
NORMES PER A LA PRESENTACIÓ DE COMUNICACIONS A LA 
XI TROBADA DEL PROGRAMA ATENCIÓ PRIMÀRIA SENSE FUM 

 

AL CAMP DE TARRAGONA/TERRES DE L’EBRE. 
 

 
Data límit de presentació: ampliat al 17 de maig de 2019 
 
Es podran presentar els següents tipus de comunicacions, que podran estar realitzades 
tant a l’àmbit de la consulta com de la comunitat:  
 

o Cas clínic: presentació comentada d’un pacient o grup de pacients i del seu 
seguiment sobre consum de tabac i el procés de deshabituació.  

o Experiència: Descripció d’un programa de promoció, de prevenció o de tractament. 
o Estudi (descriptiu, amb grup control o assaig clínic): Descripció quantitativa o 

qualitativa d’un programa de prevenció o de tractament realitzat. 
 
Normes 
 

1. S’haurà d’enviar un resum amb un màxim de 300 paraules sense gràfics ni figures 
ni bibliografies. 

2. En el cas d’experiència i estudi haurà de tenir els apartats següents: introducció, 
objectius; materials mètodes/disseny; resultats i conclusions.  

3. Els autors hauran de figurar amb el nom i els dos cognoms i s’admetrà un nombre 
màxim de 6 persones. Almenys un dels autors haurà d’estar inscrit a la jornada. 

4. Els autors, el seu lloc de feina o població no han de figurar explícita o 
implícitament en el títol o el contingut del resum. 

5. El Comitè Científic podrà demanar informació als autors del treball en cas de 
necessitar informació aclaridora per poder acceptar la comunicació. 

 

La  Secretaria científica del Congrés, a través d’Internet, acusarà recepció de les 
comunicacions enviades i els adjudicarà un número de registre que servirà per a 
consultes posteriors 
 

El Comitè Científic farà l’avaluació de les comunicacions. Es valorarà l’originalitat, la 
aplicabilitat a la pràctica clínica, la orientació comunitària, el  treball entre varis centres 
o entre diferents àmbits: atenció primària, farmàcia, hospital, ASSIR, CAS, etc.  
 

Es notificarà la resolució als autors, via correu electrònic, a partir del 12 de maig. 
Posteriorment, s’informarà de les característiques que hauran de tenir i es disposarà 
fins el 3 de juny de 2019 per enviar el fitxer a l’organització. 
 

Hi hauran tres comunicacions premiades amb uns premis d’un valor màxim de 
300, 200 i 100 euros respectivament, en un curs CAMFiC o AIFiCC. El primer i 
segon premi serà escollit pel Comitè Científic i el tercer premi s’atorgarà per 
votació en línia. Les comunicacions premiades seran presentades en format oral, 
amb una durada màxima de 8 minuts, durant la Trobada.  
 

El Programa Atenció Primària Sense Fum es reserva el dret de publicar els pòsters 
presentats al www.papsf.cat. L’enviament de la comunicació implica l’acceptació de la seva 
publicació. 

http://www.papsf.cat/

