
  

 

REGULAMIN ZGŁASZANIA WYSTĄPIEŃ 

INFORMACJE OGÓLNE 

1. VIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej „Central 

European Emergency Medicine 2023”, odbędzie się w dniach 11-14 maja 2023 r. 

2. Organizatorem Kongresu jest Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej, a Biurem 

Organizatora jest InspireCongress sp. z o.o. 

3. Oficjalny serwis internetowy Kongresu znajduje się pod adresem: www.ceem2023.pl 

4. Przyjmowane są zgłoszenia do wystąpień w ramach sesji głównych Kongresu, sesji plakatowej 

oraz sesji młodych lekarzy. Komitet Naukowy zastrzega sobie prawo do zmiany wybranego 

przez autora preferowanego typu sesji, o czym autor zostanie poinformowany w zawiadomieniu 

o zakwalifikowaniu prezentacji do Kongresu. 

 

ZGŁASZANIE PRAC 

1. Warunkiem prezentacji pracy jest: 

• pozytywna recenzja przesłanego streszczenia pracy przez Komitet Naukowy, 

• dokonanie rejestracji i uiszczenie opłaty za udział w Kongresie co najmniej jednego 

autora. 

2. Zgłaszane prace muszą być pracami oryginalnymi. Praca nie może być uprzednio publikowana 

ani prezentowana na innych konferencjach naukowych. 

3. Streszczenie dotyczące wystąpienia należy przygotować w języku polskim i angielskim, w 

formacie .doc. Należy je przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: ceem@inspirecongress.pl 

w temacie wpisując „Prezentacja ustna - streszczenie” do dnia 07.04.2023 r. Prace zgłoszone po 

tym terminie nie będą akceptowane. 

4. Zgłoszenie pracy musi zawierać następujące informacje: 

• preferowany typ sesji (tj. jedna z sesji głównych, sesja plakatowa, sesja młodych lekarzy) 

• język prezentacji; 

• tytuł pracy (w języku polskim i angielskim) – powinien jasno określać temat pracy i nie 

zawierać skrótów; 

• imiona i nazwiska autora / autorów (należy zaznaczyć imię i nazwisko autora 

prezentującego pracę w czasie Kongresu); 



  

 

• e-mail i telefon osoby prezentującej; 

• afiliacje autora/autorów (pełna nazwa instytucji, z której pochodzi autor i każdy ze 

współautorów, miejscowość, kraj); 

• treść streszczenia w języku polskim i angielskim (z podziałem na wstęp, cel(e), materiały 

i metody, wyniki, wnioski), w przypadku zgłoszeń z ośrodków zagranicznych, 

streszczenie należy nadesłać tylko w wersji anglojęzycznej. 

5. Prosimy nie umieszczać rycin, wykresów ani zdjęć w treści streszczenia. Ryciny, wykresy i 

zdjęcia będą mogły pojawić się w ostatecznej wersji przyjętej i zakwalifikowanej przez komisję 

pracy. Objętość treści nie może przekraczać 3500 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. Autor/Autorzy mogą nadesłać więcej niż jedno streszczenie. 

9. Autorzy, których prace zostaną pozytywnie zrecenzowane przez Komitet Naukowy i 

zakwalifikowane do prezentacji podczas Kongresu, zostaną o tym powiadomieni przez 

organizatorów drogą elektroniczną (e-mailem). 

 

SESJA MŁODYCH LEKARZY 

1. Zapraszamy do zgłaszania wystąpień lekarzy rezydentów oraz lekarzy stażystów 

podyplomowych w ramach sesji młodych lekarzy. 

2. Tematem przewodnim sesji jest opis przypadku. 

3. Dla autorów najlepszych wystąpień w sesji młodych lekarzy przewidziane są nagrody. 

Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na zakończenie Kongresu 

  



  

 

INFORMACJA  

Podanie danych: imię i nazwisko, e-mail, afiliacja (miejsce pracy) jest niezbędne do zgłoszenia 

wystąpienia na Kongresie. Zgłaszając swój udział w Kongresie 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. Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich 

poprawiania, zarządzania, zaprzestania przetwarzania oraz zażądania ich usunięcia. 

 


