CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A LA RECERCA DE LA FUNDACIÓ ICTUS

INTRODUCCIÓ

La Fundació Ictus (FI) va ser creada amb els objectius de donar a conèixer què es l’ictus , com
prevenir-lo i tractar-lo, donar suport a les persones que l’han patit i a les seves famílies i
impulsar-ne la recerca. Els seus estatuts recullen “la voluntat de col·laborar amb el Departament
de Salut i altres institucions en tots els aspectes vinculats a l’organització i avaluació de la qualitat
assistencial de les persones amb ictus” així com “promoure i fomentar la recerca sobre la
malaltia especialment enfocada a conèixer-ne les característiques i l’impacte al nostre país i els
resultats de les actuacions que es realitzen en l’àmbit assistencial, fent èmfasi en el coneixement
de l’impacte de la malaltia i en estudis d’efectivitat de les actuacions i sobre l’avaluació de
resultats”.
L’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries (AQUAS) té la custòdia dels registres del Pla Director
de la Malaltia Vascular Cerebral del Departament de Salut el qual ha promogut l’existència
d’informació estructurada sobre la malaltia vascular cerebral en forma de registres, alimentats
pels professionals sanitaris que es dediquen a la cura dels pacients amb ictus. El registre CICAT
(Codi Ictus de Catalunya) és el més extens i inclou prop del 50% dels ingressos anuals per ictus,
amb una informació molt acurada sobre els pacients isquèmics. Els registres de base poblacional
amb dades de qualitat permeten plantejar estudis i assajos clínics aleatoritzats basats en
registres per a superar les limitacions dels assajos clínics convencionals i permeten dur a terme
estudis de manera eficient i rendible.
La Fundació Ictus ha estat promotora de dos estudis, REVASCAT i RACECAT, d’ampli impacte
internacional, que han permès obtenir una visió territorial de l’impacte de la malaltia i constatar
que els beneficis del model organitzat a Catalunya tenen un abast universal. Els registres
esmentats, custodiats per AQUAS, han tingut una gran importància en aquests estudis i, en el
cas de l’estudi RACECAT, la signatura d’un conveni de col·laboració entre la Fundació Ictus i
AQUAS ha permès que es pugui utilitzar el registre CICAT per l’estudi -amb modificacions
finançades per la FI- el que ha evitat la repetició en la entrada de dades per part dels
professionals implicats en l’estudi.
Donada la manca d’informació de molts pacients amb ictus, tant d’altres grups patològics de la
malaltia vascular cerebral com de diferents fases o aspectes de la mateixa, la Fundació Ictus ha
decidit donar suport a una línia de recerca basada en registres de pacients a traves dE
convocatòries d’ajuts adreçades a tots els professionals de la xarxa. Dintre del conveni marc de
col·laboració entre la Fundació Ictus i AQUAS, la Fundació finançarà les adaptacions necessàries
per a la seva utilització pels professionals implicats en cada proposta així com el seu
manteniment. El Patronat de la Fundació Ictus ha aprovat prèviament la creació i composició
d’un comitè científic a fi de seleccionar les millors propostes segons els criteris establerts en les
bases que es detallen a continuació.

FINALITAT I CARACTERÍSTIQUES

Els ajuts per a la recerca de la Fundació Ictus tenen diferents finalitats. Per una banda, potenciar
l’ús de registres poblacionals multicèntrics que afavoreixin la realització d’estudis clínics i
epidemiològics assegurant la qualitat de les dades introduïdes i el seguiment clínic homogeni de
forma centralitzada dels pacients inclosos. D’altra banda, facilitar la realització d’estudis en
col·laboració dins del territori català o liderats per investigadors catalans amb participació
d’altres centres i entitats nacionals o internacionals, així com totes aquelles actuacions
orientades a la millora de la qualitat de l’atenció de la xarxa d’atenció sobre la malaltia vascular
cerebral a Catalunya.

ÀMBITS D’INTERÈS DE LA CONVOCATÒRIA

- Aquelles propostes destinades a estimular la inclusió de pacients en registres d’àmbits
patològics no coberts actualment, amb un enfocament que abasti la totalitat o la major part del
territori.
- Aquelles propostes orientades a millorar i consolidar les línies de l’actual registre afegint
elements de valor a les mateixes encara que l’abast territorial sigui més limitat.
- Aquelles propostes orientades a ampliar les línies de l’actual registre focalitzant l’àrea d’interès
en algun procés diagnòstic o terapèutic en concret.
- Altres propostes d’interès segons el criteri del comitè científic

