
VI Jornada de Bioètica

“El respecte a l’autonomia de la persona.
Planifiquem les decisions?”

Organitza el Comitè d’Ètica Assistencial - Hospital Sant Rafael

Us convidem a participar a la VI Jornada de Bioètica de l’Hospital Sant Rafael, presentant les vostres experiències en l'àmbit 
de la Planificació de les decisions anticipades (PDA) o altres àmbits relacionats amb la Bioètica.
 
Resums dels treballs
Idiomes: Els resums han de redactar-se en català o castellà i enviar-los a cea.hsrafael@hospitalarias.es

Data límit: El termini de presentació dels resums finalitzarà el dia 9 d’abril de 2018.

Format d'entrega: L'extensió màxima del resum de del treball serà de 250 paraules en format Verdana 10 punts, marges: 3cm, 
espai inter paràgrafs senzill.
El format del resum ha de seguir els següents apartats obligatòriament:
>  Introducció               >  Mètode                >  Resultats                >  Conclusions 
Els resums no poden contenir imatges, taules o gràfics. En cas de que es facin referències bibliogràfiques, es seguiran les 
normes de Vancouver. 

Criteris per a l'acceptació dels treballs: El comitè científic de la Jornada seleccionarà els treballs en base als següents criteris: 
Originalitat, interès per la Bioètica, presentació i metodologia.
Els quatre millors treballs s’exposaran a la Taula de Comunicacions de la Jornada i optaran al “Premi a la millor comunicació”.
 
Important
L’acceptació dels treballs es comunicarà a partir del 16 d’abril de 2018.

Les comunicacions acceptades seran recopilades i es publicaran a la pàgina web de l’Hospital.

La resta de treballs acceptats es presentaran en format pòster seguint les següents instruccions:
S’haurà de lliurar en format digital abans de la Jornada (per a la publicació a la pàgina web de l’Hospital Sant Rafael i de la 
Societat Catalana de Bioètica) i també en format paper per a la seva exposició. En aquest format ha de ser mida 90 x120 cm i 
haurà de contenir la següent informació:
>  Títol   >  Introducció
>  Autor/es   >  Mètode
>  Institució   >  Resultats
>  Correu electrònic de contacte >  Conclusions

Recordeu que cal que feu arribar en format PDF els vostres treballs abans del 20 d’abril de 2018 al correu electrònic:
cea.hsrafael@hospitalarias.es
 
Bases Premi a la Millor Comunicació
1. Poden optar al Premi a la Millor Comunicació, els treballs presentats en format oral.
2. Premi dotat amb 300 €.
3. El Jurat està format pel Comitè Científic de la VI Jornada de Bioètica de l’Hospital Sant Rafael.
4. Es valorarà: l’originalitat, interès per la Bioètica, presentació i metodologia.
5. La decisió del Jurat és farà públic a l’acte final de la cloenda de la Jornada.
6. Optar a aquests premis pressuposa l’acceptació d’aquestes bases.
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