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Szanowni Państwo, 

Drogie Koleżanki i Koledzy! 

 

Z ogromną przyjemnością zapraszamy na XXV Międzynarodowy Kongres 

Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, który odbędzie się w dniach  

22 września-2 października 2021 r. w formule online. 

Spotykamy się już od 25 lat, za każdym razem mierząc się z wyzwaniami 

medycyny, podejmując najważniejsze tematy z zakresu kardiologii, dyskutując  

o najnowszych badaniach naukowych, wytycznych, zaleceniach czy metodach 

diagnostycznych. 

Dziękujemy za przyjęcie aktywności naukowych podczas wydarzenia – 

wierzymy że przyczyni się ona do wysokiej wartości merytorycznej 

Jubileuszowego spotkania. 

W tym roku Kongres po raz drugi odbywa się w formie online, dlatego 

przygotowaliśmy dla Państwa niezbędnik wykładowcy, który pozwoli 

wygłaszającym wykłady i prowadzącym sesje, jak najlepiej uczestniczyć  

w transmisji na żywo, 

Do zobaczenia w sieci! 

Z wyrazami szacunku, 

 

 
 
 
 
 
 

prof. dr hab. n. med. Romuald Ochotny  
Współprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego 

XXV Międzynarodowego Kongresu PTK 

 
 

prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski 
Prezes-Elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 
XXV Międzynarodowego Kongresu PTK 

 
 
 
 
 
 

prof. dr hab. n. med. Maciej Lesiak 
Współprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego 

XXV Międzynarodowego Kongresu PTK 
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Przygotowanie do transmisji: 

− Do uczestniczenia w transmisji konieczne jest urządzenie typu komputer 

(stacjonarny, laptop) lub tablet z dostępem do Internetu (zalecamy 

uczestniczenie w transmisji na urządzeniach typu laptop). 

− Transmisja zostanie przeprowadzona w oparciu o rozwiązanie sieciowe. 

Zalecamy dowolny system operacyjny, który obsługuje najnowsze wersje 

przeglądarek internetowych.  

− W przypadku przeglądarki zalecamy uruchomienie FireFox, Chrome lub 

najnowszej wersji Edge (opartej na Chromium). Te przeglądarki 

zapewniają doskonałą obsługę komunikacji internetowej w czasie 

rzeczywistym (WebRTC). W systemie Mac OS X będzie działać również 

najnowsze Safari, ale FireFox i Chrome zapewnią lepszy dźwięk  

w warunkach niższej przepustowości. 

− Transmisja przebiegnie bez zakłóceń jeśli użytkownik dysponuje 

stabilnym połączeniem internetowym – zalecana prędkość to 

minimalnie: pobieranie: 20 Mb/s, wysyłanie: 20 Mb/s. Rekomendujemy 

połączenie internetowe do komputera w oparciu o kabel sieciowy a nie 

sieć wi-fi.  

− Prosimy o włączenie urządzenia audio do odtwarzania dźwięku  

a w przypadku komputerów stacjonarnych o zapewnienie zewnętrznych 

głośników.  

− Zalecamy korzystanie ze słuchawek z mikrofonem.  

 

Na czas trwania Kongresu Komitet Organizacyjny nie zapewnia studia do 

udziału w transmisji – wszystkie sesje odbywają się zdalnie! 
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Podczas łączenia do transmisji zadbaj o: 

− Wyłączanie wszystkich innych programów otwartych na urządzeniu, np. 

programu pocztowego czy innych aplikacji.  

− Wyciszenie powiadomienia z innych urządzeń typu smartfon. 

− Zwrócenie uwagi na przestrzeń, na której odbędzie się wystąpienie  

(na sesjach wieczornych zadbaj o odpowiednie oświetlenie). Zwróć 

uwagę na wykadrowanie obrazu – kamera internetowa powinna być  

na wysokości Twoich oczu.  

− Podłączenie do zasilania urządzenia z którego korzystasz (np. laptop). 

− Odpowiedni ubiór (strój o jednolitej, matowej fakturze; wyraziste wzory 

oraz krata mogą sprawić wrażenie mirażu). 

− Miejsce z dobrym zasięgiem Internetu, aby uniknąć problemów  

z transmisją danych, jeśli zdecydujesz się korzystać z sieci wi-fi. 
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Połączenie testowe – próby przed Kongresem 

Zapraszamy do skorzystania z możliwości przeprowadzenia połączenia 

testowego przed Kongresem – dzięki temu można sprawdzić warunki 

uczestniczenia w sesji i uniknąć niepotrzebnych problemów podczas samego 

wydarzenia. Zapoznanie się z interfejsem okna transmisji pozwoli także  

na płynniejsze uczestniczenie w sesjach.  

