INFORMATOR WYKŁADOWCY

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy!
Serdecznie zapraszamy do udziału w XXVI Międzynarodowym Kongresie Polskiego
Towarzystwa Kardiologicznego, który odbędzie się w dniach 22-24 września 2022 roku.
W tym roku Kongres ponownie odbywa się w formie stacjonarnej – jesteśmy przekonani,
że Katowice po raz kolejny pokażą swoje gościnne oblicze. Chcemy znów dyskutować
i wymieniać poglądy na temat najnowszych osiągnięć medycznych nie tylko podczas
wykładów, ale także w przerwach między sesjami, przy wydrukowanych plakatach,
na stoiskach firm czy też patrząc na zielony dach Centrum Kongresowego.
Dołożyliśmy wszelkich starań, by konstruowany z niezwykłą starannością program naukowy
spełnił Państwa oczekiwania, omawiał najnowsze wyniki badań, metod diagnostycznych
i terapeutycznych i dał porcję wiedzy do wykorzystania w codziennej praktyce klinicznej.
Wierzymy, że przyjęcie przez Państwa zaproszenia do przewodniczenia sesji, prowadzenia
wykładu i/lub przedstawienia pracy oryginalnej, znacząco przyczyni się do wysokiego
poziomu merytorycznego naszego Kongresu.
Przygotowaliśmy i oddajemy dla Państwa niezbędnik wykładowcy, który w naszej opinii
pozwoli jak najlepiej przygotować się do aktywnego uczestniczenia w obradach podczas
wydarzenia.
Dziękujemy za Państwa zaangażowanie.
Do zobaczenia podczas Kongresu!

prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski
Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
prof. dr hab. n. med. Jacek Legutko
Przewodniczący Komitetu Naukowego
XXVI Międzynarodowego Kongresu PTK

dr hab. n. med. Jacek Kowalczyk
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
XXVI Międzynarodowego Kongresu PTK
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Informacje ogólne
Termin obrad:

22-24 września 2022 r.
Miejsce obrad:

Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach
Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice
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Przygotowanie prezentacji
System prezentacji multimedialnych na salach obrad uniemożliwia podłączenie
i korzystanie z indywidualnych komputerów.
Zalecany format prezentacji to 16:9. Rekomendowane rozszerzenie: .pptx
Filmy powinny zostać osadzone bezpośrednio w prezentacji, dopuszczalne
formaty: avi, divx, xvid, wmv, mov, mpg. Prezentacje przygotowane
w środowisku innym niż Windows mogą mieć nieco inny sposób wyświetlania
czcionek, kolorów, wielkości okienek itp., za co Komitet Organizacyjny
i Naukowy nie odpowiada.
W czasie prezentacji wymagane jest przedstawienie „deklaracji potencjalnego
konfliktu interesów” (w stosunku do wygłaszanej prezentacji). Link ze wzorem
slajdu do pobrania tutaj:
>> POBIERZ DEKLARACJĘ <<
Chcielibyśmy podkreślić, że prezentowane przez Państwa wykłady powinny
cechować się wysoką wartością edukacyjną, prezentując najnowszą wiedzę
zgodną z wytycznymi ESC oraz aktualnymi publikacjami.

Informacje dla Przewodniczących
Zwracamy się ze szczególną prośbą o stymulację dyskusji w oparciu
o najnowsze dane naukowe. Bardzo prosimy o rygorystyczne przestrzeganie
czasu wszystkich wystąpień oraz omówienie prezentacji i wniosków
z Wykładowcami przed rozpoczęciem Kongresu.
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Czasy wystąpień
Sugerowane czasy wystąpień – sesje 90-minutowe

Rodzaj sesji
Sesja dydaktyczna
3 wykłady
Sesja dydaktyczna
4 wykłady
Sesja dydaktyczna
5 wykładów
Sesje przypadków
klinicznych
Sesja prac oryginalnych
– moderowane prezentacje
plakatowe

Czas
Prezentacji wykładu

Dyskusji w sesji

20 minut

30 minut

15 minut

30 minut

12 minut

30 minut

12-13 minut

15 minut
7-8 minut

W przypadku sesji dydaktycznej z inną liczbą wykładów prosimy o ustalenie
czasu bezpośrednio z Przewodniczącymi sesji.

