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1. PROPÒSIT   
 

El document de posicionament consisteix en una descripció de l'ús o el maneig que proposa 

una societat científica sobre una tècnica o un problema clínic determinat. La finalitat és 

realitzar un document pràctic i no una revisió extensa de la bibliografia. L'objectiu d'aquest 

document és descriure els procediments referents a l'autoria, metodologia de 

desenvolupament i estructura dels documents de posicionament de la SCD.  

  

2. ELABORACIÓ:  

a. SELECCIÓ DEL TEMA OBJECTE DE DOCUMENTS DE POSICIONAMENT: la 

temàtica sorgirà a proposta de la Junta de la SCD, del seu comitè científic, i del 

comitè de docència, o bé mitjançant el suggeriment d'algun dels membres de la 

societat. El problema clínic s'escollirà segons la necessitat clínica creada per un 

moment determinat, actualitat, o davant el canvi o necessitat d'actualització en el 

maneig per una nova evidència científica. La junta de la SCD aprovarà els temes a 

desenvolupar com a document de posicionament.  

 

b. SELECCIÓ D'AUTORS: la Junta escollirà un coordinador, expert del tema, que 

decidirà quins membres hi ha de participar en la seva elaboració. Els autors hauran 

preferentment de formar part de la SCD, excepte quan el document comparteixi 

contingut amb altres especialitats. Sempre que sigui possible es tractarà d'escollir 

membres de diferents àmbits i hospitals de Catalunya. Tenint en compte tant la 

diversitat geogràfica con la diferent complexitat dels centres on es desenvolupa 

l’activitat.   

 

c. ESTRUCTURA: Si s'aborda un document de posicionament  sobre una tècnica 

diagnòstic-terapèutica, l'estructura comptaria amb: introducció, base racional, 

característiques tècniques, metodologia i corba d'aprenentatge, 

indicacions/contraindicacions, comparació amb altres tècniques disponibles, anàlisi 

de costos, i bibliografia. Si el document revisés de forma genèrica una 

determinada patologia, comprendria: introducció, incidència i factors de risc, 

presentació clínica, diagnòstic, tractament i bibliografia. En el cas que el document 

de posicionament abordés una altra temàtica quedarà a discreció dels autors la 

modificació de la estructura de el document.  

d. EXTENSIÓ I VERSIONS: l'extensió dependrà de la temàtica escollida, prevalent la 

concreció i els aspectes clínics per damunt dels fisiopatològics. Davant de l'ús 

d'una tècnica diagnòstica-terapèutica, es recomana no superar les 15 pàgines amb 

tipus Arial 12 i espaiat 1,5. Si es tracta d'una revisió d'un tema genèric, s'intentarà 

no sobrepassar les 25 pàgines, tot això sense tenir en compte la bibliografia.  
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S'elaborarà una versió completa i una versió resumida sempre que el tema a 

revisar sigui extens.  

 

3. TERMINIS:  
El document, haurà d'estar revisat, maquetat i penjat a la pàgina web abans del Congrés 

català anual, la qual cosa implica que el document haurà de ser lliurat a secretaria tècnica 

no més tard de l'1 de gener de l'any en curs, sempre depenent de la data d’encàrrec del 

mateix.  

El resultats dels documents de posicionament  seran  presentats pels seus respectius 

coordinadors al congrés anual, i seran penjats a la pàgina de la nostra societat per a la 

seva divulgació.  

  

4. PUBLICACIÓ:   
El document hauria de ser enviat pel coordinador a Gastroenterologia y Hepatologia per a 

la seva publicació. El document de posicionament enviat haurà d’estar redactat en castellà 

i complir amb els requisits de Gastroenterologia y Hepatologia per revisions que 

genèricament son: un màxim de 4000 paraules. S'acceptarà un màxim de 4-5 figures o 

taules i de 30 referències per a la bibliografia.  


