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Vocal recerca-innovació de la SCCOT



• Món globalitzat —> sèries de casos amb n cada
cop més gran (Xina)

• Grans hospitals internacionals contra els que és
quasi impossible competir

• Cada cop més difícil plantejar estudis
“diferencials”

• Cada cop més difícil publicar en revistes d’ alt IF
• HEM D’ APRENDRE A TREBALLAR PLEGATS
I SUMAR SINÈRGIES

Estat de la recerca en COT



• Base de dades informàtica amb tots els estudis (en
curs) en COT que s' estan realitzant a Catalunya

• Accés per a tots els membres de la societat a
través de la nova web de la SCCOT

• Punt de partida de la Xarxa Catalana de Recerca
en COT

• Actualització trimestral
• Presentació simplificada, senzilla i ràpida de les
dades principals dels estudis

Què és el RCRC?



PRINCIPAL
• Registre i divulgació dels estudis i línies de recerca
en COT que es duen a terme a Catalunya

SECUNDARIS
• Facil.litar la creació i realització d' estudis
multicèntrics

• Creació de vincles colaboratius entre hospitals i
grups de recerca de diferents àmbits

• Facil.litar el desenvolupament i coordinació d'
estudis financiats per la indústria

Objectius



• Títol de l’ estudi
• Temàtica
• Nom de l’ hospital o centre de recerca
promotor-coordinador

• Data inici- estudi en curs/finalitzat/cancel.lat
• Duració estimada de l’ estudi - finalitzat?
• Obert a la participació d’ altres centres?

Dades principals (obligatòries)



Obligatòries
• Número SCCOT d' estudi (adjudicat automàticament per ordre de presentació)
• Nom i contacte (mail) del IP
• Típus d' estudi (observacional prospectiu-retrospectiu/assaig clínic/experimental)
• Consentiment comitè ètica (Si-No-No necesari)
• Centres participants i responsable de cada centre (contacte)
• Tipus de finançament (cap-públic-privat)
• Detalls finançament (nom empresa, beca...etc.)

Optatives (extra) - documentació adicional
• Resum de l' estudi
• Fulla de recollida de dades
• Fulla de consentiment informat
• Altres documents complementaris

Dades secundàries



• Data finalització
• Resum de resultats (en cas de cancel.lació
causa)

• Difussió estudi: comunicacions a congresos
(títol comunicació, nom del congrés i data)

• Article (pdf si és possible o link Pubmed o
Reseachgate)

Dades estudis finalitzats



Hi haurà diferents maneres de localitzar estudis:

• Títol de l' estudi (paraules clau)
• Centre promotor (deplegable)
• Temàtica (desplegable)
• Nom IP (desplegable)
• Any d' inici de l' estudi
• Estat de l' estudi (en curs - finalitzat - cancel.lat)

Forma de localitzar estudis



Futur... 

XARXA CATALANA DE 
RECERCA EN COT


