Regulamin Sesji Plakatowej VII Ogólnopolskiej Akademii Pediatrii
Abstrakty
1. Tematem Sesji Plakatowej jest "Mały pacjent onkologiczny - holistycznie". Prace niedotyczące tematu
Sesji nie będą uwzględniane.
2. Do Sesji Plakatowej nadsyłane mogą być abstrakty prac oryginalnych bądź opisów przypadków
klinicznych. Prace poglądowe nie będą uwzględniane.
3. Autorem pracy może być student Uczelni Medycznej lub lekarz stażysta.
4. Jedna osoba może być autorem/współautorem maksymalnie dwóch nadesłanych prac. Praca nie może być
jednocześnie wysyłana do Sesji Konkursowej VII OAP.
5. Nadesłany abstrakt musi zawierać nazwisko i imię autora/autorów, nazwisko i imię opiekuna naukowego,
afiliację oraz tytuł abstraktu.
6. Prace oryginalne: abstrakt musi składać się z 5 części - wstęp, cele badania, materiał i metody, wyniki,
wnioski.
7. Opisy przypadków: abstrakt musi składać się z 3 części - wstęp, opis przypadku, wnioski.
8. Abstrakt nie może być dłuższy niż 300 słów. Nie może zawierać wykresów, zdjęć, tabel, rysunków.
9. W zakresie liczby słów muszą być zawarte: nazwisko i imię autora/autorów, nazwisko i imię opiekuna
naukowego, afiliacja i tytuł abstraktu.
10. Wymagana jest czcionka Calibri 11. Pojedynczy odstęp.
11. Abstrakt musi być zapisany w formacie PDF.
12. Za treść i formę abstraktu odpowiada osoba zgłaszająca pracę.
13. Prace prosimy nadsyłać na adres: sesja.plakatowa.oap@gmail.com. W tytule wiadomości należy zawrzeć:
Sesja plakatowa – praca oryginalna/przypadek kliniczny, nazwisko i imię pierwszego autora
14. Termin nadsyłania abstraktów: 20.01.2019r. do godziny 00.00. Prace nadsyłane po tym terminie nie będą
uwzględniane.
15. Nadesłane prace zostaną ocenione przez Komitet Naukowy składający się z pracowników naukowych
Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Spośród nadesłanych prac Komitet wybierze najlepsze do prezentacji z czasie Sesji Plakatowej, która
odbędzie się 02.03.2019 r. w czasie przerwy lunchowej.

16. Lista zakwalifikowanych prac do Sesji Plakatowej umieszczona zostanie na stronie Konferencji po
10.02.2019r.
17. Decyzja Komitetu Naukowego jest nieodwołalna i wiążąca.
18. Komitet Naukowy odrzuci prace zgłoszone niezgodnie z niniejszym regulaminem.

Prezentacja prac
1. Autorzy zakwalifikowanych prac do Sesji Plakatowej muszą przygotować plakat. Wskazówki odnośnie
przygotowania plakatu zostaną wysłane autorom zakwalifikowanych prac drogą mailową oraz opublikowane
zostaną na stronie internetowej Konferencji.
2. Autorzy zakwalifikowanych prac muszą nadesłać projekt plakatu do dnia 28.02.2019 r. na adres:
sesja.plakatowa.oap@gmail.com
3. Nienadesłanie projektu jest równoznaczne z wykluczeniem z Sesji Plakatowej.
4. Sesja Plakatowa odbędzie się 02.03.2019r. podczas przerwy lunchowej.
5. Autor/autorzy zakwalifikowanych prac muszą być obecni podczas Sesji Plakatowej. Pracę prezentować
może maksymalnie dwóch autorów.
6. Komitet Naukowy może zadawać autorom prac pytania podczas Sesji oraz poprosić o krótką prezentację
pracy (max. 5 min).
7. Autorzy zakwalifikowanych prac otrzymają dyplom.
8. Spośród zakwalifikowanych prac Komitet Naukowy wybierze i nagrodzi najlepszą pracę.