PROSIMY O PRZESTRZEGANIE CZASÓW WYSTĄPIEŃ!
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Wgrywanie prezentacji
Prezentacje można wgrać przed wydarzeniem bezpośrednio
w Systemie Abstraktowym PTK – moduł aktywny będzie do 18 września 2022
r. Po tym terminie prezentacje multimedialne przygotowane na nośniku
(pendrive) w programie PowerPoint prosimy przekazać najpóźniej na 30 minut
przed sesją w punkcie przyjmowania prezentacji.

System abstraktowy
Finalne prezentacje można wgrać samodzielnie – w tym celu należy zalogować
się do Systemu Abstraktowego PTK i przejść do zakładki „Twoje aktywności”
w górnym menu. Przy każdej potwierdzonej aktywności, w ostatniej kolumnie
(„Wgraj prezentację”) należy umieścić plik z prezentacją.
System przyjmowanie prezentacji będzie aktywny do
Dopuszczalne formaty plików: .pptx, .ppt, ZIP.
Maksymalny rozmiar pliku to 1 GB.
Jeśli występuje konieczność wgrania osobno materiałów wideo do prezentacji
należy całość spakować do pliku ZIP i wgrać jako jeden plik.
W przypadku konieczności wgrania nowej prezentacji dla tego samego
wykładu, istnieje możliwość nadpisania aktualnego pliku (poprzedni plik jest
automatycznie kasowany).
Każdorazowe wgranie pliku jest potwierdzane wiadomością e-mail oraz
aktualną datą bezpośrednio w systemie.
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Wytyczne dotyczące przygotowania plakatu
− Sesje plakatowe będą odbywały się w sali Sesji Plakatowych.
− Wymiary planszy do zawieszenia plakatu: szerokość 90 cm, wysokość 140
cm (orientacja pionowa).
− Plakat musi zawierać nazwisko (nazwiska) autora (autorów) oraz tytuł
pracy i nazwę ośrodka, z którego praca pochodzi.
− Dozwolonymi językami są polski i angielski (plakat/prezentacja).
Plakaty przydzielone do danej sesji należy umieścić w wyznaczonych terminach
przed jej rozpoczęciem (plakaty będą przywieszane do tablic za pomocą taśm,
które będą dostępne na miejscu) w oznaczonym numerem pracy miejscu.
Rekomendowane czasy wywieszenia plakatów (z uwzględnieniem czasu
trwania sesji):
− Sesje od 9:00-10:30 – czas wywieszenia: od 8:30-12:30
− Sesje od 16:30-18:00 – czas wywieszenia: od 14:00-18:30
Po wyznaczonych godzinach prosimy o zabranie swoich plakatów,
w przeciwnym przypadku zostaną usunięte przez obsługę Kongresu.

Konkursowe sesje prac oryginalnych KNK
Ze względu na wysokie oceny uzyskane w procesie recenzji najwyżej ocenione
prace zostały zakwalifikowane do sesji konkursowych w dziedzinie nauk
podstawowych, nauk klinicznych, prac studenckich oraz najlepszych plakatów.
Wszystkie sesje odbywają się w dniu 22 września – podczas ich trwania Jury
dokonuje oceny zakwalifikowanych abstraktów oraz wybiera jedną najlepszą
pracę, która zostaje nagrodzona podczas Uroczystej Inauguracji Kongresu.
Przedstawienie prac odbywa się w formie ustnej (PowerPoint), poza sesją
najlepszych plakatów (moderowane prezentacje plakatowe).
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Rejestracja
Uprzejmie informujemy, że Wykładowcy i Prowadzący Sesje Kongresu
zwolnieni są z opłaty kongresowej.
Osoby prezentujące przyjęte abstrakty lub przypadki kliniczne muszą dokonać
rejestracji i uiścić opłatę zjazdową.

Kontakt dla Wykładowców
Piotr Chojan
E-mail: piotr.chojan@casusbtl.pl
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