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Konkurs
„Diagnostyczny Maj” 2019
Konferencja „Diagnostyczny Maj”, organizowana co 2 lata przez Oddział Lubelski Polskiego
Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń naukowych.
Głównym celem tego przedsięwzięcia jest zachęcenie młodych diagnostów do aktywnego udziału
w konferencjach i zjazdach poświęconych ogólnie pojętej diagnostyce/medycynie laboratoryjnej.
Osią tych spotkań jest konkurs na najlepszą prezentację w formie miniwykładu przedstawionego
przez najmłodszych diagnostów.
Od wielu lat obserwujemy rosnący poziom takich wystąpień, doskonałe przygotowanie
wykładowców i coraz ciekawsze zagadnienia poruszane podczas Konferencji. Niestety, wykłady, pomimo znaczącego wkładu pracy w ich przygotowanie i konieczności opanowania emocji
wykładowcy podczas publicznego wystąpienia, są wartością zazwyczaj ulotną. Wspominamy
wspaniałe wystąpienia i doskonałe prezentacje, ale… zachowanie ich na dłużej to zmaganie się
z ludzką pamięcią, jej pojemnością i możliwością wykorzystania różnych ważnych informacji
w codziennej praktyce. Z tego względu, mając nieodpartą wolę kontynuowania tego prestiżowego przedsięwzięcia, a jednocześnie dbając o trwałość wysiłku włożonego w przygotowanie
prezentowanych prac, zaproponowaliśmy zmianę formuły konkursu.
W tym roku najlepsze prace w zakresie diagnostyki laboratoryjnej wykonane przez młodego
naukowca reprezentującego zawód medyczny (diagnostę laboratoryjnego, pielęgniarkę lub lekarza) i posiadającego prawo wykonywania zawodu zostaną nagrodzone, opublikowane oraz
zaprezentowane w formie wykładu podczas Konferencji planowanej w październiku 2019 roku.

Organizatorami Konkursu 2019 są:
— Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej,
— Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Metabolicznej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii.

Konkurs odbywa się pod patronatem:
— Stowarzyszenia na Rzecz Leczenia Ciężkich Krwotoków.

88

www.jtm.viamedica.pl

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę
w zakresie diagnostyki laboratoryjnej
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Praca nadesłana na konkurs powinna być pracą oryginalną lub diagnostyczną analizą przypadku
(-ów) przygotowaną przez osobę posiadającą prawo wykonywania zawodu nie dłużej niż 10 lat
do końca 2019 roku.
Warunkiem rozpatrzenia pracy jest pierwsze autorstwo „młodego diagnosty, pielęgniarki lub
lekarza” oraz oświadczenie współautorów (w pracy zespołowej), że wkład intelektualny w projektowanie badania, zebranie danych, opracowanie wyników i sporządzanie tekstu jest w co
najmniej 40% zasługą pierwszego Autora.
W konkursie nie przewiduje się udziału prac poglądowych i systematycznych przeglądów piśmiennictwa.
Zagadnienia przedstawiane w nadesłanych pracach powinny dotyczyć zagadnień metodycznych,
technik diagnostycznych, niestandardowych technik laboratoryjnych i badania niestandardowego materiału przeznaczonego do diagnostyki, błędów pomiarowych, technik ustalania wartości
krytycznych itp.
Nadesłane prace zostaną poddane wstępnej ocenie Komitetu Naukowego i procesowi peer review przez nieujawnionych recenzentów. Ostateczna decyzja o wydrukowaniu pracy i jej ocenie
zostanie podjęta przez Komitet Redakcyjny.
Można zgłaszać prace zaakceptowane do druku lub wydrukowane w 2019 roku w recenzowanym
czasopiśmie.
Prace należy przedstawić w języku polskim lub angielskim. Prace przedstawione w języku polskim muszą zawierać tytuł, streszczenie i słowa kluczowe w języku angielskim.
Termin nadsyłania prac upływa ostatniego dnia kwietnia 2019 roku.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w połowie września 2019 roku. Najwyżej ocenione prace
zostaną przedstawione w formie wykładu podczas Konferencji w październiku 2019 roku, nagrodzone oraz opublikowane w czasopiśmie „Journal of Transfusion Medicine” wydawanym przez
Wydawnictwo Via Medica i Instytut Hematologii i Transfuzjologii, w którym są publikowane
prace poglądowe, prace oryginalne oraz kazuistyczne (opisy przypadków) oraz recenzowane
materiały z konferencji międzynarodowych. Czasopismo znajduje się w wykazie czasopism oraz
recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych opublikowanym przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 31 lipca 2019 roku i posiada 20 punktów.
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