
 

Premi MSD 

Bases 

• Podran optar al Premi les comunicacions presentades en el congrés anual de la 

Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor, 

referides a la utilització de l'inhibidor selectiu de bloquejants musculars 

aminoesteroïdals l'autor de la qual sigui MIR o adjunt especialista en 

Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor.  
• S'atorgarà bianualment, no coincidint amb el congrés de la Sociedad Española 

de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor.  
• El tribunal qualificador estarà compost per: els membres del Comitè Científic 

del congrés anual de la Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i 

Terapèutica del Dolor de l'any en curs, i pel President de la Societat Catalana 

d'Anestesiologia Reanimació i Terapèutica del Dolor o el membre de la junta de 

la societat en qui delegui.  
• El tribunal qualificador es considerarà constituït amb la meitat més un dels seus 

membres. 
• Reunit el tribunal qualificador per convocatòria escrita del president, i valorats 

tots els casos clínics presentats de 0 a 10 punts, es procedirà a la suma de les 

puntuacions discordants i per sol·licitud de qualsevol membre del tribunal, es 

procedirà a una segona puntuació, nominal i verbal. D'acord a aquesta segona 

votació s'atorgarà el Premi al treball que hagi obtingut la millor puntuació. Els 

criteris d’avaluació amb una puntuació màxima de 2 punts per criteri: 
a)     Originalitat (0 – 2) 
b)   Metodologia (0 – 2) 

c)   Resultats (0 – 2) 
d)  Aplicabilitat (0 – 2) 

e)  Presentació (0 – 2) 

• De les sessions del Tribunal, alçarà acta el secretari del tribunal, que prèvia 

signatura de la mateixa per tots els membres la lliurarà a la Secretaria de la 

Societat Catalana d'Anestesiologia i Reanimació, perquè la inclogui en el llibre 

d'actes. 
• Les decisions del Tribunal són inapel·lables. 
• Només es premiarà el primer signant de la comunicació.  
• Pot declarar-se desert   
• El Premi consistirà en diploma acreditatiu de la Societat Catalana 

d'Anestesiologia i una gratificació en metàl·lic de 1500 € que serà concedida al 

primer signant durant l'acte de clausura del congrés.  
• La companyia MSD España, es reserva el dret a la publicació del treball premiat  

    

 

 

 

 


