Informacje dla autorów
Prosimy autorów, którzy chcą dołączyć do programu naukowego kongresu, aby wypełnili abstrakt
za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie internetowej www.kongrescos.cz. Prosimy
również o przesłanie abstraktu radzie naukowej kongresu w postaci pliku MS Word na adres poczty
elektronicznej: abstract@kongrescos.cz, w podanym poniżej formacie (zob. Wytyczne
formatowania abstraktu)
Termin zgłaszania abstraktów upływa 31 maja 2022.
Kategorie
• Główny program naukowy
• Sesja posterowa

Komitet naukowy zastrzega sobie prawo, po konsultacji z autorem referatu do zmiany kategorii.
W pierwszym rzędzie zostaną przyjęte referaty dotyczące głównych tematów kongresu.
W ramach kongresu będą wyróżniane: najlepszy referat podyplomowy (dotyczy lekarzy szkolących
się podyplomowo lub co najwyżej 2 lata od ukończenia studiów) abstrakt proszę oznaczyć literami
PG, najlepszy naukowy poster, oraz najlepszy poster o tematyce klinicznej (wkład w praktykę).
Autorzy zostaną zawiadomieni o akceżtacji abstraktu w terminie do 30 czerwca 2022. Wybrane
abstrakty będą publikowane w książce abstaktów.
Czas trwania referatu w głównym programie naukowym to 15 minut, referat konkursowy 10-15
minut, w ostatnich sesjach minimum 20 minut. Pierwszy autor referatu jest zwolniony z opłat
kongresowych.
Sesja posterowa będzie zrealizowana w postaci elektronicznych posterów. Zaakceptowana będzie
jedna strona formatu PDF, rozmiary szablonu to 52x63,5 cm (9:11). Dalsze szczegóły są podane na
stronach internetowych kongresu.
Wytyczne formatowania abstraktu
1.Nagłówek (maksymalnie 10 słów)
2. Autor (imię wykładowcy lub głównego autora posteru proszę podać na pierwszym miejscu)
3. Miejsce pracy (cały adres proszę podać w odpowiednim miejscu formularza, a pliku MS Word
również w górnym numerycznym wskaźniku proszę podać odpowiednią a liację autorów)
4. Abstrakt (przede wszystkim u posterów i referatów konkursowych konieczny jest abstrakt
ustrukturyzowany)
• Cel pracy
• Materiał (lub plik)
• Metodyka
• Wyniki
• Wnioski

fi

Abstrakty, które nie spełnią wymagań redakcyjnych, będą przesłane autorowi do korekty w
określonym terminie po jego upływie nie będą one opublikowane. Nie jest dopuszczałne, żeby
wyniki zostały podane dopiero podczas referatu lub w posterze. W takim wypadku komitet
naukowy nie może wyrazić opinie na temat referatu

