PREMI DE RECERCA RESIDENTS
NIT DE LA PROFESSIÓ 2022
PER ALS PROFESSIONALS DE FORMACIÓ SANITÀRIA ESPECIALITZADA DE L’ANOIA
1. CONVOCATÒRIA

5. TERMINI

S’obre la convocatòria del “Premi Recerca Residents”
per a premiar aquells protocols de recerca realitzats
per
professionals
en
Formació
Sanitaria
Especialitzada (FSE) a la comarca de l’Anoia.
L’objectiu de la convocatòria es col·laborar al
desenvolupament de projectes de recerca per part
dels professionals de la Salut premiant al millor treball
original de recerca relacionat amb la seva tasca
professional desenvolupada a aquesta comarca i
realitzar tant a l’àmbit hospitalari com d’atenció
primària i/o comunitària.

El termini de presentació de treballs finalitzarà el 7 de
setembre de 2022

2. CONDICIONS PER A PARTICIPAR I OPTAR AL
PREMI
Poden participar en aquesta convocatòria el
professionals de la salut que estiguin realitzant la seva
FSE a la comarca de l’Anoia, o l’hagin acabat al darrer
any, independentment de la seva especialitat sanitària.
Els protocols podran ser individuals o col·lectius
formant part de un equip de treball (2-4 persones, el
50% han de ser residents formant-se a la Comarca de
l’Anoia)
Els participants hauran d’acceptar i acatar les presents
bases,
3. DOTACIÓ
Hi hauran DOS premis amb un import de 1000€
cadascun d’ells (menys la retenció), amb el
corresponent diploma acreditatiu
4. PRESENTACIÓ DELS TREBALLS
Per optar a aquest premi, els candidats han de
presentar la seva sol·licitud a través del formulari
habilitat a l’apartat de recerca i innovació de la web del
CSA i caldrà adjuntar la següent documentació:
 Fotocòpia del DNI o equivalent

6. PUBLICACIÓ DEL PROTOCOL PREMIAT
La propietat intel·lectual del treballs pertany al seu
autor o autors.
7. JURAT
El jurat estarà constituït per dos membres per
Consorci Sanitari de l’Anoia, dos del Servei d’Atenció
Primària Anoia, un de Mips Fundació Privada i un de
l’ACMCB Anoia, experts en temes de salut i en l’àmbit
de la recerca.
Els membres del jurat no podran optar al premi, ni tant
sols com coautors.
La decisió del jurat serà inapel·lable i no es permetrà
la interposició de cap mena de recurs o reclamació
contra dita decisió.
8. VEREDICTE
El jurat emetrà el seu veredicte en el decurs de la Nit
de la Professió, el 21 d’octubre de 2022 i ho haurà
notificat prèviament als finalistes. Els premiats es
comprometen a presentar en públic, durant l’entrega
del premi, un resum del treball.
9. ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La participació en la present convocatòria implica
l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol qüestió no
prevista serà resolta pels organitzadors.

 Protocol complert: resum estructurat, introducció,
justificació, hipòtesi, objectius, metodologia, pla
de treball, aplicabilitat, memòria econòmica,
consentiment informat i full d’informació al pacient
i bibliografia

Amb el suport de:

