Normes per a la presentació de comunicacions i pòsters
El termini de presentació s'obre el 27 febrer 2017
1. S'estableixen les següents modalitats:
a. Originals: treballs de recerca en l'àmbit de l'Atenció Primària.
b. Casos Clínics: han d'incloure, a més a mes de la presentació del cas específic, una revisió bibliogràfica i una
descripció actualitzada d'estratègies pràctiques de maneig en l'àmbit de l'Atenció Primària.
2. Només s'admetran treballs que no hagin estat publicats o acceptats per ser publicats prèviament, ni hagin estat
presentats en altres congressos, ni tan sols si que les seves dades han estat actualitzades mitjançant l’ampliació
del període d'estudi inicial o la modificació de totes o d'algunes de les seves conclusions.
3. Com a màxim un autor pot enviar sis comunicacions com a primer autor.
4. Els resums es remetran a la Secretaria Tècnica mitjançant l'enviament a l'e-mail
comunicaciones.resicat@semg.info del formulari disponible a la web de la I Jornada Residents SEMG Catalunya
http://www.semg.info/resicat . No seran acceptats els resums per altres vies.
5. Els resums dels Originals inclouran obligatòriament els següents apartats (màxim 2500 caràcters amb espais):
a. Objectius (amb o sense introducció) (màxim 400 caràcters). Especificar el tipus de pacient o problema de salut
a investigar, la intervenció a realitzar, la intervenció a comparar (si existís) i la variable resultat que es pretén
mesurar.
b. Metodologia (màxim 700 caràcters). Descripció de com s'ha realitzat l'estudi, incloent-hi la informació
necessària perquè un altre investigador el pugui reproduir en idèntiques condicions: tipus d'estudi, criteris
d'inclusió i exclusió, definicions, descripció de tècniques i fàrmacs (si és el cas), variables, tipus d'anàlisi a
realitzar, aspectes ètics a aplicar.
c. Resultats (màxim 900 caràcters). Ha d'incloure les troballes realitzades pels autors seguint els objectius i la
metodologia plantejats, i evitar la inclusió de dades sense interès i comentaris sobre els mateixos.
d. Comentari i Conclusions (màxim 500 caràcters). Comentar i analitzar les dades més rellevants obviant la
repetició del que ja s’ha exposat.
6. Els resums de Casos Clínics han d'incloure expressament els següents epígrafs: (màxim 2500 caràcters amb espai)
a. Introducció (màxim 400 caràcters). Exposició de la rellevància del tema, les llacunes del coneixement existents
en l'actualitat i les seves implicacions clíniques.
b. Descripció del cas (màxim 800 caràcters). Antecedents familiars, hàbits tòxics, antecedents personals, motiu
de consulta, exploració física, exploracions complementàries, diagnòstic diferencial, diagnòstic definitiu,
tractament, evolució i tota la informació clínica que es consideri rellevant.
c. Estratègia pràctica d'actuació (màxim 700 caràcters). Recomanacions de pràctica clínica en relació amb el cas
presentat. Aquest apartat no ha de contenir cap descripció clínica del cas presentat.
d. Paraules clau emprades en la recerca bibliogràfica (màxim 100 caràcters).
e. Bibliografia consultada (màxim 500 caràcters). Referències amb les quals es justifica l'estratègia d'actuació
recomanada. Les cites han d'estar correctament referenciades seguint els "Criteris de Vancouver".
7. La presentació del resum no admet taules ni gràfics i les dades s'han de redactar en forma de text que no
sobrepassi els límits especificats en els punts 5 i 6. Les abreviatures utilitzades han de ser desxifrades la primera
vegada que apareguin. Igualment s'evitaran les abreviatures no explicades i les alteracions en les paraules (de
l'estil de tto., dx., esq. i similars). El Comitè Científic no valorarà els resums que no reuneixin les condicions
suficients de correcció ortogràfica, sintàctica i/o de redacció.
8. Cada comunicació tindrà com a màxim sis autors. Per tal que el treball sigui admès a la Jornada, haurà d'estar
inscrit en aquesta almenys un dels autors.

9. Els resums d’Originals i de Casos Clínics presentats seran avaluats pel Comitè Científic, la decisió del qual serà
inapel·lable.
10. La Secretaria Tècnica acusarà rebut de la recepció del resum a l'adreça electrònica que figuri en les dades del
remitent i de la mateixa manera la seva acceptació quedarà condicionada a la formalització de l'estipulat en el
punt 8.
11. Un cop acceptat el resum no es podrà modificar cap de les dades referides en la comunicació original o del cas
clínic.
12. La data límit per a la recepció de pòsters és el 31 de març 2017.
13. Durant la Jornada els pòsters seran exhibits mitjançant pantalles en la zona habilitada per a aquesta finalitat, pel
que no serà necessària la seva impressió en paper. Per això, els autors hauran de remetre a través del e-mail
comunicaciones.resicat@semg.info la imatge del pòster presentat, que haurà de ser inserida a la diapositivamodel de PowerPoint que pot ser descarregada de la web de les Jornades i convertida a format PDF. Aquesta
diapositiva està dissenyada amb unes mesures específiques per facilitar l'homogeneïtat de tots els pòsters que
es rebin. El Comitè Científic rebutjarà l'exhibició de les imatges que no s'ajustin a aquestes mesures.
14. Dels pòsters admesos, el Comitè Científic seleccionarà els que hagin estat objecte de premi, i ho farà públic en
l'acte de Cloenda.
15. El Comitè Científic atorgarà els següents premis :
a. Les 3 millors comunicacions segons el jurat tindran com a premi la inscripció gratuïta al XXIV Congrés de la
SEMG a Sant Sebastià del 18 al 24 maig 2017 indiferentment de la modalitat a la qual s'hagin presentat.
b. A més podrà atorgar quantes Mencions d'Honor estimi convenient en cada modalitat.
16. La SEMG, a través del seu Grup de Treball de Metodologia i Suport a la Recerca (Grup MAI), ofereix un servei
d'assessoria i suport als investigadors que així ho demanin per al desenvolupament del seu projecte d'investigació;
Així mateix ajuda a la resolució de dubtes sobre la correcta metodologia per a la presentació de les
Comunicacions. Les consultes poden realitzar-se mitjançant correu electrònic a l'adreça grupomai@semg.es

