L'Hospitalet de Llobregat, 4/10/2021

IV PREMIS PROJECTES DE RECERCA EN CURES
Amb l'objectiu de fomentar la recerca en cures de salut entre els
professionals adscrits a la Direcció Infermera de l’Hospital Universitari de
Bellvitge (HUB) es convoquen els
IV Premis Projectes de Recerca en Cures
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1. OBJECTIUS
Promoure la divulgació de projectes de recerca en salut emmarcats dins dels objectius
estratègics de la Direcció Infermera de l’HUB amb capacitat de transferència a la pràctica
assistencial i orientats a millorar la qualitat de les cures.
2. TIPUS DE PROJECTE
Projectes de recerca assistencial presentats a jornades o congressos entre els anys 20192021.
3. REQUISITS
3.1 Candidats
a) El primer signant d’aquesta convocatòria ha de ser un professional adscrit a la Direcció
Infermera de l’HUB (infermer/a, treballador/a social sanitari, fisioterapeuta, dietistanutricionista, logopeda, terapeuta ocupacional, tècnic de grau superior, tècnic auxiliar en
cures d’infermeria).

3.2 Projecte
a) El projecte s’ha d’haver finalitzat després de l’1 de gener de 2019.
b) L'abstract/projecte presentat al congrés o jornada ha d’haver estat revisat per la Unitat de

suport infermer als sistemes d’informació i a la recerca en cures o el CEIC.
c) El projecte de recerca ha de tenir capacitat de transferència a la pràctica assistencial: ha
de crear millores en qualitat, efectivitat, productivitat o benestar, de forma que
s’evidenciïn beneficis a la pràctica assistencial i/o qualitat de les cures envers el
pacient/família.
d) Es podran presentar 5 projectes per àrea de coneixement, amb l’aprovació de la Cap
d’Àrea Infermera.
e) Queden exclosos els projectes en els que entre els autors consti algun dels membres del
Comitè Avaluador dels premis, o bé que el primer autor hagi obtingut un premi a la
darrera Jornada de Recerca en Cures.
f)

Poden constar com a màxim 6 autors.
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4. CARACTERÍSTIQUES DELS PREMIS
El Comitè Avaluador (assignat per la Direcció Infermera de l’HUB) seleccionarà les 6
propostes finalistes que s’exposaran en format comunicació oral el dia de la Jornada Virtual
de Recerca en Cures de l’HUB. S’atorgarà un premi de 500 euros al 1r premi, 300 euros al 2n
premi i 200 euros al 3r premi. Tots els treballs presentats a la Jornada Virtual rebran un
certificat acreditatiu de participació a la IV Jornada de Recerca en Cures.
En cas que un mateix primer autor presenti més d’una proposta, només podrà optar a un
dels premis.

5. AVALUACIÓ
5.1 Criteris d’avaluació:
-

Rigor metodològic (80%):
a. Justificació del tema ................................10%
b. Objectiu clar .............................................. 10%
c. Metodologia ...............................................10%
d. Resultats ....................................................... 20%
e. Conclusions/aplicació pràctica .......... 30%

-

Presentació el dia de la Jornada Virtual de Recerca en Cures (20%):
a. Claredat de l’exposició ........................... 20%
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5.2 Procediment d’avaluació
a. El Comitè Avaluador serà l’encarregat de valorar les propostes rebudes de forma
anònima seguint els criteris d’avaluació especificats a l’apartat 5.1
b. El dia 8 de novembre 2021 es comunicaran les propostes finalistes als autors.
c. Les 6 propostes finalistes disposaran de 5 minuts per a defensar el seu projecte, i
ho podran fer amb suport Power Point o similar enregistrat amb veu, que es
penjarà a l'espai de la intranet destinat a la IV Jornada de Recerca en Cures.
d. El 13 de desembre es comunicarà el veredicte final de les 3 propostes
guanyadores (1r, 2n i 3r premi) del concurs, mitjançant la intranet i via correu
electrònic.
e. Els tres guanyadors presentaran el seu projecte a la SESSIÓ DE RECERCA de l’HUB
el dia 16 de desembre a les 15 h.

6. DOCUMENTACIÓ
Les propostes s'enviaran abans del 25 d’octubre del 2021, en format abstract, mitjançant el
document adjunt, al correu electrònic comiterecerca@bellvitgehospital.cat. Secretaria del
Comitè de Recerca HUB. Persona de contacte: Francina Jaumandreu. Extensió 2998.
Cal que les propostes les enviï el primer signant mitjançant el correu institucional.
S’enviarà notificació d’entrega per confirmar la seva recepció.
1. Document de sol·licitud (signat per la Cap d’Àrea).
2. Resum del projecte (format adjunt).
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7. GESTIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

La gestió administrativa de la convocatòria es realitzarà des de la Secretaria del Comitè de
Recerca de l’HUB (Persona de contacte: Francina Jaumandreu. Extensió 2998), i la Unitat de
Suport Infermer als Sistemes d’Informació i la Recerca en Cures.

8. DISPOSICIONS GENERALS
La presentació d’una o més iniciatives al premi implica:
1. L’acceptació de les bases de la convocatòria.
2. Els participants als premis conservaran intacta l’autoria i titularitat de les propostes
presentades.
3. El Comitè Avaluador pot sol·licitar l’aportació de més informació en relació amb el
projecte, si aquest ho considera convenient.
4. El consentiment del participant en la divulgació del seu projecte de recerca a partir de
la plataforma online de la jornada.
5. Els tres guanyadors presentaran el seu projecte a la SESSIÓ DE RECERCA de l’HUB el
dia 16 de desembre a les 15 h.
6. Els autors dels projectes premiats es comprometran a utilitzar el premi per a la
participació en actes científics i/o d’altres despeses relacionades directament amb la
recerca durant l’any 2022.

Direcció Infermera HUB - Comitè de Recerca HUB

Pàgina 5

