SOCIETAT CATALANA DE MEDICINA INTENSIVA I CRÍTICA
PREMI PROJECTE DE RECERCA 2018

1. Convocatòria
La Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica (SOCMIC) convoca 4 ajudes a la
investigació, per a projectes de recerca en medicina i infermeria relacionats amb l’àmbit
de la medicina intensiva i crítica.

2. Objectius
 Impulsar la recerca científica
 Premiar un projecte de recerca bàsica o clínica relacionat amb l’atenció al pacient
crític.
 Estimular la recerca d’investigadors joves graduats en Ciències de la Salut. S’anima
especialment als investigadors que estiguin en els seus inicis i començant a conèixer
el món de la investigació.

3. Participants
 Socis de la SOCMIC llicenciats i titulats superiors en Ciències de la Salut.
 Tindran preferència els projectes en els que, l’investigador principal tingui menys de
35 anys i no rebin cap altre finançament pel mateix projecte.
 Podran optar al premi els treballs originals i inèdits, individuals o d'equip, relacionats
amb l’assistència al pacient crític.

4. Dotació

 Es concediran 4 ajudes de 1500 € cada una als millor projectes de recerca presentats.
Aquestes 4 ajudes es distribuiran de la següent manera: Una de les ajudes serà
adjudicada en l’àmbit de medicina i una altra en l’àmbit de infermeria, podent
adjudicar les altres dues en qualsevol àmbit incloent els dos anteriors. En cas que
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l’ajuda a Medicina o a Infermeria quedi deserta, el comitè avaluador es reserva el
dret d’adjudicar-lo a un altre àmbit.
 Les 4 ajudes es faran públiques durant el Congrés Anual de la SOCMIC.
 La dotació de l’ajuda es farà efectiva en un lliurament en el primer trimestre després
del congrés, essent indispensable la presentació dels resultats de recerca i la seva
memòria econòmica al finalitzar el període.

5. Requisits
 L'investigador principal i almenys el 50% dels membres de l'equip investigador
hauran de ser socis de la SOCMIC .
 Un mateix investigador només podrà presentar un projecte com a investigador
principal. En cas d’haver obtingut una ajuda en convocatòries anteriors,
l’investigador no es podrà presentar com a investigador principal d’un altre projecte
fins a finalitzar el projecte per el que rep finançament.
 No es podrà tornar a presentar un mateix projecte que ja hagi sigut premiat en
alguna de les anteriors convocatòries de la SOCMIC.
 Cal especificar el termini temporal en el que s’espera realitzar el treball. El projecte
no tindrà una duració superior a 2 anys i s’haurà de començar en els 3 primers mesos
un cop atorgada l’ajuda. Si al presentar la sol·licitud, el projecte ja està iniciat, aquest
s’ha d’haver començat en el mateix any o els últims 12 mesos previs a la
convocatòria.
 El beneficiari haurà de presentar anualment al Comitè científic de la SOCMIC
l’informe de les activitats desenvolupades i les despeses econòmiques derivades. A
la finalització del projecte caldrà presentar una memòria final amb tota la informació
detallada i amb el justificant de les despeses ocasionades.
 El beneficiari haurà de presentar el resultat de la seva recerca a la Reunió de la
Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica i Jornades Catalanes d’Infermeria
Intensiva i Crítica, ja sigui com a comunicació oral o com a pòster.
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 La propietat intel·lectual tant del treball com dels resultats pertanyen a l’autor, però
s’haurà de fer constar la subvenció de la SOCMIC en tots els documents, publicacions
o difusions orals o escrites, i s’haurà de remetre una còpia a la Secretaria de la
SOCMIC.
 El sol·licitant haurà de declarar els ajuts que hagi obtingut pel mateix projecte, tant
a l’inici del projecte com en qualsevol moment posterior. En aquest cas,
s’especificarà el finançament total i a què es destinarà la dotació econòmica del
premi, fet que es farà constar a la memòria.
 En cas de no realitzar el projecte o no complir els compromisos del document
d’acceptació de l’ajut, el candidat es compromet a retornar els diners percebuts.
 La participació en aquest Premi implica l'acceptació de les Bases

6. Presentació de sol·licituds i memòria del projecte
a) Document de sol·licitud (annex I)
I.

Títol del projecte i centre de treball en el qual es durà a terme el projecte

II.

