REGULAMIN ZGŁASZANIA ABSTRAKTÓW
DO PROGRAMU NAUKOWEGO
IX KONGRESU POLONII MEDYCZNEJ, II ŚWIATOWEGO ZJAZDU LEKARZY POLSKICH
Terminy nadsyłania abstraktów (streszczeń): 1 października 2015r. – 15 kwietnia 2016 r.
Sposób nadsyłania streszczeń
Streszczenia należy nadesłać za pomocą specjalnego formularza zgłaszania abstraktów
znajdującego się na stronie www.kongrespoloniimedycznej.org, po zalogowaniu się w zakładce
„Wykładowcy”.
Komitet Naukowy zaprasza do nadsyłania streszczeń w celu prezentacji podczas Kongresu.
Program Kongresu obejmuje dyskusje panelowe, prezentacje przez zaproszonych wykładowców
oraz doniesienia różne, które będą kwalifikowane do wygłoszenia lub do przedstawienia
w formie plakatu elektronicznego.
Wszystkie prezentacje współtworzą Program Kongresu.
Streszczenia nadesłane w grupie Doniesienia Różne mogą obejmować szeroki wachlarz
problematyki medycznej, postępy w medycynie klinicznej i badaniach podstawowych, szeroko
rozumiane zagadnienia związane z ochroną zdrowia.
Zaakceptowane streszczenia będą wprowadzone do programu do wygłoszenia podczas jednej
z sesji kongresowych lub do przedstawienia w formie plakatu elektronicznego.
Plakaty w Sesji Plakatowej będą prezentowane wyłącznie w wersji elektronicznej na monitorach
dotykowych. Wersję elektroniczną plakatu należy przesłać w terminie do 15.04.2016 r.
Instrukcja dotycząca nadsyłania streszczeń
Zgłoszenie pracy do Programu Naukowego Kongresu odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną
przez formularz zgłoszeniowy ze strony internetowej Kongresu. Streszczenia prac nadesłane
pocztą lub faksem nie będą respektowane.
Autor/autorzy mogą nadesłać więcej niż jedno streszczenie.
Streszczenie należy nadesłać w wersji polskojęzycznej i/lub anglojęzycznej.
Autorzy, których podstawowym językiem nie jest język angielski, proszeni są o sprawdzenie
dokładności przedstawiania treści abstraktu z osobą posiadającą odpowiednią znajomość języka
angielskiego oraz terminologii medycznej.
Konstrukcja abstraktu
Tytuł: w tytule nie można zamieszczać danych, na podstawie których można identyfikować

autora/autorów oraz instytucję, z której praca pochodzi.
Autorzy: proszę podać pełne imię i nazwisko autora/współautora/współautorów.
Instytucja: proszę podać pełną oficjalną nazwę instytucji, z której pochodzi autor i każdy ze
współautorów, miejscowość, kraj.
E-mail i telefon osoby prezentującej.
Treść abstraktu: objętość streszczenia (nie licząc tytułu, nazwiska autora,
współautora/współautorów oraz afiliacji) nie może przekraczać 300 słów dla każdej wersji
językowej. Formatowanie: czcionka Times New Roman 12, odstępy 1,5 wiersza.
Typowe streszczenie winno mieć następujące części:






Wprowadzenie,
Cel podjętej pracy,
Metoda badania,
Wyniki,
Wnioski.

Proszę nie umieszczać rycin, wykresów lub zdjęć w treści abstraktu.
Autor/autorzy są proszeni o podanie w formularzu preferowanej formy prezentacji (ustna,
plakat elektroniczny lub obojętna).
Akceptacja nadesłanego streszczenia do przedstawienia podczas Kongresu będzie
przeprowadzona na podstawie jakości pracy oraz zgodności z generalnymi kierunkami
naukowymi Kongresu. Prace niespełniające wymogów nie będą akceptowane.
Oto najbardziej częste przyczyny niezakwalifikowania pracy do przedstawienia:






przesłany materiał jest niezgodny z przedstawionymi zasadami,
niewłaściwy format,
brak podstawowych informacji wymaganych od autora/autorów,
materiał nie jest nadesłany w formie elektronicznej,
materiał ma charakter promocji biznesowej.

O przyjęciu lub odrzuceniu przesłanego materiału do programu naukowego Kongresu autor
zostanie poinformowany drogą mailową do dnia 30 kwietnia 2016 roku.
Pełna prezentacja materiału musi się zamknąć w czasie około 12 minut.
Publikacja streszczeń
Streszczenia zakwalifikowane do przedstawienia na Kongresie (zarówno w formie prezentacji
ustnej, jak i plakatu elektronicznego) będą publikowane w „Wiadomościach Lekarskich”.

Kwartalnik „Wiadomości Lekarskie” jest oficjalnym czasopismem Polskiego Towarzystwa
Lekarskiego, ukazuje się nieprzerwanie od 1928 roku. Czasopismo jest indeksowane
w Medline/Pubmed oraz bazie EBSCO.
Komitet Naukowy zachęca autorów nadsyłanych streszczeń do przesłania również pełnego
tekstu pracy przygotowanej zgodnie z Regulaminem Nadsyłania Prac zamieszczonym
w „Wiadomościach Lekarskich” (http://wiadomoscilekarskie.pl/regulamin-publikacji/). W miarę
możliwości czasowych, praca zakwalifikowana zgodnie z Regulaminem publikacji będzie
opublikowana w tym samym numerze „Wiadomości Lekarskich” co wszystkie streszczenia lub w
terminie późniejszym.
Plakaty elektroniczne
Zasady przygotowania prezentacji plakatów
Autorzy streszczeń zakwalifikowanych do ich prezentacji w formie plakatu elektronicznego winni
je przygotować w następujący sposób:
1. W formie prezentacji Microsoft Office PowerPoint lub innym tak, aby uzyskać plik o
rozszerzeniu PPT zgodny z tym programem w wersji 2007 lub nowszej.
2. Wyłącznie w języku polskim i/lub angielskim.
3. Na pierwszym lub drugim slajdzie należy umieścić informację o powiązaniu autorów
z potencjalnymi treściami komercyjnymi (związki z firmami farmaceutycznymi lub
produkującymi wyroby medyczne), przedstawionymi w prezentacji w formie jednego
ze stwierdzeń: „Brak powiązań komercyjnych autorów” bądź „Autorzy są powiązani
z firmami farmaceutycznymi, które produkują dany lek lub wyrób medyczny (granty
naukowe, honoraria za wykłady, opłacenie kosztów konferencji itp.)”.
4. Prezentacja może mieć maksymalnie 4 slajdy.
5. Dostęp do plakatów elektronicznych będzie odbywał się poprzez wyznaczone stanowiska
komputerowe, dostępne dla jego uczestników podczas trwania Kongresu.
6. Prezentację należy wysłać do 15.05.2016 r. na adres e-mail:
biuro@kongrespoloniimedycznej.org
7. Wielkość pliku z plakatem elektronicznym nie może przekraczać 20 MB.
W trakcie Kongresu odbędą się Sesje Plakatowe, podczas których autorzy w 4-minutowej
słownej prezentacji omówią zgłoszone prace.

