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Konferencja jest skierowana do lekarzy kardiologów, pracowników naukowo-

dydaktycznych  z  zakresu  kardiologii,  studentów  medycyny,  menadżerów 

ochrony zdrowia, pielęgniarek kardiologicznych i wszystkich zainteresowanych 

tą tematyką.

Tematyka Konferencji:

 Nowoczesne, inwazyjne metody leczenia zaburzeń rytmu serca.

 Ablacja w leczeniu arytmii serca.

  Rehabilitacja po zabiegach kardiologicznych.

 Telemedycyna w rehabilitacji kardiologicznej.
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Informacje ogólne:

 Uczestnicy konferencji otrzymują certyfikat i punkty edukacyjne.

 Koszt uczestnictwa w Konferencji wynosi:

- 200 zł w tym: certyfikat, udział w obradach, materiały konferencyjne, 
przerwy  kawowe  podczas  obrad,  obiad  w  pierwszym  dniu,  uroczysta 
kolacja.

- 450 zł w tym: druk jednej pracy w monografii w języku polskim lub 
angielskim oraz certyfikat, udział w obradach, materiały konferencyjne, 
przerwy  kawowe  podczas  obrad,  obiad  w  pierwszym  dniu,  uroczysta 
kolacja.

- udział studentów w części merytorycznej konferencji – bezpłatny.

Wytyczne dla autorów:

 Prace należy nadesłać w języku: polskim i angielskim. 

 Praca powinna zawierać: 

- kartę tytułową: nazwa i miejsce zakładu pracy w języku angielskim

  i   polskim,   pełne  imię  i   nazwisko  autora  (ów),  tytuł  artykułu  

  w  języku  angielskim i polskim, 

- słowa kluczowe i streszczenie w języku angielskim, 

- słowa kluczowe i streszczenie w języku polskim, 

- wstęp, 

- materiał i metody badawcze, 

- omówienie wyników badań, 

- dyskusję, 

- wnioski, 

- bibliografię,

- liczbę znaków ze spacjami.
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Bibliografia (bez tłumaczenia na język angielski): ponumerowane w porządku 

alfabetycznym: nazwisko autora(ów) -  wszystkich i pierwsze litery imion, rok 

wydania, tytuł pracy, wydawnictwo (lub nazwa czasopisma), strony:

- Małecka B, Kutarski A, Grabowski M. Is the transvenous extraction of 
  cardioverter-defibrillator Leads more hazardous than that of pacemaker 
  Leeds? Kardiol Pol, 2010; 68: 884–890.  

Tytuły tabel i rycin wg wzoru: 
Tab.1 – napis nad tabelą. Ryc.1 - napis pod ryciną. 

Tabele i ryciny należy umieścić w treści artykułu. 

Bibliografia powinna zawierać nie więcej niż 20 aktualnych pozycji. 

Komitet Naukowy zastrzega sobie prawo wyboru doniesień, które zostaną 

zaprezentowane podczas Konferencji

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Konferencji proszone są o przesłanie 
na adres organizatora zgłoszenia na załączonym formularzu, pocztą lub drogą 
e-mailową.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej

Dział Rozwoju i Szkoleń

ul. Terebelska 57-65, 21-500 Biała Podlaska, tel. 83 342 82 47

z dopiskiem „Konferencja kardiologiczna”

e-mail: ewa.czeczelewska@szpitalbp.pl

mailto:ewa.czeczelewska@szpitalbp.pl
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Ważne daty

 Zgłoszenie udziału w konferencji oraz temat pracy należy przesłać:
do 15 czerwca 2013 r.

 Opłatę konferencyjną oraz streszczenie pracy należy nadesłać do:
     do 15 lipca 2013 r.

 Pełny tekst pracy należy przesłać pocztą elektroniczną
do 1 sierpnia 2103 r.

Opłatę konferencyjną należy wnosić na konto:

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 
w Białej Podlaskiej

rachunek bankowy: 10 8025 0007 0024 1650 2000 0020
z dopiskiem „Konferencja kardiologiczna”

Zakwaterowanie we własnym zakresie.  

W razie rezygnacji wpłata nie podlega zwrotowi.

Szczegółowych informacji na temat Konferencji udziela:
Dział Rozwoju i Szkoleń – tel. 83 342 82 47

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU 
W KONFERENCJI

PATRONAT MEDIALNY :