Nom i cognom de l'investigador principal del projecte, dades de contacte
incloent telèfon i adreça de correu electrònic

III. Dades de la resta d'investigadors que formen part de l'equip d'investigació
IV. Currículum vitae bàsic de cadascun dels investigadors.
V.

Autorització del Comitè d´ètica pertinent.

b) Memòria del Projecte (annex II)
I.

Títol

II.

Resum del projecte

III. Antecedents i estat actual del tema
IV. Hipòtesi-Objectius
V.

Metodologia i pla de treball: mètodes, procediments i intervencions, material,
tractament estadístic, etc.

VI. Pla de treball: distribució de tasques, etapes de desenvolupament i durada global
(Cronograma).
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VII. Aplicabilitat i utilitat pràctica en relació amb la medicina intensiva
VIII. Bibliografia més rellevant
La sol·licitud s'enviarà, via correu electrònic, a l'adreça: xaviernieves@academia.cat.
S’adjuntaran 2 arxius: un com a document de sol·licitud (annex I), i altre com la memòria
del projecte (annex II), en format pdf.

EL TERMINI DE PRESENTACIÓ FINALITZARÀ EL 31 DE GENER DE 2018

7. Avaluació
 El Jurat estarà format pel Comitè Científic de la SOCMIC. Els membres del comitè
científic que estiguin relacionats amb el centre sol·licitant o amb un dels treballs
presentats, no podran participar en l’avaluació d’aquest mateix projecte.
 En la selecció del projecte es tindran en compte l'originalitat, l'interès científicotècnic i clínic, els objectius i metodologia utilitzats, la possibilitat de
desenvolupament multicèntric i l'aplicabilitat dels resultats en l'àmbit de la Medicina
Intensiva i crítica.
 Les decisions del Jurat seran inapel·lables.
 L’ajuda podrà declarar-se deserta si segons el parer del tribunal, els Projectes
presentats no reuneixen el nivell requerit. El seu import no serà acumulat per a
convocatòries successives.
 Un cop finalitzat el termini de sol·licituds es farà públic a la web de la SOCMIC la llista
dels títols dels projectes presentats, especificant els quatre projectes que han sigut
seleccionats i premiats.
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ANNEX I: Document de sol·licitud

TÍTOL
SOL·LICITANT (investigador principal)
Cognoms i Nom

DNI

Adreça
CP:

POBLACIÓ

TEL.

TEL. MÒBIL

LLOC DE TREBALL

E-MAIL:
SERVEI

PROJECTE DE RECERCA MULTICÈNTRIC
□ SÍ
□ MEDICINA

□ NO

□ INFERMERIA

NORMATIVA QUE APLICA AL PROJECTE DE RECERCA
 RD 223/2004 SOBRE ASSAGIS CLÍNICS AMB MEDICAMENTS
 Circular 7/2004 Investigacions clíniques amb productes sanitaris
 Llei 14/2007 de Recerca Biomèdica
EQUIP INVESTIGADOR
Cognoms i Nom

Servei/ lloc de treball

Categoria(*)
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(*)

1. Responsable de Servei o Àrea. 2 Metge Adjunt. 3. Especialista en formació.
4. Infermeria. 5 Becari. 6 Altres
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ANNEX 2: Memòria del Projecte

TÍTOL

RESUM DEL PROJECTE (250 paraules)
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ANTECEDENTS I ESTAT ACTUAL DEL TEMA (250 paraules)

HIPÒTESIS – OBJECTIUS (150 paraules)
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METODOLOGIA (400 paraules)

PLA DE TREBALL (250 paraules)
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APLICABILITAT I UTILITAT PRÀCTICA EN RELACIÓ AMB LA MEDICINA INTENSIVA
(250 paraules)

BIBLIOGRAFÍA MÉS RELLEVANT (250 paraules)
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