REGULAMIN SESJI PLAKATOWEJ
KONGRES CHIRURGII MINIMALNIE INWAZYJNEJ
INFORMACJE OGÓLNE
1. Kongres Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej odbędzie się w dniach 27.09-29.09.2018 r. w Lublinie.
2. Organizatorem Kongresu jest Fundacja Wspierania Chirurgii im. prof. dr. hab. Feliksa
Skubiszewskiego, ul. Stanisława Staszica 16, w Lublinie. Organizatorem wykonawczym Kongresu jest
Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Skrajna 12-14.
3. Oficjalny serwis internetowy Kongresu znajduje się pod adresem: www.kongreschmi.pl
4. Ekspozycja plakatów odbywać się będzie przez cały czas trwania Kongresu.
ZGŁASZANIE PRAC
1. Warunkiem udziału w sesji plakatowej jest:



dokonanie rejestracji i uiszczenie opłaty za udział w Kongresie
pozytywna recenzja przesłanego streszczenia pracy.

2. Zgłaszane prace muszą być pracami oryginalnymi. Praca nie może być uprzednio publikowana ani
prezentowana na innych konferencjach naukowych.
3. Streszczenie dotyczące plakatu należy przygotować w języku angielskim, w formacie .doc. Należy je
przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: postery@kongreschmi.pl w temacie wpisując „Sesja
Plakatowa - streszczenie” do dnia 31.05.2018 r.
4. Zgłoszenie pracy musi zawierać następujące informacje:







tytuł pracy;
autorzy;
e-mail osoby prezentującej;
instytucja (pełna nazwa instytucji, z której pochodzi autor i każdy ze współautorów,
miejscowość, kraj);
określenie kategorii tematycznej zgłaszanej pracy
treść streszczenia (z podziałem na wstęp, omówienie, wnioski);

5. Prosimy nie umieszczać rycin, wykresów ani zdjęć w treści streszczenia.
Objętość treści nie może przekraczać 2 500 znaków (ze spacjami).
6. Do przesłanego streszczenia należy dołączyć oświadczenie o treści: „Prezentowana praca jest
samodzielnym opracowaniem jej autora/autorów”.
7. Zgłoszenie streszczenia jest równoznaczne z uzyskaniem zgody na prezentację pracy od wszystkich
współautorów i kierownika jednostki, z której praca pochodzi.

8. Autorzy, których prace zostaną pozytywnie zrecenzowane przez komisję Sesji Plakatowej i
zakwalifikowane do prezentacji podczas Kongresu, zostaną o tym powiadomieni przez organizatorów
drogą elektroniczną (e-mailem), do dnia 10.07.2018 r.
TERMINY






Ostateczny termin zgłaszania streszczeń prac upływa 31 maja 2018 r.
Prace zgłoszone po tym terminie nie będą akceptowane. Nie będą akceptowane także prace
nadesłane pocztą tradycyjną lub faksem.
Ocena streszczeń przez recenzentów nastąpi do 15 czerwca 2018 r.
Powiadomienie autorów o przyjęciu lub odrzuceniu pracy oraz formie prezentacji do 10 lipca
2018 r.
Prace zakwalifikowane do prezentacji na Kongresie muszą zostać wysłane do 17 września
2018 r. na adres ftp wskazany w otrzymanym powiadomieniu przyjęcia pracy do prezentacji ,
zgodnie ze specyfikacją techniczną

KATEGORIE TEMATYCZNE ZGŁASZANEJ PRACY









Wyzwania chirurgii XXI wieku – możliwości i ograniczenia
Chirurgia patologicznej otyłości
Techniki i metody terapii endoskopowej w chorobach przełyku
Chirurgia kolorektalna – nowe metody i techniki operacyjne
Chirurgia minimalnie inwazyjna w nowotworach narządowych
Powikłania w chirurgii minimalnie inwazyjnej
Laparoskopia w nagłych stanach chirurgicznych
Operacje z wykorzystaniem technik minimalnie inwazyjnych: przewód pokarmowy, chirurgia
endokrynologiczna, klatka piersiowa, miednica mniejsza

OCENA PRAC
1. Oceny prac dokona Komitet Naukowy.
2. Kryteria oceny:





treść, wartość merytoryczna
oryginalność
metodyka
sposób prezentacji zagadnienia

EKSPOZYCJA PLAKATÓW
1. Autorzy zakwalifikowanych prac są zobowiązani do przygotowania plakatu w formie
multimedialnej – plik graficzny (orientacja pionowa).

Według następującej specyfikacji technicznej:



Format pliku: .jpg bądź .png
Pliki muszą być dostarczone w dwóch rozdzielczościach: 3840x2160 px oraz 1920x1080 px

2. Ekspozycja plakatów odbywać się będzie przez cały czas trwania konferencji na nośnikach
multimedialnych (monitory multimedialne).

SESJA PLAKATOWA
Terminy sesji plakatowych zostaną podane w terminie późniejszym.
W trakcie trwania Sesji Plakatowej oczekujemy obecności autorów plakatów.

KONKURS sesja plakatowa
W trakcie sesji plakatowej przeprowadzony będzie konkurs doniesień plakatowych.
Autorów plakatów prosimy, by w czasie sesji plakatowej pozostawali cały czas przy swoich posterach,
tak, aby możliwa była wymiana poglądów i dyskusja między autorami i uczestnikami konferencji.
Przewidujemy nagrody dla autorów trzech najlepszych prac.
Nagrody wręczone zostaną w sobotę na zakończenie Konferencji.

INFORMACJA
Podanie danych: imię i nazwisko, e-mail, afiliacja (miejsce pracy) jest niezbędne do zgłoszenia pracy
do Sesji Plakatowej. Zgłaszając swój udział w Sesji Plakatowej wyrażają Państwo zgodę na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (2016/679). Podanie danych jest dobrowolne, ale brak zgody
uniemożliwia zgłoszenie. Każdy klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania,
zarządzania, zaprzestania przetwarzania oraz zażądania ich usunięcia.

KONKURS - Sesja plakatowa i Sesja video
1. Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Paśnik dla autorów
trzech najlepszych prac zgłoszonych w sesji video oraz sesji plakatowej, przyzna nagrody
Prezesa Towarzystwa Chirurgów Polskich.
2. Nagroda finansowa w wysokości 2 500 zł dla 3 najlepszych prac naukowych przedstawionych
podczas Kongresu, które będą oceniane przez niezależne od Johnson & Johnson Poland Sp. z
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o.o. gremium z Towarzystwa Chirurgów Polskich, zostanie przyznana z grantu edukacyjnego
przekazanego przez Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.
Kwota nagrody zostanie pomniejszona o podatek od wygranej w wysokości 10% wartości tj.
250 zł.
W sumie zostaną wręczone 3 nagrody z wszystkich zgłoszonych prac, w obu sesjach (bez
względu na rodzaj sesji, do której zostały złożone).
Nagroda może być przeznaczona wyłącznie na cel edukacyjny.
Czas na wydatkowanie środków – do 9 miesięcy od otrzymania nagrody.
Kryteria oceny prac :
treść, wartość merytoryczna
oryginalność
metodyka
sposób prezentacji zagadnienia
Warunkiem otrzymania nagrody jest oświadczenie uzyskane od lekarza, w którym będzie
zawarta informacja, że nagroda będzie przeznaczona wyłącznie na cel edukacyjny w
określonym czasie, do wglądu dla Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.
Prace zostaną oceniane przez Komisję w składzie:
- Prof. dr hab. n. med. Andrzej Budzyński
- Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner
Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na zakończenie Kongresu.

