
Amaç:

- Çocuk Romatoloji uzmanlık eğitimi öğrencilerinin teorik bilgi düzeyinin yükseltilmesi

- Akademik sunu hazırlamaya ait teknik ayrıntıların gözden geçirilmesi

- Çocuk romatoloji yan dal uzmanlık öğrencilerinin  akademik yaşama hazırlanması

- Zor olgular için kafa yormak ve farklı yada değişik �kirlerin değerlendirilmesini sağlamak

Kimler, nasıl katılabilir? : 

Çocuk Romatolojisi yan dal uzmanları & uzmanlık öğrencileri zor tanılandırılan ve diğer hastalıklarla karıştırılabilen JIA olgu örneklerinden birini 

seçip sunum haline getirerek başvurabilecekler.

Başvuru kriterleri : 

• Katılımcılar olgu tartışması temelli sunu hazırlamalıdır.

• Mevcut olgu, literatür ve kılavuz bilgileriyle zenginleştirilmelidir.

• İdeal sunu hazırlama koşullarına dikkat edilmelidir. 

• Sunu 15 yansıyı geçmeyecektir.

• Başvurular 5 Aralık 2021 tarihine kadar olgumaratonu@gmail.com 

 adresine gönderilmelidir. (İletilen sunular hakemlere ilgili görevli 

 tarafından numaralandırılarak gönderilecektir. Hakemler sununun hangi    

 klinikten geldiğini bilmeyeceklerdir. )

Başvuru değerlendirme kriterleri : 

 a) Olgu sunumunun özgünlüğü –20 puan

 b) Yansı sunusunun kalitesi (giriş, gelişme ve sonuç ile gerekli mesajı verme) -20 puan

 c) Sunumda bir yansıda en fazla 7 satır, her satırda 7 kelime, sade font, uygun geçiş, başlık 32-44 punto,  metin 20-32 punto -5 puan

 d) Sunum boyunca aynı renk şeması, vurguda parlak veya canlı renk, doymuş renklerin kullanımı -5 puan

 e) Görsel içerik (tablo, şekil ve görüntü) -10 puan

 f ) Olgu sunumunun güncel literatürle zenginleştirilmesi -10 puan

 g) Mevcut kılavuzlara uygunluk -10 puan

 h) Yeni veya hedef bilginin en kısa yoldan anlatımı –10 puan

 i) İzleyici değerlendirmesi –10 puan

• Mevcut toplantılar 20 Aralık 2021 tarihinde çevrimiçi olarak düzenlenecektir.

• Canlı yayında en iyi beş sunu, başarı sırası belirtilmeksizin ilan edilecektir.

• İlan edilen her sunudan sonra, hazırlayan asistan canlı yayına bağlanıp sunuyu izleyicilerle paylaşacaktır. 

• Sunum süresi 20 dakikayı geçmeyecektir.

• Beş sunum izleyicilerle paylaşıldıktan sonra, izleyicilerde bu beş sunuya canlı yayında puan vermeleri (1-10arası) istenecektir.

• Puanlama sonrası dereceler ve ödüller, beşten geriye doğru canlı yayında açıklanacaktır.

• Her klinikten en fazla 2 başvuru kabul edilecektir.

• Planlanan yarışmalarda yer alacak hakemler; Çocuk Romatoloji Derneği yönetimi tarafından belirlenecektir.

 Diğer hususlar:

 Görsellerde ve sunulan hastalarda hastahakları gözetilerek hastanın ismi ve kimlik bilgileri paylaşılmamalıdır.  Benzer şekilde mesleki etik  

 kurallar çerçevesinde hastanın da ha önce tedavi aldığı hastane ve hekim bilgileride saklı tutulmalıdır.

 Sunularda hastalara uygulanan tedaviler ifade edilirken; ilaçlara, kullanılan tıbbi malzeme ve cihazlara ait ticari isimler değil preparat ve   

 malzeme isimleri kullanılmalıdır.

 Hasta senaryosu şeklinde verilen olgularda kullanılan ilaçların Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen  

 endikasyon ve geri ödeme kapsamında olmasına dikkat edilmelidir.  Değilse sunum sırasında mutlaka belirtilmelidir.

Ödüller
•  Birincilik Ödülü 4.000 TL
•  İkincilik Ödülü 3.000 TL
•  Üçüncülük ödülü 2.000 TL
•  Dördüncülük ödülü 1.000 TL
•  Beşincilik ödülü 500 TL

ONLİNE

20 Aralık 2021
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