
 

 

1. En la proposta de comunicació caldrà especificar els següents apartats: 

objectius, material i mètodes, resultats, discussió i conclusions. 

2. L’enviament de la comunicació s’ha de fer directament a través del formulari 

d’abstracts 

3. Les gràfiques i taules, si n’hi ha, han d’anar incloses dins del format establert. 

4. S’han de fer servir els noms genèrics de les substàncies, no els noms comercials. 

5. Les comunicacions poden tenir un nombre màxim de vuit autors signants. 

6. No s’admetran comunicacions amb només un cas clínic. 

7. És imprescindible que el primer autor o signant figuri com a inscrit al congrés. 

8. Es pot presentar més d’un treball com a primer signant. 

9. Tota comunicació comporta la inscripció d’un autor diferent. 

10. No s’admetrà cap treball que arribi per correu electrònic o fax. 

11. Data límit per l’enviament de comunicacions al congrés: 28 de març de 2018 

 

Àrees temàtiques per les comunicacions: 

 Malalties infeccioses (I) 

 HIV (I/H) 

 Pacient pluripatològic / Edat avançada (EA) 

 Gestió Clínica (G) 

 Insuficiència cardíaca (IC) 

 Inflamació/ Malalties Autoinmunes (IF) 

 Osteoporosis (O) 

 Risc vascular (RV) 

 Dislipèmies (RV/D) 

 Hipertensió (RV/H) 

 Tabaquisme (RV/T) 

 Diabetis (D) 

 Malaltia vascular (MV) 

 MPOC i patologia respiratòria (MP) 

 Malalties rares (MR) 

 Malaltia tromboembòlica (T) 

 Dolor i cures pal•liatives (DP) 

 Varis (V) 

http://abstracts.academia.cat/form.php?id=729
http://abstracts.academia.cat/form.php?id=729


 

Presentació en el congrés de les comunicacions acceptades 

 

1. A partir d’abril de 2018 es comunicarà la resolució dels abstracts que han estat 

acceptats. 

2. La selecció de les comunicacions que s’exposaran al congrés la realitzarà el Comitè 

Científic, qui determinarà la seva presentació en format oral o de pòster. 

 

Premis a les millors comunicacions 

S’estableixen dos premis a les millors comunicacions orals i dos premis als millors 

pòsters orals. 

El premi consistirà en la inscripció gratuïta al congrés del proper any per al primer 

signant de cadascuna de les comunicacions guanyadores que compleixin amb els 

següents requisits: 

• És imprescindible que el primer signant figuri com a inscrit al congrés 

• El primer signant ha de ser soci de la SCBMI 

 

 

 


