KONGRES CHIRURGII MINIMALNIE INWAZYJNEJ (LUBLIN 2018)

OPIS WARSZTATÓW

Od pomysłu do publikacji - czyli jak opublikować swoje
wyniki w czasopiśmie naukowym
Warsztaty szkoleniowe
27.09.2018
godz. 8:30 – 12:45

Prowadzący: dr hab. Michał Pędziwiatr (II Katedra Chirurgii UJ CM, Kraków)
dr med. Michał Janik (Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej
i Torakochirurgii)
Cel: zapoznanie uczestników z etapami przygotowania publikacji w czasopiśmie medycznym.
Szkolenie obejmie 3 aspekty:
1. Część teoretyczna – wykłady nt. etapów przygotowywania publikacji medycznej
2. Część praktyczna – krytyczna ocena tekstów medycznych
3. Część merytoryczna – konsultacje i wskazówki nt. tekstów medycznych przygotowanych
przez uczestników warsztatów.
Grupa docelowa: 16 uczestników, którzy rozpoczynają swoją karierę naukową i chcą
poprawić jakoś przygotowywanych przez siebie tekstów medycznych. Warsztaty nie
są skierowane do osób, które nie zamierzają w przyszłości publikować swoich wyników badań.
Czas trwania: 4 godziny i 15 minut
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Plan warsztatów:
Część 1.
1. Wstęp – 5 min.
2. Typy badań naukowych – 15 min.
3. Gromadzenie danych, etyka, rejestracja badań 10 min.
4. Czy i kiedy powinniśmy porozmawiać ze statystykiem? – 15 min.
5. Składowe artykułu naukowego – 15 min.
6. Jak przedstawić wyniki swoich badań? M. Pędziwiatr – 15 min.
7. Jak przedstawić wyniki swoich badań? M. Janik – 15 min.
8. Jak piszę dyskusję? M. Pędziwiatr – 10 min.
9. Jak piszę dyskusję? M. Janik – 10 min.
10. Wybór piśmiennictwa, narzędzia bibliograficzne – 10 min.
11. Zgłaszanie manuskryptu do recenzji, wybór odpowiedniego czasopisma – 10 min.
12. Odpowiedzi na uwagi recenzentów – 20 min.
13. Ograniczenie prowadzenia badań w chirurgii – 15 min.
Czas trwania: 3 godz. (w tym 15 minut przerwy).
Część 2.
Uczestnicy zostaną podzieleni na 4 grupy czteroosobowe w których będą pracować nad
krytyczną oceną tekstów medycznych w oparciu o przygotowaną checklistę i zadania do
wykonania.
Czas trwania: 1 godz. I 15 minut (w tym 15 minut przerwy).
Cześć 3.
Ci z uczestników, którzy zdecydują się na konsultacje poproszeni zostaną o przesłanie do
prowadzących własnych tekstów medycznych. Po zapoznaniu się z nimi prowadzący będą mogli
indywidualnie spotkać się z uczestnikami w czasie trwania całego kongresu i omówić mocne
strony artykułów oraz elementy, które należałoby poprawić.
Czas trwania: Indywidualne konsultacje w czasie trwania kongresu po indywidualnym ustaleniu
terminu spotkań z prowadzącymi
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SYLWETKI PROWADZĄCYCH

Dr hab. Michał Pędziwiatr - specjalista chirurgii ogólnej, adiunkt w
II Katedrze Chirurgii Ogólnej UJ. Jest autorem i współautorem ponad
130 publikacji naukowych oraz 190 doniesień zjazdowych. Jego
aktualny współczynnik impact factor wynosi 165,2. Na stałe
współpracuje z Cochrane Poland. Jest kierownikiem studiów
podyplomowych “Podstawy publikowania w naukach medycznych”
prowadzonych
przez
Medyczne
Centrum
Kształcenia
Podyplomowego UJ. Aktualny opiekun naukowy czterech
przewodach doktorskich. Laureat kilkunastu nagród za osiągnięcia
naukowe w tym stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dla wybitnych młodych naukowców. Jest recenzentem w
prestiżowych czasopismach medycznych m.in. w World Journal of
Surgery, International Journal of Surgery, Clinical Nutrition, PLOS
One, International Journal of Urology, World Journal of
Gastroenterology.
Jego
głównymi
zainteresowaniami
chirurgicznymi są minimalnie inwazyjna chirurgia onkologiczna,
nowoczesna opieka okołooperacyjna, chirurgiczne leczenie otyłości
oraz metodologia badań naukowych.

Dr n. med. Michał Robert Janik jest rezydentem V roku chirurgii
ogólnej w Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i
Torakochirurgicznej Wojskowego Instytutu Medycznego w
Warszawie. Jest autorem i współautorem 27 oryginalnych publikacji
naukowych o łącznym współczynniku impact factor równym 67,8.
Przy czym w 12 pracach jest on pierwszym autorem. Prace te były
publikowane między innymi w Annals of Surgery, Surgery for Obesity
and Related Diseases oraz Obesity Surgery. MR Janik w roku
akademickim 2016/2017 otrzymał grant Fundacji Kościuszkowej w
ramach którego odbył staż naukowy na Case Western Reserve
University w Cleveland (US), w trakcie którego prowadził projekty
naukowe we współpracy z University Hospital Cleveland Medical
Center oraz Cleveland Clinic. MR Janik jest recenzentem w
prestiżowych czasopismach dotyczących chirurgicznego leczenia
otyłości – Obesity Surgery oraz Surgery for Obesity and Related
Diseases, a także stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dla wybitnych młodych naukowców w latach 2018-2020. Jego
głównym zainteresowaniem jest chirurgia metaboliczna.

