
 
 
Premis del Congrés de la SCARTD 
 
La Societat Catalana d’Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor (SCARTD) atorga 
durant el Congrés bianual de la Societat els següents Premis, dotats tots ells amb una quantitat 
econòmica determinada cada any: 
 
Comunicacions orals: 
 

1. Premi a la primera millor comunicació oral presentada al Congrés. La dotació 
econòmica serà de 300 €. La millor comunicació oral premiada tindrà dret també al 
Premi atorgat per la CEEA que consisteix en la matricula gratuïta a un dels seus cursos. 

2. Premi a la segona millor comunicació oral. La dotació econòmica serà de 250 €.   
3. Premi a la tercera millor comunicació oral. La dotació econòmica serà de 200 €.  

 
Comunicacions pòster: 
 

1. Premi Juan Castaño al primer millor pòster presentat al Congrés. La dotació econòmica 
serà de 300 €. 

2. Premi al segon millor pòster. La dotació econòmica serà de 200 €.  
3. Premi al tercer millor pòster. La dotació econòmica serà de 150 €. 

 
 
Bases 

 Optaran als Premis les comunicacions o pòsters presentats en el Congrés bianual de la 
Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor, l'autor de la 
qual sigui facultatiu especialista o metge resident (MIR) d’Anestesiologia, Reanimació i 
Terapèutica del Dolor.  

 Tots els resums presentats a l’organització del Congrés, per poder ser presentats, 
seran avaluats prèviament, de forma individual,  per dos membres del Comitè Científic, 
seguint els criteris establerts, de 0 a 10 punts.  

 Criteris d’avaluació per acceptació dels treballs al congrés: 
o Comunicació pòster/oral sobre treball de recerca: 

 Originalitat: idea diferent o repeteix idees d’altres treballs. (0-2) 
 Metodologia: descripció, tipus d’estudi, mida mostral, criteris ètics, 

mètodes estadístics. (0-2) 
 Resultats/Discussió: descripció i interpretació. (0-2) 
 Aplicabilitat: aplicació immediata, remota, improbable. (0-2) 
 Revisió bibliogràfica i qualitat de presentació de l’abstract (0-2) 
 

o Comunicació pòster/oral de cas clínic: 
 Excepcionalitat. (0-2) 
 Eficàcia de la conducta assistencial aplicada. (0-2) 
 Utilitat del cas clínic per a futures actuacions. (0-2) 
 Revisió bibliogràfica. (0-2) 



 Qualitat de presentació de l’abstract. (0-2) 
o Avaluació per part dels moderadors de les sessions: presentació i defensa oral 

de la comunicació o del pòster. Avaluació de 0 a 10 punts: 

 Presentació.  

 Exposició.  

 Defensa.  
 La puntuació final serà la mitjana obtinguda entre les avaluacions realitzades pels 2 

membres del Comitè Científic i l’emesa pels moderadors de les sessions de 
comunicacions orals i de pòsters. 

 El tribunal estarà compost per:  
 - els membres del Comitè Científic del Congrés de la Societat Catalana 

d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor de l'any en curs, (el president del 
comitè científic o em qui delegui, actuarà com a secretari del tribunal). 

 - El President/a de la Societat Catalana d'Anestesiologia Reanimació i Terapèutica del 
Dolor (o el membre de la Junta de la SCARTD en qui delegui). 

 El tribunal es considerarà constituït amb la meitat més un dels seus membres i 
valoraran totes les puntuacions obtingudes.  

 Obtindran els Premis les tres Comunicacions orals i els tres Pòsters que hagin obtingut 
les tres millors qualificacions. En cas d’empat, la valoració del president de la SCARTD 
serà decisòria. 

 De les sessions del tribunal, alçarà acta el/la secretaria del tribunal, que prèvia 
signatura de la mateixa per tots els membres, la lliurarà al/la Secretari/a de la Societat 
Catalana d'Anestesiologia i Reanimació, perquè la inclogui en el llibre d'actes.  

 Només es premiarà el primer signant de la comunicació oral o pòster.  
 Els Premis poden declarar-se deserts.  
 Les decisions del tribunal són inapel·lables.  
 Els Premis consistiran en diplomes acreditatius de la SCARTD i la gratificació en 

metàl·lic establerta, que seran concedits al primer signant de cadascun dels treballs 
premiats durant l'acte de clausura del Congrés.  

 La SCARTD es reserva el dret d’incloure els treballs presentats al congrés (resums 
acceptats) a la seva pàgina web institucional. (http://www.scartd.org/index.php). 

 

http://www.scartd.org/index.php

