
 
 
 

XXII Premi Casos Clínics  
sobre Hipertensió Arterial i Risc Vascular 

  
BASES 

 Per al desenvolupament de casos clínics en hipertensió  
 arterial i risc vascular 
 

1. El tema haurà de consistir en CASOS CLÍNICS EN HIPERTENSIÓ 
ARTERIAL I RISC VASCULAR. La presentació dels treballs haurà de 
tenir una extensió màxima de 4 pàgines DIN A4 a doble espai en format 
Word (no s’inclouen els folis corresponents a gràfics, dibuixos i 
esquemes). 

 
2. El concurs consta de dues categories: Atenció Primària i Hospitalaria. 

Podran optar al premi els metges en exercici o en formació de 
Catalunya, de manera individual o col·lectiva. No podran participar 
persones jurídiques. 

 
3. Per concursar, s’haurà d’enviar el document de Word del treball, així 

com les dades del/s signant/s, el centre de treball, l’autor o presentador 
del cas, el telèfon i l’adreça de correu electrònic de contacte, a la 
secretaria de la Societat Catalana d’Hipertensió Arterial i Risc Vascular a 
l’adreça de correu electrònic schta@gruporic.com, abans del 15 de maig 
de 2022. 

 
4. No podran optar al premi els treballs que es presentin a altres premis o 

que hagin estat guardonats amb anterioritat. 
 

5. La defensa dels treballs presentats es durà a terme en format virtual a 
meitats de juny (data a determinar).  
 

6. La Societat Catalana d’ Hipertensió Arterial i Risc Vascular designarà un 
jurat que avaluarà els casos presentats. Se’n valorarà sobretot la 
transcendència en la pràctica clínica diària, més enllà de l’excepcionalitat 
del cas. 
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7. Descripció del cas clínic: 
 
7.1. Anamnesi, exploració física i proves analítiques / complementàries: 

s’indicaran únicament aquelles que siguin rellevants per al cas. 
7.2. Seguirà un judici clínic i un diagnòstic diferencial del cas 
7.3. Finalment, s’indicarà el tractament prescrit i les dades referents a 

l’evolució del pacient. 
7.4. Com a conclusió del cas, se n’indicarà la transcendència en la 

pràctica clínica diària. 
 

8. Hi haurà un primer premi en la categoria d’Atenció Primària i un primer 
premi en la categoria Hospitalària. Ambdós casos clínics rebran el 
corresponent certificat com a guanyadors en la seva categoria. 
 

9. El que obtingui major puntuació entre els dos guanyadors serà el cas 
clínic que representarà a la Societat Catalana d’Hipertensió Arterial i 
Risc Vascular a la final nacional, una final que es durà a terme durant la  
Reunión Nacional de la SEH-LELHA de 2022. La Societat es farà càrrec 
del desplaçament i inscripció del guanyador a la Reunió.  

 
10.  El jurat nacional el formarà un membre de cadascuna de les societats 

autonòmiques pertinents i la presidència serà exercida pel coordinador 
nacional. 

 
11.  Els premis es lliuraran a l’autor o autors dels casos clínics guanyadors i 

no a terceres persones físiques o jurídiques. 
 

12.  Amb la seva participació en el concurs, l’autor o autors dels casos 
clínics accepten cedir a favor de la SEH-LELHA els drets de publicació, 
reproducció, distribució i explotació comercial de l’obra presentada. 

 
13.  La participació en el Premi de Casos Clínics sobre Hipertensió Arterial i 

Risc Vascular suposa l’acceptació d’aquestes bases. La decisió del jurat 
serà inapel·lable.  