CONCEPTES QUE INCLOUEN ELS AJUTS A LA RECERCA

Dintre dels àmbits d’interès esmentats, es pot plantejar el finançament o suport per part de la
Fundació Ictus dels següents conceptes:

-

Cost de l’elaboració del registre o adaptació dels existents amb noves variables

-

Suport econòmic als centres participants per a la inclusió de pacients

-

Control de qualitat del registre

-

Monitoratge de la inclusió en relació a la totalitat de pacients dels hospitals de Catalunya

-

Difusió del projecte a tots els centres per afavorir la participació multicèntrica

-

Seguiment clínic de forma centralitzada per via telefònica, incloent diferents variables i
temps evolutius, segons les necessitats del projecte

-

Suport estadístic

-

Altres conceptes de finançament hauran de ser valorats pel comitè científic

-

Les propostes podran comptar amb altres fonts de finançament

Donat que els registres estan custodiats per AQUAS, la Fundació Ictus finançarà el suport
necessari per aquestes actuacions no inclòs en els anteriors apartats, segons es recull en el
conveni específic del 2 d’agost del 2018, signat entre ambdues institucions

REQUISITIS DE LES PERSONES SOL.LICITANTS

Podran sol·licitar ajuts tots els professionals sanitaris dels centres del SISCAT i dels organismes
públics vinculats a Salut o persones que pertanyin a organitzacions de pacients de l’àmbit de la
malaltia vascular cerebral. Altres casos, seran valorats pel comitè científic de manera
individualitzada.

PRIMERA CONVOCATÒRIA

-

Aquesta convocatòria queda oberta des del dia 1 d’octubre amb la seva publicació a la
pàgina web de la Fundació Ictus. El termini de presentació de projectes es tancarà el dia
1 de desembre del 2018.

-

Les propostes presentades seran valorades pel comitè científic de la Fundació Ictus, que
revisarà els projectes i proposarà al Patronat els que consideri candidats a ser finançats
segons els criteris establerts, com a molt tard el dia 1 de març del 2019.

-

Cada ajut tindrà un límit anual de 30.000 €. Si la demanda supera aquesta quantitat,
haurà de ser valorada pel comitè científic

-

Els ajuts seran de duració limitada, no superior a dos anys. Es podrà perllongar a criteri
del comitè científic si hi ha disponibilitat econòmica, el reclutament és adequat i
compleix amb els criteris de qualitat estipulats

-

El patronat adjudicarà els ajuts proposats pel comitè científic en funció de la
disponibilitats econòmiques de la Fundació Ictus

-

Si es presenten projectes amb objectius i metodologies similars sobre un mateix tema,
el comitè científic podrà plantejar la seva conversió en un sol projecte amb la
participació dels investigadors sol·licitants

-

El comitè científic avaluarà el grau d’assoliment de cada projecte i podrà proposar la
suspensió d’un ajut en cas de no assolir els objectius intermedis plantejats

-

La Fundació Ictus podrà ajudar a buscar finançament extern amb els professionals que
presenten el projecte si tenen la seva autorització

PROCEDIMENT DE PRESENTACIÓ I VALORACIÓ DE LES SOL.LICITUDS

-

Les propostes es podran enviar des del dia de la publicació d’aquesta convocatòria a la
web de la Fundació Ictus a la adreça recerca@fundacioictus.com

-

El comitè científic avaluarà el grau d’adequació de les propostes a les característiques,
objectius, finalitats i requisits esmentats en aquesta convocatòria, especialment les
referides als següents criteris:





Col·laboració: implicació multidisciplinària i aplicabilitat a la majoria de centres
hospitalaris de Catalunya
Innovació: aportar nou coneixement en relació a patologia vascular cerebral
Rigor: resposta a necessitats científiques ben argumentades i amb objectius ben
definits i detallats
Millora de la salut de la població

-

La proposta inclourà com a mínim l’àmbit d’interès, els objectius científics als que es vol
respondre, les variables a registrar i les de seguiment, el nombre de pacients previstos,
la proposta i el compromís preliminar dels centres participants, així com la justificació
del pressupost amb la dotació econòmica acotada a cada àmbit

-

La memòria haurà d’incloure com a mínim els següents apartats







Títol, autors, centres
Justificació i objectius
Mètode de treball
Calendari
Resultats esperats
Bibliografia

-

S’adjuntarà el CV de l’investigador coordinador en format CVN o similar

-

El Comitè científic podrà demanar els aclariments o qualsevol altra informació que
consideri necessaris

Totes les parts les comprometen a respectar la normativa de protecció de dades personals i a
adoptar les mesures de seguretat normativament previstes, així com a guardar una estricta
confidencialitat sobre les mateixes.
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