
 
 
 
 

 

 

 
 
 

PREMI DE LA SOCIETAT CATALANA D’HEMATOLOGIA I HEMOTERÀPIA  A LA MILLOR 
COMUNICACIÓ A LA DIADA 2018 

 
 
 

Des de la junta de la Societat Catalana d’ Hematologia i Hemoteràpia (SCHH) volem premiar 
la realització de projectes de recerca d’ investigació translacional o clínica en el camp de 
l’hematologia clínica, diagnòstic hematològic i hemoteràpia a tots els joves hematòlegs que 
actualment treballen en serveis d’ hematologia de centres de Catalunya i les Illes Balears. Una gran 
oportunitat per difondre els diferents treballs de recerca es el dia de la Diada que anualment es 
realitza al juny a la seu de Can Caralleu, donat que habitualment aglutina a tots els hematòlegs del 
territori. Per això, des de fa 2 anys en aquesta trobada s’ ofereix la possibilitat de que presenteu els 
vostres treballs que es relacionin amb el tema que tracta la reunió en format póster.  

 
El termini per presentar els vostres treballs es el 6 d’ Abril. D’ entre tots, es seleccionaran els 

6 millors per presentar en format póster el dia de la Diada i aquell que obtingui la millor valoració 
serà presentat breument en la conferència. Es farà la comunicació als autors dels sis millors treballs 
el 4 de Maig.  

 
Els treballs es puntuaran d’ acord als següents criteris (l’ avaluació permet decimals): 

– Rellevància científica (0 a 2 punts)  
– Originalitat (0 a 2 punts)  
– Interès del tema (0 a 2 punts)  
– Aplicabilitat (0 a 2 punts)  
– Aspectes formals (0 a 2 punts)  

 
Es premiaran els dos treballs amb major puntuació, derivada de la suma de punts de cada un dels apartats 
anteriors (0 a 10 punts) i com a total de punts atoragats per cadascún dels membres assignats per la junta 
de la SCHH (0-70)  

 
La bona acollida que va tenir aquesta iniciativa en anys anteriors ens ha animat a donar-li 

continuïtat.  Desde la Junta de la SCHH us animem a participar-hi.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Junta,                  Barcelona 2 de Febrer de 2018 

http://www.academia.cat/hematologia

