FORMAT DE PRESENTACIÓ DE COMUNICACIONS CONGRESOS
SEMERGEN
Títol de la comunicació
No ha de presentar abreviatures.

Autors
Inicial, seguida d’un punt i dos llinatges de cada autor. La filiació s’identifica amb un
número en el superíndex després del darrer llinatge. No es pot posar tot en majúscula.
Exemple: M.J. Tijeras Úbeda1, C. López López2, I. Gallego Serrano2, J. Langa
Valdivieso2, M.M. Compán Medina2 y C. Avilés Escudero3

Filiacions
Separades per punts, indiquen el càrrec de l’autor i el centre de treball. No es pot posar
tot en majúscules. Les filiacions idèntiques no s’han de repetir amb números diferents.
Per evitar repeticions i duplicitats s’han de revisar bé la citació sense errates
ortogràfiques, que dupliquin la mateixa filiació.
Exemple: 1Metge de Família. Centre de Salut La Canyada. Almería. 2Metge Resident
de Medicina Familiar y Comunitària. UGC Almería Perifèria. Almería. 3Metge de Família.
UGC Almería Perifèria. Almería.

Text
Distribuït dins els apartats segons la secció (comunicacions, casos clínics,...).
- No s’ha d’escriure tot el text en majúscules.
- Dins d’un mateix apartat (descripció del cas, exploració i proves
complementaries, judici clínic, diagnòstic diferencia...) el text ha d’estar escrit
en un sol paràgraf (no es pot afegir línies en blanc ni vinyetes).
- Utilitzar les abreviatures bàsiques en proves clíniques(Rx, HDL, LDL,...) però no
en paraules explicatives del text (tto., pte., izdo, info., ...), s’han d’escriure
completes.
- Els punts, comes, dos punts i punt i coma van seguits d’un espai abans de la
següent paraula.
Els resultats numèrics de les proves han d’estar separats per un punt, coma o
punt i coma (no poden anar seguits sense separació). La xifra ha d’anar separada
de les unitats de mesura.
Exemple: PCR 10,2 mg/dl, hematòcrit 38,1%; hemoglobina 13,6 g/dl, NTproBNP 4.891 pg/ml, plaquetes 152 × 109/L, glucosa 97 mg/dl, urea 71 mg/dl,
activitat de protrombina 72%.
- Els decimals s’han d’indicar per comes i no per punts.
- Els millars s’han d’escriure amb un punt (excepte els anys).
- Les taules han d’estar en format text i no en format imatge.
- Els texts han d’estar en Word i no en PDF

Bibliografia
S’han de seguir les normes de Vancouver. És important mantenir l’ordre de
presentació de la informació.
Articles de revista: sis primers autors (llinatges i primera lletra del nom propi) i et al. Títol
de l’article. Nom de la revista abreujada. Any;volumen;pàgina inicial-pàgina final.
Exemple de revista:
1. Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion DW, Palmer AM, Schiding JK, et al.
Regulation of interstitial excitatory amino acid concentrations after cortical contusion
injury. Brain Res. 2002;935(2):40-6.
Capítol de llibre: Autor/s del capítol. Títol del capítol. En: Director/Coordinador/ Editor
literari del llibre. Títol del llibre. Edició. Lloc de publicació: Editorial; any; Pàgina inicial
del capítol-pàgina final del capítol.
Exemple de capítol:
1. Rader DJ, Hobbs HH. Trastornos del metabolismo de las lipoproteínas. En: Barnes
PJ. Longo DL, Fauci AS, et al, eds. Harrison principis de medicina interna. Vol 2. 18ª ed.
México: McGraw-Hill; 2012. p. 3145-61.
Totes les opcions de citació (article en internet, lloc web, blogs,...) estan recollides
en anglès en el següent enllaç:
https://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html#journals
Guia breu en castellà:
http://biblioguias.uam.es/citar/estilo_vancouver

Paraules clau:
Verificar que no queda buit aquest apartat. No es pot escriure tot en majúscules. Han
d’estar en castellà i separades per punt i seguit.

