XXXVIIa edició
PREMIS SANITAT
OSONA 2019
Convoca Junta comarcal d’Osona
del Col.legi de Metges de Barcelona

President del jurat: Dr. Francesc Xavier Clos - presidentosona@comb.cat

El Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB), mitjançant la Jun·
ta comarcal d’Osona convoca per aquest any 2019 la XXXVII
edició dels Premis Sanitat Osona ( PSO ), segons les Bases
següents :

lectius el requisit de la col·legiació s’exigirà al metge que actuï
com a cap de l’equip.

1. Convocatòria

Els treballs es podran adreçar de forma presencial a les de·
legacions del CoMB a Vic, Manresa, Sabadell i Terrassa, i a la
seu central a Barcelona. També mitjançant correu electrònic a
l’adreça pso@comb.cat

Queda oberta la convocatòria en les quatre categories deta·
llades, amb l’objectiu de premiar els treballs mèdics, epidemi·
ològics i/o de recerca que tractin aspectes teòrics i pràctics
de la salut a la comarca d’Osona:
• Treballs inèdits
• Treballs publicats

2. Presentació dels treballs

El treball premiat, sens perjudici dels drets del seu autor/s,
es lliurarà al CoMB amb la finalitat que el pugui publicar, fent
constar sempre la categoria i l’edició en que hagi estat guar·
donat amb el Premi.

• Treballs de recerca sobre el càncer

3. Termini de presentació

• Borsa de formació per a residents

• Treballs inèdits : Dijous 12 de setembre

Podran participar en aquesta convocatòria els metges i met·
gesses que visquin i/o treballin a la comarca d’Osona, de for·
ma individual o col·lectiva formant un equip de treball. En el
cas de la Borsa de formació per a residents, podran participar
els metges i metgesses residents que estiguin en formació a
la comarca d’Osona, de segon any fins l’any anterior a finalit·
zar la seva residència.

• Treballs publicats : Dijous 12 de setembre

Serà requisit imprescindible estar col·legiat al CoMB i al cor·
rent de pagament de les quotes col·legials. En els treballs col·

• Treballs de recerca sobre el càncer : Dijous 12 de setembre
• Borsa de formació per als residents : Dijous 16 de maig

4. Format de presentació
Els treballs podran ser redactats indistintament en català, cas·
tellà o anglès, en aquest darrer cas però, serà necessari apor·
tar una còpia del treball degudament traduïda.

Edifici situat al nord de l’església del monestir de Sant Pere
de Casserres (Osona) destinat a hospital de malalts i pelegrins.
Foto cedida per l’Arxiu Històric de les Ciències de la Salut
‘Simeó Selga i Ubach’.

• Treballs inèdits
- Extensió màxima de 20 fulls mida DIN A4, correlativament
numerats, escrits en una sola cara i a doble espai, en progra·
ma Word amb lletra tipus Arial o similar, i utilitzant una mida
de lletra de 12 punts i interlineat senzill.
- La informació haurà d’exposar-se de manera clara, ordena·
da i completa, evitant abreviatures, i ometent tota referèn·
cia a dades personals que puguin identificar els pacients o
els seus familiars, així com qualsevol informació dels matei·
xos que no sigui rellevant pel cas. Si es considera oportú es
poden afegir taules i/o figures.
- En cas que les imatges de pacients puguin ser identificables,
haurà d’ adjuntar-se un consentiment escrit signat pel paci·
ent, o tutor legal en cas de menors d’ edat o incapacitats.
- El treball s’ entregarà en dos sobres o si es fa per correu
electrònic en dos e-mails. En el primer sobre o e-mail hi hau·
rà el treball original sense cap signatura ni referència perso·
nal. En el segon sobre o e-mail, hi haurà les dades personals
i de contacte de l’autor, i les indicacions TREBALLS INÈDITS.
Convocatòria any 2019.

• Treballs publicats
- Serà necessari entregar un exemplar de la revista i/o llibre
on s’hagi publicat el treball, o bé una fotocopia junt amb la
portada de la revista i/o llibre, detallant la pàgina que iden·
tifica la publicació, l’editorial i el número i data de l’edició.
- El treball s’ entregarà en un sobre o si es fa per correu elec·
trònic en un e-mail. En el sobre o e-mail hi haurà el treball
original, les dades personals i de contacte de l’autor, i les
indicacions TREBALLS PUBLICATS. Convocatòria any 2019.
• Recerca sobre el càncer
- S’acceptaran treballs inèdits i/o publicats, de recerca especí·
fica sobre el càncer.
-	La informació haurà d’exposar-se de manera clara, ordena·
da i completa, evitant abreviatures, i ometent tota referència
a dades personals que puguin identificar els pacients o els
seus familiars, així com qualsevol informació dels mateixos
que no sigui rellevant pel cas. Si es considera oportú es po·
den afegir taules i/o figures.
-	En cas que les imatges de pacients puguin ser identificables,
haurà d’ adjuntar-se un consentiment escrit signat pel paci·
ent, o tutor legal en cas de menors d’ edat o incapacitats.
- El treball s’ entregarà en dos sobres o si es fa per correu elec·
trònic en dos e-mails. En el primer sobre o e-mail, hi haurà
el treball original sense cap signatura ni referència personal.
En el segon sobre o e-mail, hi haurà les dades personals i de
contacte de l’autor i les indicacions TREBALLS DE RECERCA
SOBRE EL CÀNCER. Convocatòria any 2019.
• Borsa de formació per a Residents
- Amb l’objectiu de fomentar la recerca entre els metges resi·
dents, es convoca la borsa de formació en dues categories,
la de treballs de recerca finalitzats o en curs ( amb presenta·
ció de resultats provisionals ), i la de casos clínics.
-	Es concursarà mitjançant la presentació d’ un treball o un
cas clínic vinculat a l’ àmbit de l’especialitat en la que s’esti·
gui formant. Aquest treball o cas clínic haurà d’ exposar-se
durant el mes de juny de l’any 2019, en una jornada que s’or·
ganitzarà a la delegació de Vic del CoMB oberta a tots els
companys.
-	Extensió màxima de 20 fulls mida DIN A4, correlativament nu·

