SOCIETAT CATALANA DE DOLOR
X Reunió d'Abordatge del Dolor per a Residents i Adjunts Joves
Barcelona 26 de Març 2021

PRESENTACIÓ DE COMUNICACIONS

•

Els autors de la comunicació́ i els assistents a la Jornada han de ser
socis de la ACMCB.
Les comunicacions seran de casos clínics i es repartiran en tres
grups: dolor musculesquelètic, dolor neuropàtic i miscel·lània per
ésser presentades en les respectives taules.
L é xtensió́ de les comunicacions enviades serà̀ de 300 paraules,

•

màxim, més les referències bibliogràfiques.
L é nviament es farà̀ a traves del mail de la Societat Catalana de

•

Dolor (scdolor@academia.cat).
Cada comunicació́ ha de constar de: títol de la comunicació́, autors

•

•

(màxim 5), Hospital/ Clínica/Unitat i adreça i email del primer autor.
El primer signant es qui farà̀ la presentació́.
•
•

•

El dia 22 de Març de 2021 és la data límit de l’enviament
Totes les comunicacions presentades seran publicades en un
número monogràfic de la revista “DOLOR” llevat de negativa
manifesta dels autors.
Per a ser publicades en aquesta revista, les comunicacions hauran
de ser presentades en el següent format:

NORMES PER PUBLICACIODD DE CASOS CLÍNICS EN LA REVISTA DOLOR
-Títol
-Autors (nom i dos cognoms)
- E-mail
-Telèfon
-Centre de treball (servei, hospital, ciutat)
-Adreça per correspondència
Resum en castellà̀ i anglès:
1400-1500 caràcters cadascun (màxim)
Paraules clau en castellà̀ i en angles:
mínim 3, màxim 5
Apartats del Cas:
-Història clínica:
de 4.000 caràcters que inclogui:
-Antecedents
-Malaltia actual
-Exploració́ física
-Exploracions complementaries
-Diagnòstic (i diagnòstic diferencial)
-Tractament o intervenció́ realitzada
-Discussió: de 5.000 caràcters

Recordeu que:
Al final de la discussió́ han d’haver 3 frases que resumeixin el més
important del cas, d’un mínim de 250 i màxim de 300 caràcters cadascuna
Figures i taules:
Mínim 2, màxim 4 entre figures i taules
Bibliografia:
Mínim 10 cites, màxim 12
Per a poder ser presentats i publicats, els treballs s’han d’enviar en els dos
formats indicats. Si els autors no volen que les comunicacions siguin
publicades, solament caldrà̀ que enviïn els treballs en el format de
comunicació́.
L’autor i el tutor responsable del resident, es comprometen a revisar el seu
treball perquè s’adapti a les normes de publicació, i a revisar les galerades
pròpies d’un manuscrit.

BASES PREMIS DR LUIS ALIAGA
La Societat atorgarà̀ tres premis “Dr. Luis Alaga” de 300 € a les millors
comunicacions
Els candidats (1er autor) han de ser membres de la SCD
Per optar al premi, hauran de ser presentats en el format que es
sol·licita per la revista “DOLOR”
Per l’adjudicació́ del premi es valorarà̀ , de 0 a 10 punts:
o
o
o
o
o

L’interès pràctic del cas clínic (2)
La discussió́ del diagnòstic, del diagnòstic diferencial i del tractament (2)
La utilitat del cas per altres de semblants (2)
Les fonts bibliogràfiques emprades (2)
La qualitat de presentació́ oral i la resposta a les preguntes dels

assistents (2)
Els premis es lliuraran a la cloenda de la Jornada.
La decisió́ del Jurat serà̀ inapel·lable. El Jurat es reserva la facultat de
declarar- lo desert.

