XXXVa edició
PREMIS SANITAT
OSONA 2017
Convoca Junta comarcal d’Osona
del Col.legi de Metges de Barcelona

Metges de l’Hospital de la Santa Creu
de Vic, l’any 1937. D’esquerra a dreta:
Ramon Fàbregas, director de l’Hospital
durant la Guerra Civil, Jaume Soldevila,
Joaquim Vilaplana, Àngel Rierola,
Melcior Bach, Miquel Bellmunt i Agustí
Orriols.

BASES GENERALS

Convocatòria oberta a tots els metges, a títol individual o liderant un equip d’investigadors, que visquin i/o treballin a la
comarca d’Osona.
Els membres del jurat seran escollits per la Junta comarcal
d’Osona del CoMB, i no podran estar implicats en cap dels treballs presentats. Tindran plenes facultats per a la interpretació
de les Bases, per resoldre qualsevol incidència i per declarar
el premi desert si així ho consideren oportú. La seva decisió
serà inapel.lable.

PREMIS

• 4.500 € al millor treball inèdit en l’àmbit de les ciències de
la salut.
• 900 € al millor treball publicat en l’àmbit de les ciències de
la salut durant l’any 2016, en una revista mèdica nacional o
estrangera.
• 3.000 € a un treball de recerca sobre el càncer, inèdit
o publicat.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR

Una còpia del treball fent constar el títol, nom i cognoms de
l’autor principal, nom i cognoms dels possibles col.laboradors,
telèfon i @ de la persona de contacte, i servei i centre de treball al que pertanyi l’autor/s.

PRESENTACIÓ

Els treballs es presentaran en programa Word, amb lletra tipus
Arial o similar, utilitzant una mida de lletra de 12 punts i interlineat senzill, per una sola cara en format DIN-4A, amb una
extensió lliure, i amb les pagines correlativament numerades.
La informació ha d'exposar-se de manera clara, ordenada i
completa, evitant l'ús d'abreviatures.
S' ha d'ometre tota referència a dades personals que puguin
identificar els malalts o els seus familiars, així com qualsevol
informació dels mateixos que no sigui rellevant pel cas.
Si es considera oportú, poden afegir-se taules i/o figures.
Si s'inclouen imatges de pacients que puguin ser identificables,
s'ha d' adjuntar un consentiment escrit signat pel pacient o pel
seu tutor legal en cas de ser menor d' edat o estar incapacitat.

LLIURAMENT DE TREBALLS I DATA
LÍMIT DE PRESENTACIÓ

Presencialment, a la delegació d’Osona de CoMB, o per e-mail
a pso@comb.cat, abans de les 12:00 hores del divendres 15 de
setembre de l’any 2017.

LLIURAMENT DELS PREMIS

Durant la Festivitat de Sant Cosme i Sant Damià del proper 29
de setembre de l’any 2017.

COBRAMENT DELS PREMIS

Es realitzarà mitjançant transferència a un compte bancari de
Med1, del qual sigui titular el guanyador/a del premi.
La data límit de cobrament serà el 31 de desembre de 2017.
La participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació
d’aquestes bases, i el compromís que si els treballs premiats
es publiquen, es faci constar el nom del premi, l’any de convocatòria, el guardó aconseguit, i el convocant.
Secretaria del Premi: Sra. Eva Paloma
Tel. 93 567 88 88 ext. 2951 - pso@comb.cat