merats, escrits en una sola cara i a doble espai, en programa
Word amb lletra tipus Arial o similar, i utilitzant una mida de
lletra de 12 punts i interlineat senzill.
-	El premi serà una borsa d’estudis per la categoria de treballs,
i una borsa d’estudi per la categoria de casos clínics. Aques·
ta borsa formativa haurà de destinar-se total o parcialment
per a la inscripció a un congrés, jornada o curs de formació.
-	La informació haurà d’exposar-se de manera clara, ordena·
da i completa, evitant abreviatures, i ometent tota referència
a dades personals que puguin identificar els pacients o els
seus familiars, així com qualsevol informació dels mateixos
que no sigui rellevant pel cas. Si es considera oportú es po·
den afegir taules i/o figures.
-	En cas que les imatges de pacients puguin ser identificables,
haurà d’ adjuntar-se un consentiment escrit signat pel paci·
ent, o tutor legal en cas de menors d’ edat o incapacitats.
-	El treball s’ entregarà en un sobre o si es fa per correu elec·
trònic en un e-mail. En el sobre o e-mail hi haurà el treball
original, les dades personals i de contacte de l’autor, la cate·
goria en la que es vol prendre part, i les indicacions BORSA
DE FORMACIÓ PER A RESIDENTS. Categoria TREBALLS o
Categoria CASOS CLÍNICS. Convocatòria any 2019.

4. Jurat
Per valorar els Treballs inèdits, els Treballs publicats, i els Treballs de recerca sobre el càncer, el Jurat estarà format per un
representant de les següents entitats:

- Junta comarcal del CoMB
- Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya
(Facultat de Medicina)
- Consorci Hospitalari de Vic-Hospital Universitari (tutor dels residents)
- Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic (tutor dels residents)
- Institut Català de la Salut (Responsable de la Unitat docent Catalunya Central)
- Entitats de Base Associativa ( Responsable de la Unitat docent ).
Els membres del Jurat i de la Junta comarcal no podran optar al
Premi, ni tan sols com a coautors.
El Jurat podrà declarar el Premi desert si els treballs presentats no
assoleixen la qualitat suficient per a fer-los creditors del guardó, i
aquesta i altres decisions seran inapel·lables i no es permetrà la in·
terposició de cap mena de recurs o reclamació.

5. Veredicte.
El Jurat emetrà al seu veredicte en funció de la metodologia empra·
da i la claredat en l’exposició dels objectius, resultats i conclusions,
valorant també que el treball aporti aspectes innovadors i que l’àm·
bit de realització sigui comarcal.
La decisió del Jurat es comunicarà al guanyador/a, en l’acte acadè·
mic de la Festivitat de Sant Cosme i Sant Damià, a celebrar el diven·
dres 27 de setembre de 2019.
L’autor o primer signatari dels treballs, haurà d’assistir personalment
a l’entrega del Premi.

6. Dotació i cobraments dels PSO

- Acadèmia de Ciències Mèdiques d’Osona
- Ajuntament de Vic
- Consorci Hospitalari de Vic-Hospital Universitari de Vic
- Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic
- Institut Català de la Salut (Catalunya Central)
- Junta comarcal del CoMB
- Osona contra el càncer
- Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya
(Facultat de Medicina)

• Treballs inèdits : 3.000€

Per valorar la Borsa de formació per a residents, el jurat estarà
format per un representant de les següents entitats:

La data límit de cobrament serà el 31 de desembre de 2019.

• Treballs publicats : 2.400€
• Treballs de recerca sobre el càncer : 3.000€
• Borsa de formació per als residents : 1.000€ ( 500€ per la catego·
ria de treballs, i 500€ per la categoria de casos clínics ).
El seu cobrament es realitzarà mitjançant transferència bancaria a
un cte. de Med1, del qual haurà de ser titular el guanyador/a.

Secretaria dels PSO:
- Acadèmia de Ciències Mèdiques d’Osona

Sra. Núria Parramon

