
El CECOVA obri la convocatòria del X
Premi d'Investigació en Infermeria de la
Comunitat
VALÈNCIA, 05 (EUROPA PRESS) El Consell d'Infermeria de la
Comunitat Valenciana (CECOVA) i els col·legis d'Infermeria
de València, Castelló i Alacant han convocat la desena
edició del premi d'Investigació en Infermeria de la
Comunitat Valenciana, dotats amb un import de 6.000
euros en metàl·lic repartits en tres guardons patrocinats
pel Banc Sabadell Professional BS. El president del
CECOVA, José Antonio Ávila Olivares, ha animat al conjunt
dels professionals d'Infermeria a "desenvolupar
investigacions científiques de qualitat centrades en la
millora de la qualitat assistencial i de l'atenció professional
que presta el col·lectiu infermer" i ha destacat que
l'objectiu de l'entitat és "incentivar el desenvolupament i la
producció de l'activitat científica d'Infermeria mitjançant la
concessió de tres guardons en metàl·lic dotats amb 3.000
euros, 2.000 euros i 1.000 euros, respectivament". Les
bases dels premis CECOVA d'Investigació en Infermeria
establixen que poden optar a estos reconeixements
"qualsevol professional d'Infermeria col·legiat a la
Comunitat Valenciana i que estiga al corrent de les seues
obligacions col·legials". La participació pot ser a títol
individual o en grup i queden exclosos de la mateixa els
membres del jurat, segons ha informat l'entitat en un
comunicat. El termini de presentació de tasques estarà
obert fins a 14 de setembre de 2012. TASQUES INÈDITS Els
treballs d'investigació presentats han de ser inèdits i
escrits en les llengües oficials de la Comunitat Valenciana.
Podran versar sobre qualsevol àrea de coneixement de la
disciplina infermera, en especial aquells que
aprofundisquen a l'estudi de l'aplicació pràctica de les
diferents teories i models d'Infermeria. Els treballs es
presentaran de manera anònima, amb un pseudònim, en un
sobre on caldrà indicar 'X Premi CECOVA d'Investigació en
Infermeria', sense remet ni dada identificatiu algun.
S'acompanyarà d'un sobre tancat a l'interior on es trobaran
les dades de l'autor/-s. Els treballs es presentaran en
qualsevol de les tres seus col·legials oficials. En la passada
edició el primer premi va recaure al treball d'investigació
'Els valors de la cura infermera', l'objectiu del qual era
indagar sobre les expectatives i desitjos dels pacients
hospitalitzats en este centre per a redissenyar, a partir de
les dades obtingudes, un model d'atencions basat en la
Direcció d'Atencions per Valors. Els autors han estat
professionals de l'Hospital General i d'este departament de
salut.[FIN]
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