Harmonogram prób 

Sierpień: 

− 18 sierpnia – godzina: 16:00-20:00 

− 23 sierpnia – godzina: 08:00-16:00 

− 25 sierpnia – godzina: 16:00-20:00 

− 30 sierpnia – godzina: 08:00-16:00 

Wrzesień: 

− 1 września – godzina: 16:00-20:00 

− 6 września – godzina: 08:00-16:00 

− 7 września – godzina: 16:00-20:00 

− 13 września – godzina: 08:00-16:00 

− 15 września – godzina: 16:00-20:00 

Osoby zainteresowane przeprowadzeniem połączenia testowego zapraszamy 

do kontaktu pod adresem: test.kongresptk@pixelmultimedia.pl w celu 

ustalenia dokładnego terminu lub natychmiastowego połączenia w trakcie 

wyznaczonych dyżurów.  

Zaleca się przeprowadzenie połączenia testowego z miejsca, z którego nastąpi 

łączenie w trakcie Kongresu. 

 

Nie zwlekaj, umów się na spotkanie online! 

 

mailto:test.kongresptk@pixelmultimedia.pl


 

7 
 

Przygotowanie prezentacji 

Zalecany format prezentacji to 16:9. Rekomendowane rozszerzenie: .pptx 

Filmy powinny zostać osadzone bezpośrednio w prezentacji, dopuszczalne 

formaty: avi, divx, xvid, wmv, mov, mpg. Prezentacje przygotowane  

w środowisku innym niż Windows mogą mieć nieco inny sposób wyświetlania 

czcionek, kolorów, wielkości okienek itp., za co Komitet Organizacyjny  

i Naukowy nie odpowiada. 

W czasie prezentacji wymagane jest przedstawienie „deklaracji potencjalnego 

konfliktu interesów” (w stosunku do wygłaszanej prezentacji). Link ze wzorem 

slajdu do pobrania tutaj: 

>> POBIERZ DEKLARACJĘ << 

Czasy wystąpień 

Sesje 60-minutowe 

Rodzaj sesji 
Czas 

Prezentacji wykładu Dyskusji w sesji 

Sesja – 3 wykłady 15 minut 15 minut 

Sesja – 4 wykłady 12 minut 12 minut 

Sesja – 5 wykładów 10 minut 10 minut 

W przypadku sesji dydaktycznej z inną liczbą wykładów prosimy o ustalenie 
czasu bezpośrednio z Przewodniczącymi sesji. 

PROSIMY O PRZESTRZEGANIE CZASÓW WYSTĄPIEŃ! 

  

https://kongres2021.ptkardio.pl/resources/data/sections/1420/deklaracja_potencjalnego_konfliktu_interesow_2021.pptx
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Wgrywanie prezentacji 

Wszystkie sesje podczas Kongresu PTK odbywają się i są transmitowane na 

żywo. Prosimy o wcześniejsze przygotowanie prezentacji – nieprzekraczalny 

termin dostarczenia prezentacji dla wszystkich dni kongresowych to 17 

września 2021 r. Po tym terminie nie gwarantujemy odtworzenia prezentacji 

w transmisji na żywo.  

Gdzie wgrać?  

Finalne prezentacje należy wgrać samodzielnie – w tym celu należy zalogować 

się do Systemu Abstraktowego PTK i przejść do zakładki „Twoje aktywności”  

w górnym menu. Przy każdej potwierdzonej aktywności, w ostatniej kolumnie 

(„Wgraj prezentację”) należy umieścić plik z prezentacją.  

Dopuszczalne formaty plików: .pptx, .ppt, ZIP.  

Maksymalny rozmiar pliku to  1 GB. 

Jeśli występuje konieczność wgrania osobno materiałów wideo do prezentacji 

należy całość spakować do pliku ZIP i wgrać jako jeden plik. 

W przypadku konieczności wgrania nowej prezentacji dla tego samego 

wykładu, istnieje możliwość nadpisania aktualnego pliku (poprzedni plik jest 

automatycznie kasowany).  

Każdorazowe wgranie pliku jest potwierdzane wiadomością e-mail oraz 

aktualną datą bezpośrednio w systemie.  

