Premi a la millor publicació en revista científica
Objectius.
1. Es premiarà la millor publicació, relacionada amb el Suport Vital, publicada en una
revista científica entre l’1 de gener i el 31 de desembre del 2021.
Bases.
1. Per optar al premi caldrà omplir un formulari de sol·licitud segons model, on consti:
A. Les dades del o de tots els autors; nom i cognoms, DNI, domicili habitual, telèfon
mòbil, correu electrònic, nom de la Societat, lloc de treball, professió, i el títol del
treball presentat. Enviar en arxiu Word.
B. Publicació en arxiu PDF.
2. Caldrà enviar tota la documentació, per correu electrònic a
secretariaccr@academia.cat abans de les 24:00 hores del dia 16 de gener de 2022. El
material lliurat quedarà en poder del Consell Català de Ressuscitació. Totes aquelles
candidatures que es rebin al servidor de l‘Acadèmia amb posterioritat al termini de
presentació, establert en aquestes bases, no seran acceptades.
3. No hi haurà límit al nombre de treballs presentat per cada concursant.
4. L’autor de la publicació si és individual, o almenys un 50% dels autors en cas de
grups de recerca, hauran de ser socis de l’Acadèmia i de qualsevol de les sis societats
que componen el Consell Català de Ressuscitació - CCR (Societat Catalana
d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor; Societat Catalana de Cardiologia;
Societat Catalana de Medicina d’Urgències i Emergències; Societat Catalana de
Medicina de Familiar Comunitària; Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica o
Societat Catalana de Pediatria), i han de tenir una antiguitat com a socis de com a
mínim 6 mesos previ al termini de presentació de les candidatures i estar al corrent de
pagament de les quotes de l'Acadèmia.
5. Hi haurà un únic premi indivisible dotat amb 1.000€ i es lliurarà un diploma
acreditatiu.
6. El Premi podrà declarar-se desert i el seu import no serà acumulat per a
convocatòries successives.
7. El Premi serà lliurat conjuntament amb la resta de premis de l’Acadèmia en el
transcurs de l’Acte de Cloenda de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de
Catalunya i de Balears, que se celebrarà el 24 de maig de 2022.
8.- Totes aquelles candidatures presentades que, en finalitzar la data límit de
presentació, els manqui alguna documentació o algun requisit sigui incorrecte, d'acord
amb les bases publicades, automàticament seran desestimades, essent informat el
candidat dels motius.
9. Pel fet de presentar-s’hi, tots els concursants accepten les bases de la convocatòria.

Tribunal.
1. El Jurat dei Premi a la millor publicació en revista científica estarà format per 6
membres, un de cada societat científica que conformen el CCR, tots ells nomenats
pel Consell del CCR. També formarà part, el responsable de recerca del Comitè de
Direcció, que actuarà amb veu sense vot. No podrà ser membre del jurat, ni formar
part de la seva elecció, qui presenti una publicació en revista científica o del seu
grup de treball. No es farà divulgació dels noms dels membres del jurat per
preservar la seva independència, fins a la data de lliurament dels Premis.
2. La decisió del Jurat serà inapel·lable, i no es farà difusió de les puntuacions
assignades als projectes presentats, excepte a títol individual i referida al propi
projecte presentat, en cas de demanar-ho.

Barcelona, 23 de setembre 2021.

