NORMATIVA PRESENTACIÓ DE CASOS CLÍNICS A LA TARDA DELS
RESIDENTS

Per a participar en el concurs de casos clínics és necessària la presentació d’un cas clínic,
que implica obligatòriament l’acceptació integra de les presents bases per part del
participant:
1.
En l’elaboració del cas només podran participar metges residents membres de la
SCBMI i socis de la SEMI.
2.

Cada participant pot presentar només un cas clínic.

3.
Els casos clínics s’hauran de pujar a través del següent formulari ***Presentin
atenció a la informació del formulari
4.

La data límit per a l’enviament dels casos serà el 28 de març de 2018

5.
A partir d’abril de 2018 es comunicarà la resolució dels casos clínics que han estat
acceptats.
El cas clínic
1.
El cas ha de ser inèdit, per tant, no es poden enviar casos clínics publicats
anteriorment o presentats a altres concursos.
2.
Per a poder presentar un cas clínic el resident ha d’estar inscrit en el Congrés de
la SCBMI.
3.
Al document (PDF) del cas clínic NO podran aparèixer els noms dels autors ni els
llocs de treball (això s’ha d’incloure només en el formulari).
4.
El cas clínic presentat ha de ser original, englobant un tema de discussió que
tingui rellevància per a la formació dels resident de Medicina Interna (bé des del punt
de vista del diagnòstic diferencial, de la patologia discutida o del tractament que
requereixi). Aquest serà un criteri que es tindrà en compte a l’hora de l’avaluació dels
casos presentats.
5.
El cas ha de tenir una extensió màxima de tres pàgines A4 en lletra Calibri, lletra
12, espaiat 1.5. Pot incloure fins a dues figures (taules o imatges). És obligatori penjarho en format PDF; altres formats no s’acceptaran com a vàlids.
6.
Els apartats han de seguir un ordre lògic d’exposició: motiu de consulta,
antecedents patològics, malaltia actual, exploració física, proves complementàries,
sospita diagnòstica inicial, tractament instaurat, diagnòstic final (si es diferent al
sospitat) i evolució.
7.
Es respectarà escrupolosament la confidencialitat del pacient. Igualment, per a
evitar parcialitats, s’han d’eliminar els noms d’hospitals o institucions en la redacció del
cas. Si s’inclouen imatges de pacients que puguin ser identificables (aparició de la cara o

part de la mateixa) s’haurà d’adjuntar un consentiment informat per part del pacient
o pel tutor en cas de ser menor d’edat. Aquest és un requeriment imprescindible.
8.
Es citaran un màxim de cinc referències seguint les recomanacions de les Normes
de Vancouver.
Presentació en el congrés de les casos clínics acceptats
Per a la valoració dels treballs, el Comitè d’Avaluació valorarà el cas amb una puntuació
de 0 a 10 en funció dels següents criteris:
•

Metodologia i Qualitat de la presentació (50%)

•

Originalitat i Rellevància (30%)

•

Exposició en públic i desenvolupament de la discussió final (20%)

En funció dels primers dos criteris s’escolliran els tres casos clínics millor valorats. La
puntuació final obtinguda dels tres treballs serà la mitja ponderada de tots els criteris
anteriors. En el procés d’avaluació no es coneixerà el nom ni el centre de treball del
participant. Per a això, la Secretaria de la SCBMI proporcionarà un codi a cada cas per a
que només es valori el contingut científic del mateix.
Els tres casos clínics millor valorats es presentaran a la tarda dels residents.
Presentació del cas
•
Durant la presentació del cas s’hauran de plantejar de tres a cinc preguntes per
a que el públic les respongui de manera interactiva, amb cinc possibles respostes en
cada pregunta.
•
Al final del cas s’haurà d’elaborar una discussió breu sobre la patologia
presentada
•
La durada total d’exposició serà de 20 minuts. Posteriorment hi haurà 5 minuts
per a preguntes.
Premi al millor cas clínic
El primer signant del millor cas clínic del congrés obtindrà la inscripció al congrés del
proper any sempre que compleixi amb els següents requisits:

•

És imprescindible que el primer signant figuri com a inscrit al congrés

•

El primer signant ha de ser soci de la SCBMI

