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V Premi Reptes Clínics del Dia a Dia 
 

Jornada de Cloenda curs 2016-2017 
 

 

 
Premiar una de les comunicacions presentades  pels “Joves Psiquiatres”, sobre les seves 

experiències de la pràctica clínica diària durant la Jornada de Cloenda del curs 2016-2017 de la 

Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental, que es celebrarà a Sitges els propers dies 1 i 2 de 

juny. 

1. S’atorgarà un únic premi de 500 euros a la millor comunicació presentada. Es lliurarà 

a l’autor/a o autors/es un diploma acreditatiu. 

 

2. Per aspirar al premi es requereix que el/la primer/a firmant de la comunicació sigui 

membre de la SCPiSM prèviament. 

 

3. El primer firmant ha de ser especialista en Psiquiatria amb edat ≤ 45 anys.  

 

4. Caldrà enviar la proposta a cloendapsiquiatria@congresosyconvenciones.es abans 

del 15 de maig. 

  

5. No hi ha límit de número de treballs presentats per cada centre. 

 

6. Les 5 millors propostes seran seleccionades per la seva presentació com a 

comunicació ORAL (10 minuts de durada de la exposició). Es comunicarà abans del 

22 de maig als autors els treballs que han estat preseleccionats. Aquests seran els que 

optin finalment al premi. 

 

7. El jurat estarà format per membres de la junta actual de la SCPSM i del Grup de 

Treball de Joves Psiquiatres de la SCPiSM. 

 

8. El premi serà lliurat a la Jornada de Cloenda del curs 2016-2017. 

 

9. La decisió del jurat serà inapel·lable. 

 

10. El premi podrà ser declarat desert. 
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NORMES PER A L’ENTREGA D’ORIGINALS 

 

El text es presentarà en un arxiu (o més d’un si s’adjunten imatges o vídeos) dins del qual les 

diferents parts que a continuació es descriuen se separaran amb salt de pàgina. 

 

En una primera pàgina del document, apareixeran únicament les següents dades: 

 Títol del repte 

 Nom i cognoms de l’autor principal. 

 Nom i cognoms dels col·laboradors. 

 Nom i cognoms de la persona de contacte indicant el seu telèfon i correu electrònic. 

 Servei i centre de treball al que pertanyin el/s autor/s. 

 

El Text: 

 

 El cas clínic sempre anirà precedit pel títol (el mateix que figuri a la primera pàgina). 

 L’extensió serà com a màxim de 3 DIN-A4, utilitzant una mida de lletra 12 punts i interlineat 

senzill, escrit en Word. 

 Un repte clínic pot incloure qualsevol cas, situació o circumstància que hagi suposat un 

desafiament o estímul en la pràctica clínica diària. D’aquesta manera, es poden exposar casos 

clínics que hagin destacat per les seves característiques psicopatològiques o complexitat, o, 

sense haver de ser necessàriament un cas clínic amb una psicopatologia destacable, pot haver 

implicat, per exemple, un maneig de psicofàrmacs complicat, una situació legal compromesa, 

aspectes ètics amb algun pacient o familiars, comorbiditats, etc. Per tant, és una exposició oberta 

que permet englobar aspectes ben diversos. 

 El repte s’estructurarà en diferents epígrafs seguint un ordre lògic d’exposició. Al final del 

document s’afegirà una discussió breu d’aproximadament 12 línies de text que exposi i defengui 

els motius que han fet que el treball presentat hagi suposat un repte de la pràctica clínica.    

 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 identificatives dels malalts o dels seus familiars, 

així com qualsevol informació dels mateixos que no sigui rellevant pel cas. Igualment s’han 

d’eliminar els noms dels hospitals i de les institucions.   

 Respecte als tractaments, han d’indicar-se els principis actius i no les marques comercials. 

 Si es considera oportú, poden afegir-se bibliografia, 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.  