PODCZAS TRANSMISJI NIE JEST MOŻLIWE UDOSTĘPNIENIE PREZENTACJI  

Z WŁASNEGO URZĄDZENIA! 
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Linki i dołączanie do transmisji 

Bez względu na liczbę aktywności naukowych linki pozwalające na dołączenie 

do transmisji zostaną zebrane i wysłane w jednej wiadomości dla każdego dnia 

Kongresowego. E-mail zostanie dostarczony do Państwa do godziny 10:00 

danego dnia. Wyjątkiem są linki dla aktywności odbywających się w sobotę – 

tutaj wiadomość zostanie dostarczona w piątek do godziny 22:00. 

Wiadomość zostanie wysłana z adresu: 

wykladowcykongresptk@pixelmultimedia.pl  

Prosimy o dołączenie do transmisji najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem 

sesji. Kliknięcie w link przekieruje bezpośrednio do panelu transmisyjnego  

w przeglądarce internetowej.  

Dołączając do transmisji podpisz się pełnym imieniem i nazwiskiem.  

Przykład: Michał Nowak 

Przebieg sesji 

Po wejściu do panelu administracyjnego obsługa techniczna sprawdzi 

wykadrowanie, jakość dźwięku i obrazu oraz jakość połączenia. Następnie  

w momencie startu sesji poinformuje o przekierowaniu do transmisji online dla 

uczestników.  

Prezentacje będą udostępniane w oknie transmisji przez realizatora – 

wykładowcy samodzielnie sterują prezentacją za pomocą strzałek na ekranie 

(lewo, prawo).  

UWAGA: ze względu na zdalną formę Kongresu oraz konieczność 

rygorystycznego przestrzegania zaplanowanych ram czasowych programu 

naukowego, w przypadku przedłużenia czasu trwania sesji zostanie ona 

automatycznie wyłączona z transmisji po 3 minutach od przekroczenia 

ustalonego w programie czasu jej zakończenia.  

mailto:wykladowcykongresptk@pixelmultimedia.pl
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Pytania z czatu 

Wszystkie pytania od uczestników sesji jakie pojawią się podczas transmisji 

będą na bieżąco zbierane i przekazywane w oknie czatu w panelu 

administracyjnym dla Wykładowców i Przewodniczących sesji.  

Mikrofon 

Podczas transmisji w momentach, kiedy nie zabierasz głosu wycisz swój 

mikrofon aby nie powodować dodatkowych zakłóceń.  

Awaryjne dołączenie do transmisji – połączenie 

głosowe 

W przypadku nagłej utraty połączenia internetowego lub innych 

niespodziewanych sytuacji, istnieje możliwość awaryjnego dołączenia do 

transmisji tylko z połączeniem głosowym. W tym celu zadzwoń pod numer: + 48 

32 43 10 127, a następnie podaj kod dostępu do wybranego studia, w którym 

odbywa się sesja. Kody do studia zostaną przesłane w tej samej wiadomości co 

linki do transmisji.  

Pamiętaj!  

− Dołączając do transmisji spróbuj nie zakłócać jej aktualnego przebiegu  

i poczekaj na zapowiedź.  

− Jeśli to możliwe, śledź na bieżąco przebieg sesji przed ekranem. 

Informacje dla Przewodniczących 

Zwracamy się ze szczególną prośbą o stymulację dyskusji w oparciu  

o najnowsze dane naukowe. Bardzo prosimy o rygorystyczne przestrzeganie 

czasu wszystkich wystąpień oraz omówienie prezentacji i wniosków  

z Wykładowcami przed rozpoczęciem Kongresu. 
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Rejestracja – udział w transmisjach jako uczestnik 

Uprzejmie informujemy, że Wykładowcy i Prowadzący Sesje Kongresu 

zwolnieni są z opłaty kongresowej. Aby uzyskać dostęp do pełnego 

uczestnictwa w Kongresie należy zarejestrować się na stronie kongresowej  

i wybrać w formularzu opcję "Wykładowcy i Prowadzący sesje". Zarejestruj się 

Przesłane linki do transmisji nie służą do udziału w sesjach w roli uczestnika – 

prosimy o niekorzystanie z nich poza aktywnościami: wygłaszaniem 

wykładów oraz prowadzeniem sesji. 

Kontakt dla Wykładowców 

Piotr Chojan  

E-mail: piotr.chojan@casusbtl.pl  

https://kongres2021.ptkardio.pl/logowanie?login_back=/rejestracja
mailto:piotr.chojan@casusbtl.pl

