SOCIETAT CATALANA DOLOR
NORMATIVA GRUPS DE TREBALL
Introducció
•

La Societat Catalana de Dolor, amb la finalitat de contribuir al millorament
científic dels seus associats, vol crear Grups de Treball.

•

L’objectiu d’aquests Grups serà promoure i fomentar, de manera científica
temes específics sobre l’estudi i el tractament del dolor i que hi hagi una
participació més activa dels socis dins de la Societat.

•

La finalitat d’aquests Grups es que es converteixin en un fóro de reunió, on
diferents professionals amb experiència en dolor, puguin treballar de manera
conjunta i aprofundir en temes específics de dolor.

•

Les temàtiques d’aquests Grups de Treball seran promoguts per la Junta
Directiva i pels socis i es crearan els es considerin prioritaris.

Definició i Creació dels Grups de Treball
•

Els grups de Treball estaran constituïts per un conjunt de professionals,
membres de la SCD, que comparteixen experiències i treballen conjuntament
en temes específics de dolor.

•

La Junta Directiva serà la coordinadora dels Grups i controlarà el seu
compliment.

•

Totes les activitats dels Grups es realitzaran tenint en compte la Llei de
Protecció de Dades.

•

Cada Grup constarà de 4 socis com a mínim i un membre de la Junta Directiva
que actuarà com a portaveu del Grup amb la Junta. Hi haurà un coordinador i
un secretari a cada Grup.

•

Per poder participar en els Grups s’ha d’enviar una sol·licitud a la Junta
Directiva, adjuntant un escrit sobre l’interès en poder pertànyer al Grup.

•

Aquests Grups de treball seran dependents de la SCD i estan integrats dins de
l’estructura organitzativa de la Societat.

•

El Grup s’ha de reunir un cop a l’any.

•

Cada any s’enviarà una memòria de totes les activitats a la secretaria de la
SCD. Tots els treballs que es realitzin portaran la marca SCD.

•

Es podran realitzar informes d’experts i assessories de temes concrets, sempre
que ho autoritzi la Junta Directiva.

