LA JUNTA I NF ORMA

Solidaritat, ciència i Societat Catalana de Pediatria
El passat mes de maig, a la Primera Reunió Virtual de
la Societat Catalana de Pediatria (SCP), preguntàvem a
La Veu del Soci: «Què és per a tu la Societat Catalana
de Pediatria?»
Repassant el document, els pediatres participants posaven en valor l’adquisició contínua de coneixements,
la possibilitat de créixer com a pediatres i com a persones, la integració de pediatres de diferents àmbits i
poblacions...
Resumint el document, tots els socis coincidien en la
resposta a la pregunta «Què és per tu la SCP?»: és una
entitat científica de prestigi que ens ajuda a créixer
professionalment i personalment tenint sempre al davant atendre el millor possible els infants, els adolescents i les famílies de l’entorn.
Per donar forma a aquesta resposta, la Societat Catalana de Pediatria presenta dos projectes:

Què em dona la Societat Catalana de
Pediatria?
La Societat Catalana de Pediatria, compromesa amb la
formació dels seus socis, presenta els ajuts per a activitats científiques en forma de beques i premis, per
incentivar la formació i la recerca en pediatria. Més
enllà de la Jornada de Formació Ricard Carpena per a
residents de primer any, es vol donar facilitats a tots els
metges interns residents de pediatria perquè participin
de la Societat.
Per a aquest projecte es destina la quantitat de 15.000 €,
que quedaran repartits de la manera següent:
• Premis de la Reunió Anual. Tenen com a objectiu
premiar els millors treballs presentats en aquesta trobada, i el jurat estarà format per cinc membres del
Comitè Científic:
– Premi a la millor comunicació oral, dotat amb 800 €
– Premi a la millor comunicació breu/pòster, dotat
amb 500 €
– Premi a la millor presentació en atenció primària,
dotat amb 400 €
– Premi al millor cas clínic, dotat amb 400 €
– Premi a la millor presentació feta per un resident,
dotat amb 400 €
– Premi al millor tuit, dotat amb 100 €
Es pot considerar, a més, un accèssit: una inscripció al
CIAP; i hi haurà un nou premi sobre malalties infeccioses que serà una subscripció a la plataforma PROAnens (sobre l’ús adequat d’antibiòtics).
• Premi anual de la revista Pediatria Catalana. El tribunal estarà format pel Consell de Redacció i la Junta
Directiva de la SCP. Amb aquest premi, dotat amb
800 €, es vol premiar cada any el millor article publiPediatria Catalana Any 2022 Volum 82

cat a la revista i d’aquesta manera incentivar la publicació de treballs de qualitat científica.
• Premi anual CIAP. Dotat també amb 800 €, té com a
objectiu premiar la millor presentació-aportació al
Curs Intensiu d’Actualització en Pediatria (CIAP). El
tribunal el formaran els alumnes del curs.
• S’atorgaran quatre beques per a residents de quart
any per assistir al CIAP. L’import serà la matrícula
bàsica i el tribunal estarà format pel Comitè Organitzador del CIAP.
• La Jornada de Vacunes també disposarà de quatre
beques que cobriran l’import de la matrícula Premium. El tribunal el formarà el Comitè Organitzador
de la Jornada de Vacunes.
• Es presenta també un nou premi, Premi Jornada
«S’acaba la residència», que consistirà en el sorteig
entre els assistents de tres llicències per a la plataforma PROA-nens.
• Finalment, la beca Sanofi de la Jornada de Vacunes,
dotada amb 6.000 €. El tribunal estarà format per
dos membres del Comitè Organitzador, un membre
de la Junta Directiva de la SCP i un representant de
Sanofi (amb veu i sense vot).

Projecte Solidari
La Societat Catalana de Pediatria, sensibilitzada i compromesa a favor dels drets socials, i defensora dels
drets dels infants i els adolescents, vol donar veu a totes
les persones associades perquè presentin projectes
que impulsin un canvi positiu en un entorn local vulnerable que tingui en compte els infants i els adolescents.
Tal com la defineix l’Organització Mundial de la Salut, la
salut és un estat de complet benestar físic, mental i
social, i no només l’absència de malaltia. Creiem que
aquest projecte pot participar d’aquesta definició.
Per a aquest projecte, la Societat Catalana de Pediatria
farà una donació de 3.000 € anuals.
Es donarà inici al nou projecte a partir de la 26a Reunió
Anual d’enguany, a la ciutat de Lleida. Els socis hi podreu participar a partir d’un formulari en línia en què
podreu presentar la vostra sol·licitud a partir d’una
convocatòria formal.
Hi haurà temps fins al 21 de desembre per presentar
els projectes. El gener del 2023 un tribunal decidirà
quin projecte rep la donació. Els resultats del projecte
escollit seran presentats en la 27a Reunió Anual.
Des de la Junta Directiva agraïm per endavant a tots els
socis la participació i el compromís en qualsevol dels
dos projectes.
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