
 

 

 

 

 

System abstraktowy 

 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego  

 

 

INSTRUKCJA ZGŁASZANIA  

PRZYPADKÓW KLINICZNYCH 

 

Aby zgłosić pracę abstraktową, proszę zalogować się do 
 Systemu Abstraktowego PTK/Systemu Planowania Programu Naukowego Wydarzeń PTK 

 
Do logowania proszę wykorzystać ten sam login oraz hasło, którego używają Państwo do logowania 

do systemu PTKCzłonkowie. 

http://abstrakty.ptkardio.pl/


 

Po zalogowaniu się do systemu planowania programu naukowego z dostępnej tam listy wybierz 

szukaną konferencję.  

 

 

1. Aby zgłosić propozycję przypadku klinicznego należy z prawej strony nazwy konferencji kliknąć 

przycisk „Zgłoś przypadek kliniczny”. 

 

 

2. Pojawia się wówczas ekran dodania przypadku, gdzie należy wprowadzić niezbędne dane, tj.: 

 Tytuł przypadku POL – nazwa przypadku klinicznego w języku polskim, 

 Tytuł przypadku ENG – nazwa przypadku klinicznego w języku angielskim, 

 Kategoria tematyczna – z rozwijanej listy należy wybrać tematykę przypadku. 
 



 

 

 

Po uzupełnieniu w/w danych w dolnej części ekranu należy uzupełnić dwa poziome panele: 

 Dodaj autora - należy wpisać imię, nazwisko, adres e-mail, miasto oraz zatwierdzić 

przyciskiem „Dodaj” dla wszystkich autorów przypadku klinicznego. 

 Autorzy – w panelu pojawiają się dodani wcześniej autorzy przypadku klinicznego. Należy 

tutaj uzupełnić afiliację i wskazać głównego autora pracy zaznaczając checkbox „Osoba 

prezentująca” przy wybranej osobie. Dodatkowo istnieje możliwość usunięcia autora 

(przycisk „Usuń”) lub zdefiniowania konfliktów interesów, jeśli takowe występują (przycisk 

„Konflikt interesów”).  

 

 



 

 Afiliacje wszystkich Autorów powinny być poprawne oraz aktualne.  

Wyboru można dokonać spośród afiliacji znajdujących się na liście  

– zatwierdzając checkbox z lewej strony. 

Można również wprowadzić nową nazwę afiliacji - po wpisaniu prawidłowej nazwy należy 

użyć przycisku "Dodaj" (jeśli dana afiliacja występuję w bazie, system po wpisaniu trzech 

pierwszych liter podpowie jej nazwę). 

Kiedy wszystkie dane zostały uzupełnione należy zapisać przypadek i przejść do kroku drugiego – 

przycisk w lewym dolnym rogu ekranu „Zapisz i przejdź do kroku drugiego”. 

3. Po przekierowaniu pojawia się ekran edycji przypadku klinicznego, gdzie należy: 

 Uzupełnić Treść przypadku – opis przypadku klinicznego. Limit znaków wynosi 300 słów 

(około 2500 tys. znaków) W przypadku wklejenia treści z Worda należy kliknąć przycisk 

„Przelicz znaki”. 

 Załączyć ryciny – przycisk „Wybierz plik”. Jedyny akceptowalny format to plik graficzny JPG. 

 Uzupełnić pole „Uwagi dla Komitetu Naukowego” – pole nie jest wymagane;  

w przypadku wystąpienia uwag należy je tutaj wprowadzić.  

 



 

4. Aby możliwe było zgłoszenie przypadku klinicznego należy zapoznać się i zaakceptować 

zastrzeżenia prawne dotyczące pracy. 

Zapoznaj się z treścią poniższego oświadczenia i zgłoś przypadek na kongres klikając przycisk 
„Zgłoś”. 
 
Autor (Autorzy) przypadku przesyłając manuskrypt z ilustracjami i tabelami automatycznie  
i nieodpłatnie przenosi (przenoszą) na Polskie Towarzystwo Kardiologiczne wszelkie prawa 
autorskie do wydawania oraz rozpowszechniania nadesłanych materiałów we wszystkich znanych 
formach i na wszystkich znanych polach eksploatacji, bez ograniczeń terytorialnych, językowych 
pod warunkiem, że materiały te zostaną zaakceptowane do publikacji. 
 

5. W trakcie prac nad przypadkiem klinicznym można go w dowolnym momencie tylko zapisać – 

przycisk „Zapisz”. Możliwa jest wówczas jego edycja. 

6. Aby zgłosić gotowy przypadek kliniczny należy po wprowadzeniu wszystkich danych zatwierdzić 

go przyciskiem  „Zgłoś”. 

7. W przypadku problemów związanych z formularzem zgłaszania abstraktów prosimy  

o kontakt z Panem Piotrem Chojan: adres e-mail: piotr.chojan@casusbtl.pl. 
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