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2on Concurs de Casos Clínics de Tarragona

Clinic
Contest
Tarragona 2023

1. Fibril·lació Auricular (FA) i 
2. Tromboembolisme Pulmonar (TEP)

PARTICIPA!

Sopar inclòs per tots els participants*.
*Les places són limitades.

Data límit per participar 
01.03.2023

Hi ha grans premis 
pels casos 
sel·leccionats.

https://www.daiichi-sankyo.es
https://icscampdetarragona.cat/web/index.php/hospital-joan-xxiii/
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JORNADA CIENTÍFICA DE PRESENTACIÓ DE CASOS 
CLÍNICS. CLINIC CONTEST 2023 
DIMECRES 23 DE MARÇ A LA BOELLA. HORARI DE TARDA. 

FORMAT PRESENCIAL (PLACES LIMITADES). 

TEMÀTICA SEGONA EDICIÓ: FIBRIL·LACIÓ AURICULAR (FA) I TROM-
BOEMBOLISME PULMONAR (TEP)  

JUSTIFICACIÓ: 

Es ben clar que una bona manera de millorar és compartir el coneixe-
ment. Partint d’aquesta idea, el Servei de Medicina Interna i la Unitat 
de Formació Continuada de l’Hospital Universitari de Tarragona Joan 
XXIII organitzen la segona edició de la Jornada Científica de Casos Clí-
nics, anomenada CLINIC-CONTEST 2023. 

OBJECTIUS GENERALS I D’APRENENTATGE: 

Fomentar la formació i el coneixement dels metges de les diferents 
especialitats implicades en el maneig del tromboembolisme pulmonar 
i la fibril·lació auricular. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS I D’APRENENTATGE: 

Compartir i debatre aspectes clínics rellevants dels casos clínics de 
fibril·lació auricular. Compartir i debatre aspectes clínics dels casos 
clínics de Tromboembolisme Pulmonar. 

INSCRIPCIÓ AL CLÍNIC CONTEST 2022 

DESTINATARIS: Metges especialistes i residents de Medicina Interna, 
Cures Intensives, Cardiologia, Hematologia, Medicina de Família i Ur-
gències. 

METODOLOGIA: 

1. Per a aquesta segona edició el concurs comptarà amb un comitè 
organitzador i dos comitès científics. El primer comitè científic estará 
compost per cinc metges especialistes de Medicina Interna dels dife-
rents hospitals del Camp de Tarragona que avaluaran els casos refe-
rents a TEP i el segon comitè científic estará compost també per cinc 
metges especialistes de Cardiologia dels diferents hospitals del Camp 
de Tarragona que avaluaran els casos referents a FA.

Del total de casos presentats al concurs en la data prevista per a tan-
cament de la convocatòria 2023 (01/03/2023), se seleccionaran els 
que pertanyen a l’àrea temàtica de TEP i s’enviaran als membres del 
comitè esmentat.  Simultàniament se seleccionaran els que pertanyen 
a l’àrea temàtica de FA i s’enviaran als membres del segon comitè 
esmentat.

https://forms.gle/ZhRNhzAAMJAt6ktKA
https://forms.gle/duSxUdREaRWTx5vo9
https://forms.gle/duSxUdREaRWTx5vo9
https://forms.gle/duSxUdREaRWTx5vo9
https://www.daiichi-sankyo.es
https://icscampdetarragona.cat/web/index.php/hospital-joan-xxiii/
https://forms.gle/ZhRNhzAAMJAt6ktKA


Les bases. Data límit per participar 01.03.2023

#clinicontest
@clinicontest

CLINIC CONTEST / TARRAGONA / 23.03.23 / RESTAURANT LA BOELLA

PATROCINA:ORGANITZA:

Ambdós comitès seleccionaran els 2 o 3 millors casos de cada grup 
en funció del volum de casos rebuts a cada àrea temàtica per a un 
total de cinc semifinalistes.    

2. Es presentaran casos clínics relacionats amb l’abordatge integral 
de pacients amb fibril·lació auricular i tromboembolisme pulmonar, 
abarcant aspectes importants del diagnòstic, tractament i seguiment 
evolutiu. 

3. Abans del dia 01 DE MARC A LES 23:59H s’han d’enviar els casos 
clínics mitjançant inscripció en el següent formulari: LINK. 

4. Cada cas ha de tenir un màxim d’extensió que s’especifica a con-
tinuació. És molt important que no constin dades personals de cap 
mena del pacient del cas. 

- Títol (màxim 200 caràcters) 

- Autor (màxim 200 caràcters)

- Motiu de consulta (màxim 200 caràcters) 

- Antecedents (màxim 500 caràcters) 

- Malaltia actual (màxim 700 caràcters) 

- Exploració física (màxim 500 caràcters) 

- Proves complementàries (màxim 1000 caràcters) 

- Discussió (màxim 700 caràcters) 

- Bibliografia (màxim 500 caràcters) 

5. La presentació no admet taules i les dades han de ser redactades 
en forma de text que no sobrepassi els límits especificats prèviament. 
Les abreviatures emprades han de ser desxifrades la primera vegada 
que apareguin. Igualment, hauran d’evitar-se les abreviatures no expli-
cades i les alteracions en les paraules (de l’estil de tto., dco., dcho., 
izdo. i similars). 

6. Els Comitès Científics no valoraran els resums del text dels quals no 
reuneixi condicions suficients de correcció ortogràfica, sintàctica i/o 
de redacció. 

