PREMIS PARTEM FERRER-CAMFiC-SCGS
AL MILLOR PLA DE MILLORA AVALUAT D’EQUIP D’ATENCIÓ PRIMARIA DE CATALUNYA
El grup de gestió de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) i la
Societat Catalana de Gestió Sanitaria (SCGS) tenen com a objectius reflexionar, debatre i
opinar mitjançant espais de debat intern i extern, creació d’opinió (documents de
posicionament, publicacions) i crear evidència relacionada amb la gestió organitzativa i gestió
clínica en el sí dels sistema sanitari.
Amb el patrocini de Ferrer creem aquests premis amb la finalitat de facilitar i fomentar el
benchmarking d’experiències d’excel·lència en gestió a l’Atenció Primària de Salut.
Pot participar qualsevol Equip d’Atenció Primària (EAP), presentant un Pla de Millora Avaluat de
l’EAP.
S’haurà de presentar:
1. Resum executiu del Pla de Millora Avaluat amb un màxim de 4 fulls DIN-A4, lletra
arial 11 a doble espai. El tribunal farà una tria dels millors 10 resums executius, dels
quals es llegiran els Plans de Millora Avaluats complerts per atorgar els premis.
2. Pla de Millora Avaluat complert, en format d’article original segons les normes de
publicació d’articles del Butlletí de l’Atenció Primària de Catalunya
(http://www.butlleti.cat/normes.aspx)
3. En un full a part, signat pel director/a de l’EAP, haurà de constar el nom de l’equip
i les dades de contacte (Nom, telèfon i e-mail)
S’enviarà per correu electrònic a la CAMFiC (secretaria@camfic.org) identificant a
l’assumpte que es tracta del " PREMIS PARTEM FERRER-CAMFiC-SCGS AL MILLOR PLA DE
MILLORA AVALUAT D’EQUIP D’ATENCIÓ PRIMARIA DE CATALUNYA" i sol·licitant
confirmació de recepció.
El tribunal estarà format per tres membres del GdT de gestió de la CAMFiC, un membre de la
Junta CAMFiC, tres membres de la SCGS i un representant de Ferrer, amb veu però sense vot.
La decisió del tribunal serà inapel·lable. En prevenció de qualsevol conflicte d’interès, cap
membre del tribunal avaluarà un projecte amb el que tingui alguna implicació, ni podrà optar a
premi.
Termini de presentació: Fins les 15 h del dia 5 d'Abril de 2019.
La dotació del premi es la següent:
1er Premi: 1.500 euros
2on Premi: 750 euros
3er Premi: 750 euros
Amb la col·laboració de:

