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PRESENTACIÓ DE CASOS CLÍNICS 

• Els autors i els assistents a la Jornada han de ser socis de l’Acadèmia de

Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears (ACMCB). Si volen optar als Premis

Luis Aliaga, el 1er autor haurà de ser membre de la SCD.

• Les presentacions seran sobre el desenvolupament d’un únic cas clínic i es

repartiran en tres grups: dolor nociceptiu, dolor neuropàtic i miscel·lània per

ésser presentades en les respectives taules.

• L’extensió dels resums enviats serà de 300 paraules màxim, més les referències

bibliogràfiques.

• L’enviament es farà  a través de l’email de  la SCD (scdolor@academia.cat) i/o

del link que apareix en el programa.

• En cada resum ha de constar el  títol del treball , autors (màxim 5), Hospital/

Clínica/Unitat, adreça i email del primer autor. El primer signant és qui farà la

presentació.

Sistemàtica de presentació

1. El dia 13 de febrer de 2023, abans de les 24.00 h, és la data límit de

l‘enviament dels resums dels casos clínics.

2. El Comitè Científic avaluarà quins seran acceptats i ho comunicarà el 27 de
febrer.

3. Tots els resums acceptats hauran de ser preparats en format e-pòster
(diapositiva de 90 x120cm, format vertical PowerPoint) que s’haurà d’enviar

abans del 13 de març abans de les 22.00 h.

4. El 20 de març dilluns, el Comitè Científic comunicarà al primer autor si el seu

e-pòsters ha estat   seleccionat per a la seva presentació oral en el Congrés. Es

presentaran un  màxim de 18 comunicacions orals, i aquestes podran competir

a un dels Premis Luis Aliaga.



5. Per a la presentació de les comunicacions acceptades per la seva presentació 

oral en el Congrés, el ponent  disposarà d’un temps màxim de 8 minuts i es farà 

amb el suport d’un màxim de 8 diapositives (PowerPoint). 

 

• Les comunicacions (eposters, orals) hauran de cenyir-se estrictament a les 

normes.  

• Independentment de les presentacions orals, tots els e-pòsters seran 

exposats durant el Congrés 

• Totes les comunicacions presentades oralment, seran publicades en un 

número monogràfic de la revista “DOLOR” llevat de negativa manifesta 
dels autors. La data límit de enviament del cas clínic per la Revista Dolor 

serà el 24 d’abril. Si no es fa l’enviament en aquesta data, es considerarà la 

seva negativa per la publicació. 

• Per a ser publicades a la revista “DOLOR”, les comunicacions hauran de ser 

presentades en el següent format: 

 

NORMES PER A LA PUBLICACIÓ DE CASOS CLÍNICS A LA REVISTA DOLOR 

- Títol 
- Autors (nom i dos cognoms) 
- E-mail 
- Telèfon 

- Centre de treball (servei, hospital, ciutat)  
- Adreça per correspondència  

El text ha d’estar escrit en castellà 
Ha de seguir unes Normes d’Estil: lletra Arial 12; interlineat 1.5 i Justificat. 

 

Resum en castellà i anglès:  

150 paraules cadascun (màxim)  

Paraules clau en castellà i en angles: mínim 3, màxim 5  

 
Apartats del Cas:  

-Història clínica: de 1000 paraules que inclogui:  

-Antecedents  



-Malaltia actual 

-Exploració física 

-Exploracions complementàries 

-Diagnòstic (i diagnòstic diferencial)  

-Tractament o intervenció realitzada  

-Discussió: de 1500 paraules  

 
 
Recordar que: 
Al final de la discussió hi ha d’haver 3 frases que resumeixin el més important del cas, 

d’un mínim de 25 i màxim de 30 paraules cadascuna.  

 
Figures i taules: 
Mínim 2, màxim 4 entre figures i taules  

Cada taula i figura s’han d’acompanyar amb la seva respectiva capçalera/peu i citar-les 

dins del text on correspongui. 

 
Bibliografia: 
Mínim 10 cites, màxim 12  

Les referències han d’incloure 6 autors seguit de et al., sempre que sigui possible. 

 

El document s’ha d’enviar en programa word perquè la editorial hi pugui treballar. 

Així mateix, en el cas que es vulguin publicar, en finalitzar la bibliografia, s’ha de detallar 

si el cas clínic està o no finançat i si els autors tenen conflicte d’interès. 

 

L’autor i el tutor responsable del resident es comprometen a revisar el seu treball perquè 
s’adapti a les normes de publicació, així com a revisar les galerades pròpies d’un 
manuscrit.  

 

 

 

 

 

 



 

 

BASES PREMIS LUIS ALIAGA 

• La Societat atorgarà tres premis “Luis Aliaga” de 300 € a les millors 

comunicacions  

• El 1er autor haurà de ser membre de la SCD  

• Per l’adjudicació del premi es valorarà, de 0 a 10 punts:  

o L’interès pràctic del cas clínic (2)  

o La discussió del diagnòstic, del diagnòstic diferencial i del tractament (2)  

o La utilitat del cas per a altres de semblants (2)  

o Les fonts bibliogràfiques emprades (2)  

o La qualitat de la presentació oral i la resposta a les preguntes dels 

assistents (2)  

• Les comunicacions premiades es notificaran a la cloenda de la Jornada. 

• Els premis es lliuraran a l‘Acte de lliurament de Premis Institucionals de 

l’Acadèmia, juntament amb els premis de les Societats Científiques. 

• La data de lliurament es comunicarà prèviament als premiats. 

• La decisió del Jurat serà inapel·lable. El Jurat es reserva la facultat de declarar 

el premi desert.  

 

Els Premis Luis Aliaga 2023 estan patrocinats per Neuraxpharm 