7. Des de Formació s’acusarà rebut del resum a l’adreça electrònica 
que figuri a les dades del remitent del mateix i de la mateixa manera la 
seva acceptació quedarà condicionada a la formalització del que s’ha 
estipulat prèviament. 

8. Una vegada acceptat el cas, no es podrà modificar cap de les dades 
referides a la comunicació original o del cas clínic. 

https://forms.gle/ZhRNhzAAMJAt6ktKA
https://forms.gle/duSxUdREaRWTx5vo9
https://forms.gle/duSxUdREaRWTx5vo9
https://forms.gle/duSxUdREaRWTx5vo9
https://www.daiichi-sankyo.es
https://icscampdetarragona.cat/web/index.php/hospital-joan-xxiii/
https://forms.gle/ZhRNhzAAMJAt6ktKA
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9. Cada comunicació tindrà un màxim de sis autors. Per a l’admissió 
del treball a les Jornades hauran d’estar inscrits a les Jornades, al-
menys dos dels autors incloent-hi el primer autor. 

10. En cas d’obtenir algun dels premis del concurs, el premi sempre 
serà adjudicat al primer autor del cas clínic. 

11. Una vegada rebuts els casos, seran eliminades les dades de ca-
ràcter personal de l’autor o autors i es remetran als comitès científics 
avaluadors. Aquest comitès avaluaran els casos clínics rebuts i cecs i 
seleccionarà els cinc millors sense determinar cap ordre, en funció de 
la seva qualitat, originalitat, utilitat/ aplicabilitat i interès científic. 

12. El Comitè Científic de TEP està compost pels següents metges es-
pecialistes: 

Dr. Jose Antonio Porras. Metge Especialista en Medicina Interna de 
l’Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII. 

Dr. Francesc Marimon. Metge Especialista en Medicina Interna de 
l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus. 

Dr. Joan Pellejà. Metge Especialista en Medicina Interna de l’Hospital 
Sant Pau i Santa Tecla Tarragona. 

13. El Comitè Científic de FA està compost pels següents metges es-
pecialistes: 

Dr. Gabriel Martin. Metge Especialista en Cardiologia de l’Hospital Uni-
versitari de Tarragona Joan XXIII. 

Dr. Sergio Rojas. Metge Especialista en Cardiologia de l’Hospital del 
Vendrell. 

Dr. Amin El Amrani. Metge Especialista en Cardiologia de l’Hospital 
Universitari Sant Joan de Reus 

14. El dia 06 DE MARÇ de 2023 es comunicaran els treballs que 
han estat seleccionats als respectius autors, per correu electrònic. Els 
seleccionats hauran de preparar la seva presentació en format Power-
Point. 

15. El dia 23 DE MARÇ de 2022, en Jornada Científica de tarda a La 
Boella, es presentaran cadascun dels cinc casos clínics seleccionats 
como semifinalistes pels seus respectius autors.  

16. En aquesta segona edició, i com a novetat, a cada autor li serà 
assignat un tema de bioètica sobre el qual haurà de fer un raonament 
de 5 minuts després de la presentació del cas

-1 cas:  Ètica i relació metge pacient  

-2 cas:  Ètica i investigació clínica

https://forms.gle/ZhRNhzAAMJAt6ktKA
https://forms.gle/duSxUdREaRWTx5vo9
https://forms.gle/duSxUdREaRWTx5vo9
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- 3 cas: Els valors mèdics

- 4 cas: Ètica i telemedicina

- 5 cas: Intrusisme professional en salut

A continuació es farà una breu discussió/debat amb l’ajuda dels mo-
deradors sobre el cas i sobre el tema de bioètica assignat. 

17. En finalitzar les presentacions, el jurat avaluador compost pels 
especialistes 

Dr. Alfredo Bardají (Cap de Servei de Cardiologia de l’Hospital Univer-
sitari de Tarragona Joan XXIII), 

Dra. Teresa Auguet (Cap de Servei de Medicina Interna de l’Hospital 
Universitari de Tarragona Joan XXIII), 

Dra. Pilar Valdovinos Perdices (Cap de Servei de Cardiologia de l’Hos-
pital Universitari Sant Joan de Reus)

Dra. Fina Fernendez Muixí (Cap de Servei de Medicina Interna de Pius 
Hospital de Valls) 

En funció de la qualitat de les presentacions, originalitat, utilitat/ apli-
cabilitat i interès científic, decidiran el primer, segon, tercer, quart i 
cinquè lloc amb l›adjudicació del respectiu premi al primer autor de 
cada cas. 

18. El primer premi consisteix en la inscripció presencial, trasllat i allot-
jament per assistir al  ESC Congress 2023 (Congrés Europeu de Car-
diologia) a Amsterdam, Països Baixos del 25 al 28 d’agost del 2023.  

19. El segon premi consisteix en la inscripció presencial, trasllat i allot-
jament per assistir al ISTH Congress a Montreal, Canadà del 24 al 28 
de juny de 2023. 

20. El tercer premi consisteix en un fonendoscopi Littmann Master 
Cardiology. 

21. El quart premi consisteix en un llibre Braunwald’s Heart Disease 
12 th edició 2021.

22. El cinquè premi consisteix en un llibre Manual Harrison 21 edició 
2022.

23. Pel fet de participar, l’autor cedeix els drets de distribució i pu-
blicació dels casos, amb la finalitat de realitzar una publicació amb 
mitjans digitals o impresos dels casos clínics seleccionats per la seva 
posterior difusió científica. Els autors conservaran el dret a la seva au-
toria i la integritat del cas de forma que no es podrà modificar o alterar 
sense el consentiment de l’autor.

Gràcies per participar.
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