
  

  

““RReeccoonneeiixxeemmeenntt  aall  mmiilllloorr  pprroojjeeccttee  ppeerr  llaa  pprreevveenncciióó  dd’’eerrrroorrss  

ddee  mmeeddiiccaacciióó””  

 

 
V JORNADA MONOGRÀFICA DE SEGURETAT DEL PACIENT I MEDICAMENTS, 

20 de Novembre de 2012 

 

 

FINALITAT DE LA CONVOCATÒRIA: 

Amb motiu de la celebració dels deu anys del Programa de prevenció d’errors de 

medicació i coincidint amb la V Jornada Monogràfica de Seguretat del Pacient i 

Medicaments, que organitza cada dos anys el Departament de Salut en col·laboració 

amb la Societat Catalana de Farmàcia Clínica, es convoca un concurs per premiar les 

millors iniciatives en el camp de la prevenció d’errors de medicació. 

 

A QUI VA ADREÇAT: 

El reconeixement va dirigit a tots aquells projectes, liderats per farmacèutics de 

qualsevol àmbit de l’assistència sanitària, que ja estiguin en funcionament o en procés 

d’implantació, que fomentin la seguretat en l’ús del medicament. 

 

NORMES DE PRESENTACIÓ DEL TREBALL: 

Es presentarà en català i format Word. 

El treball s’estructurarà de la manera següent: 

- Primera pàgina: títol del treball, autors (noms i cognoms), centre de treball dels 

autors i dades identificatives (el telèfon i el correu electrònic de contacte). 

- Resum: màxim 250 paraules, estructurat en els apartats de títol del treball, 

objectiu, disseny, emplaçament, participants,  mètode, resultats i conclusions. 

- Text: extensió màxima de 3.000 paraules sense comptabilitzar taules, bibliografia 

ni resum. Seguint l’estructura d’introducció, material i mètodes, resultats (esperats, 

preliminars o definitius), discussió i bibliografia. Les taules i figures es presentaran 

separadament al final del text de l’article. 

 

 

 



ENVIAMENT I TERMINI DE PRESENTACIÓ: 

Els participants enviaran el projecte a l’adreça de correu electrònic: 

errorsmedicacio@gencat.cat, indicant en l’assumpte “Premi Prevenció Errors 

Medicació”, abans del 19 d’octubre de 2012. 

 

COMUNICACIÓ DEL PREMI: 

El reconeixement es farà públic en el decurs de la Jornada Monogràfica de Seguretat 

del Pacient i Medicaments, el dimarts 20 de novembre de 2012.  

Els participants rebran resposta durant la darrera setmana d’octubre, a fi que el ponent 

del projecte seleccionat pugui preparar una breu exposició del treball que es 

presentarà el mateix dia de la Jornada. 

 

Els projectes participants es compartiran a través d’un espai creat recentment en la 

pàgina principal del canal temàtic Canal Medicament dintre de Canal Salut de la 

Generalitat de Catalunya, que porta per nom “Projectes de conciliació”.  

 

Aquest espai està destinat a recollir projectes sobre la prevenció d'errors de medicació 

i projectes de conciliació, amb l’objectiu de compartir els coneixements adquirits i 

generar un aprenentatge que garanteixi un sistema sanitari més segur. 
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