèfon de contacte i adreça electrònica. En la
segona el resum estructurat en títol del treball, introducció,
objectius, material i mètode, resultats i conclusions (límit
d’aproximadament 600 paraules).

PROGRAMA:
Dijous, 14 de juny de 2018
Matí
11.30 Inauguració.
11.45 Presentació oral de les millors comunicacions.
13.15 Conferència (pendent de confirmar)
14.00 Dinar.
Tarda
15.00 Presentació de comunicacions orals breus.
17.00 Presentació dels resultats dels treballs guanyadors de
les beques de l’any 2017.
18.00 Cloenda del Curs acadèmic.
Lliurament de les beques i dels premis convocats
anualment per la Filial del Maresme, la Delegació Comarcal
del CoMB i per la XXI Jornada de Recerca sanitària. Lliurament
de la convocatòria oberta d’ajuda a la promoció educativa.

OBSERVACIONS:
♦ Els treballs seleccionats pel Comitè Científic passaran a
comunicació oral o pòster. Els pòsters seleccionats han de ser amb
presentació oral breu. S’editarà un programa definitiu amb els
títols i nom dels participants i llibre de comunicacions.
♦ La presentació de les millors comunicacions serà de 10 minuts
(màxim 15 diapositives) seguida de 5 minuts de comentaris.
♦ La presentació oral breu de pòsters serà de 3 minuts, seguida de 2
minuts de discussió. S’acceptarà un màxim de 3 diapositives.
♦ La presentació haurà de ser en format Power Point Windows 2000
o XP i caldrà lliurar-la via e-mail: f_maresme@academia.cat la
setmana prèvia a la jornada (divendres 01/06/2018).
♦ Nota: No s’acceptarà la presentació en ordinador personal.
♦ Es concediran sengles premis al millor treball presentat en
cadascun dels àmbits (500 € per a cadascun), i un accèssit a la
millor presentació feta per un resident. El premi és indivisible i
s’atorgarà al primer signant.
♦ Els premis es faran públics i seran atorgats durant l’acte de
cloenda del Curs acadèmic el mateix dia de la Jornada.

DATA LÍMIT DE PRESENTACIÓ DE TREBALLS:
22 d’abril de 2018

