NORMATIVA PER A LA PRESENTACIÓ DE RESUMS DE
COMUNICACIONS
Formulari d’enviament electrònic dels resums disponible a www.sccirurgia.org

1. Els resums, d’un màxim de 250 paraules, es lliuraran de forma electrònica a
través de la web de la nostra Societat amb el formulari que hi trobareu a la secció
d’«enviament electrònic dels resums».
2. L’estructura del resum es farà d’acord amb els apartats clàssics: objectius,
material i mètode, resultats i conclusions. Ni en el títol ni en el contingut del resum
s’ha de mencionar o suggerir la procedència de l’estudi. No s’inclouran cites
bibliogràfiques.

3. Perquè una comunicació sigui acceptada caldrà que el primer autor o la persona
de contacte estiguin inscrites al Congrés.
4. El termini d’admissió de resums de comunicacions és el dia 15 de maig de 2017.

5. Totes les comunicacions rebudes rebran confirmació de recepció per correu
electrònic a l’adreça que s’indiqui.
6. L’exposició de pòsters serà en format digital i ja s’indicaran les normes pertinents
per a la seva presentació.
7. Les comunicacions que es vulguin presentar en format vídeo, hauran de fer
arribar també el vídeo a través de wetranfer a: cristinarey@academia.cat
8. El Comitè Organitzador es reserva el dret d’acceptar i decidir l’assignació de
comunicacions (format oral, pòster o vídeo), així com recomanar el canvi de
presentació (per exemple: en forma de pòster d’algunes de les comunicacions
orals). Un cop acceptat no es podrà variar cap de les informacions recollides en
el full de resum.
8. La classificació del tema de la comunicació haurà d’ajustar-se al llistat orientatiu
adjunt. En el formulari on-line cal escollir un dels temes en el menú desplegable.
1. CMA i miscel·lània · 2. Coloproctologia · 3. Endocrí · 4. Hepatobiliopancreàtica
· 5. Infecció · 6. Mama · 7. Obesitat i cirurgia metabòlica · 8. Paret · 9. Tub digestiu
alt · 10. Urgències
9. La presentació del treball inclou l’acceptació de totes aquestes normes.

