Amb la
col·laboració de

BECA SICCOT
al milllor
cas clínic de cures
infermeres en COT

Acadèmia de Ciencies Mèdiques
de Catalunya i Balears ACMCB.
Av. Can Caralleu num 7. Barcelona.

Del 15 de febrer al 28 de març del 2020

OBJECTIU:
Aquesta convocatòria te la finalitat d’incentivar la realització i difusió de cures infermeres
en COT fruit d’estratègies innovadores i avalades per resultats clínics.
El cas presentat ha de servir per aportar idees originals als/les professionals, tot
mostrant experiències que aportin coneixement en alguna de les tres àrees següents:
• Nous equips, dispositius i tècniques de cures de ferides
• Apoderament dels pacients de COT
• Rols avançats de l’àmbit de les cures infermeres en COT.

BASES GENERALS :

1. Poden optar a aquest premi tots els professionals infermers socis i no socis de la
SICCOT a excepció dels membres que componen el jurat.
2. La participació pot ser a títol individual o col·lectiu.
3. Els cassos, que hauran de ser inèdits i escrits en llengua catalana, podran versar
sobre qualsevol àrea de coneixements de COT. Es presentaran de forma anònima o
baix pseudònim, incloent en l’enviament un sobre tancat on constaran les dades de
la/s persona/s autores (nom i cognoms, domicili complet actual, centre i lloc de treball,
telèfon/s de contacte i e-mail); com a única referència externa, el sobre portarà el
pseudònim triat per personalitzar el treball.
4. El termini de presentació dels treballs finalitzarà el dia 28 de març del 2020. Es
consideraran dins de termini els treballs amb certificació postal de la data límit citada.
5. Els 3 finalistes es fallaran per un jurat composat per 6 persones , 3 socis i 3 membres
de la junta de Govern i una presidenta amb vot de qualitat en cas d’ empat, el dia 6 d’abril
del 2020.
6. El Jurat comunicarà als finalistes la seva decisió el 21 d’abril, perquè puguin exposar
els seus treballs en forma de presentació oral en el “4art Congrés de la SICCOT” que es
celebrarà els dies 7 i 8 de maig a Girona.
7. La fallada del jurat serà inapel·lable, podent deixar desert el premi convocat si, al seu
judici, els treballs presentats no reuneixen la qualitat científica per merèixer-ho.
8. El lliurament dels Premis es realitzarà en finalitzar el congrés, on el jurat atorgarà el
primer premi premiat amb 800 €, el segon amb 400 € i el tercer que rebrà la gratuïtat de la
inscripció al següent congrés de la SICCOT.
9. Excepte opinió expressada en contra, els treballs presentats no finalistes seran
objecte de presentació oral en la propera sessió científica de la SICCOT a l’Acadèmia.
10. La presentació dels treballs a concurs implica l’acceptació de les presents bases.

PROCEDIMENT:
11. Els treballs es presentaran en suport informàtic -pendrive-, realitzats amb un editor
de text tipus Word o Pdf, especificant el nom de l’arxiu/s adjuntant, a més, un exemplar
imprès en grandària DIN-A4. En cas de no incloure el pendrive, el treball no podrà ser
avaluat.
12. El text estarà formatat a doble espai, evitant l’excés de tabulacions, grandàries i tipus
de fonts, subratllats, espais, abreviatures etc., regint per als gràfics i taules les mateixes
normes.
13. Els treballs s’estructuraran preferiblement en metodologia científica de cassos clínics.
14. L’extensió màxima per als treballs és de 20 pàgines, incloent text, gràfics, taules i
imatges. La primera pàgina contindrà únicament el títol del treball i el pseudònim triat, si
s’ escau, seguint successivament la numeració de les restants pàgines.
15. A l’apartat de bibliografia s’indicaran les referències bibliogràfiques, citant-se en
l’ordre emprat, seguint l’última versió de les normes de Vancouver. El nombre màxim de
cites serà de 10.
16. Si els treballs contenen noms o qualsevol altra dada que pugui permetre la
identificació de la seva autoria o de les possibles persones objecte de l’estudi,
hauran de ser rebutjats.
17. La SICCOT convocant del present premi, declina qualsevol responsabilitat sobre
possibles conflictes d’interessos, associació comercial o finançament del treball.

Els treballs s’enviaran a la següent adreça:
Societat Infermera Catalana en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
(SICCOT)
Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears.
Major de Can Caralleu 1-7,
08017 – Barcelona.Telef: 93.203.10.50
E-mail: siccot@academia.cat

