
AJUTS de RECERCA en 
VACUNES  

per TUTORS i RESIDENTS de 
MFiC 

 CAMFiC - PFIZER 



 
 

Bases 
 

• Els treballs hauran de realitzar-se en recerca sobre 
vacunació de l’adolescent i l’adult a l’atenció primària 

• La concessió dels Ajuts es farà pública en el Congrés 
d’Atenció Primària de la CAMFiC i en les Jornades 
d’actualització en vacunes del grup de Vacunes i 
Profilaxi en Malalties Infeccioses i en la del grup de 
Recerca de la CAMFiC 



En què consisteix l’ajut? 

1. Suport metodològic del GdT de Vacunes i de la Vocalia 
de Recerca de CAMFiC,  

– des de la idea d’investigació inicial  

– fins la presentació del resum de la comunicació 
independentment que sigui oral o escrita a un 
congrés de l’àmbit de l’Atenció Primària i/o de la 
vacunologia. 



En què consisteix l’ajut? 

2. Facilitar l’assistència al congrés on es presenti la 

comunicació. 

3. Suport metodològic per a la difusió dels resultats 

–  al Butlletí de la Medicina de Família a Catalunya 

–  a altres mitjans 
 



Requisits 
 

• Almenys el 75% dels membres dels equips investigadors 
que optin als Ajuts hauran de pertànyer a CAMFiC i 
l’investigador principal haurà de ser-ne soci 

• Durant l’any següent es presentaran els resultats als 
diferents congressos de l’àmbit de l’Atenció Primària i/o 
de la vacunologia 

• Els fons dels Ajuts seran gestionats per la Fundació 
d’Atenció Primària o per l’entitat que aquesta designi 

 



 
• La idea del projecte s’haurà de presentar abans del 5 

d’octubre 2015 

• Durant els mesos d’octubre i novembre de 2015 el 
comitè assessor es reunirà amb els candidats per 
gestionar el suport metodològic esmentat 

• La durada dels projectes serà com a màxim d’un any 

 



• Els fons dels Ajuts seran gestionats per la Fundació 
d’Atenció Primària o per l’entitat que aquesta designi.  

• En la presentació tant oral com escrita dels resultats del 
projecte als diferents fòrums i publicacions científiques, 
es farà constar la font de finançament de la següent 
manera:  

“L’estudi fou finançat mitjançant els AJUTS DE RECERCA 
EN VACUNES PER A TUTORS I RESIDENTS DE MFiC 

CAMFiC-PFIZER” 



Singularitats 

• IP pot canviar una vegada l’idea ha quallat, així com 
sortir o entrar altres investigadors  

• el títol pot canviar durant el procés 

• RESUM.  Idea a desenvolupar  

• Antecedents, estat actual i bibliografia per  trobar una 
idea de recerca novedosa i sobretot que el nostre 
problema ja estic resolt i publicat 



Singularitats 
Suport dels grups de treball en Vacunes i Recerca 

 
 
 

1. Antecedents, estat actual i bibliografia 
2. METODOLOGIA 

– Disseny, subjectes d’estudi, variables, recollida i 
anàlisi de dades i limitacions de l’estudi 

3. PLA DE TREBALL.  
– etapes de desenvolupament,distribució de tasques 

de tot l’equip investigador  

 



Singularitats 
suport 

 

1. pla de difusió  
2. demanar l’aprovació del comitè d’ètica, si s’escau 



En què consisteix l’ajut? 
1. Suport metodològic  

– des de la idea d’investigació inicial fins la presentació 
del resum de la comunicació 

2. Ajut econòmic per l’assistència al congrés 

3. Suport metodològic per la seva difusió  

• El termini de presentació de sol·licituds finalitza el            
5 d’octubre de 2015.  

• Els impresos de sol·licitud s’enviaran mitjançant correu 

electrònic a   secretariatecnica@camfic.org  

 

 

mailto:secretariatecnica@camfic.org


 
 

i per qualsevol consulta o dubte: 
vacunesiprofilaxi@camfic.org 

secretariatecnica@camfic.org  

 i estarem encantats de poder ajudar-vos! 
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