HISTORIA O GORĄCZCE Q - WYTYCZNE
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Historia o gorączce Q
musi być napisana w
języku angielskim.
W razie potrzeby można
zwrócić się o pomoc do
przedstawicieli Ceva.

Historia o gorączce
Q powinna liczyć
minimum 400 słów,
jednak nie może być
dłuższa niż 1000 słów.
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Konieczne jest podanie imienia
i nazwiska głównego autora
(nagrodę otrzyma jedynie główny
autor, który jest kandydatem do
nagrody).
Niemniej jednak w wyznaczonym
miejscu można podać także
nazwiska innych autorów pracy.

Skróty zawarte w pracy powinny
zostać rozwinięte.

Historię o gorączce Q można napisać wyłącznie w jednej z dwóch form:
• Opcja 1 - PYTANIA I ODPOWIEDZI: bardziej nieformalny format pytań i
odpowiedzi, umożliwiający opisanie swojej historii w praktyczny sposób.
• Opcja 2 - ABSTRAKT: bardziej formalny format, praca, jaką można by na
przykład wysłać na konferencję.

Po wybraniu odpowiedniej formy oraz przygotowaniu swojej historii o
gorączce Q można przejść do Kroku 3.
Należy podać swoje dane oraz wypełnić pola odpowiednie do wybranej
przez siebie opcji.

OPCJA 1: FORMA PYTANIA I ODPOWIEDZI
Tytuł historii
T
0est
Na jaki temat jest Twoja historia o gorączce Q i co ją wyróżnia? Tytuł powinien
zazwyczaj składać się z nie więcej niż 16 słów.

Test
1 Kontekst historii
Jaka była sytuacja w hodowli? Jakie były w niej problemy?
Uwaga: Opisz jakie problemy występowały w hodowli i dlaczego były one ważne dla Ciebie lub hodowcy. Należy
skupić się na zagadnieniach związanych z epidemiologią, wpływie choroby na stado i/lub zwalczaniu gorączki Q
w hodowlach krów mlecznych. Jeśli Twoja historia opiera się na przypadku klinicznym, prosimy o zawarcie w niej
podstawowych danych opisujących kontekst (rodzaj hodowli, liczba zwierząt, początek choroby, objawy kliniczne).

Potwierdzenie Coxiella burnetii
T
2est
W jaki sposób gorączka Q została potwierdzona w Twojej hodowli?
Uwaga: W tej sekcji należy jak najdokładniej opisać w jaki sposób udało się potwierdzić rozpoznanie gorączki Q.

Podjęte działania i rozwój sytuacji
T
3est
Jakie działania zostały podjęte i jaka była ich skuteczność?
Uwaga: Wypełnienie tej części nie jest konieczne jeśli Twoja historia dotyczy prewalencji lub skutków wystąpienia
choroby. Jeśli prezentujesz przypadek kliniczny, opisz jego ciąg dalszy (ustąpienie objawów klinicznych, wskaźniki
rozrodu, liczba siewców, itd).

Wnioski
T
4est
Co oznaczają Twoje wyniki? W jaki sposób mogą one pomóc w zwalczaniu
gorączki Q?

OPCJA 2: ABSTRAKT
Tytuł
Test
Na jaki temat jest Twoja historia o gorączce Q i co ją wyróżnia? Tytuł
powinien zazwyczaj składać się z nie więcej niż 16 słów.

Cele
Test
W tek sekcji opisz cel(e) badania (i jak starano się je osiągnąć).

Materiał i metody
Test
Opisz w jaki sposób Twoje badanie zostało zaprojektowane, uwzględniając
materiał i metody. Przedstaw daty, liczbę hodowli/zwierząt, grupy, kryteria
oceny, kryteria kwalifikacji i metody statystyczne (jeśli były stosowane).
W tej sekcji należy wyjaśnić w jaki sposób zostały zgromadzone dane
prezentowane w sekcji Wyniki.

Wyniki
Test
Jakie rezultaty lub trendy zostały wykryte w Twojej historii Q? Czy były
takie, jak się spodziewano?

Wnioski
Test
Co oznaczają Twoje wyniki? W jaki sposób mogą one pomóc w zwalczaniu
gorączki Q?

