Stimați Moderatori,
Vă mulțumim pentru disponibilitatea dvs. de a modera sesiunile Conferințelor Naționale ale
Secțiunilor Societății Române de Pneumologie.
În vederea desfășurării în condiții optime a lucrărilor, vă rugăm să luați în considerare următoarele
aspecte:

Declarația de interes
Vă reamintim că declarația de interes a lectorilor trebuie să fie indicată în primul slide al prezentării.

În timpul sesiunii de prezentări








Păstrați cu strictețe timpul alocat fiecărui lector în parte. Un ceas indică timpul rămas pentru
fiecare prezentare. Vă anunțăm că înainte cu 5 minute de finalizarea timpului acordat va fi
emis un semnal sonor de avertizare.
Fiți pregătiți să inițiați și să încurajați discuții constructive.
Fiți pregătiți să comentați datele prezentate în raport cu informațiile științifice general
acceptate. Auditoriul ar putea înțelege din lipsa comentariilor că acceptați sau sunteți de acord
cu ideile prezentate.
Facilitați discuțiile și angajați auditoriul în schimbul de informații științifice.
Secretariatul vă va asista în orice problemă tehnică sau administrativă.

Vă mulțumim!
Comitetul de Organizare

Distinguished Chairpersons,
Thank you for your willingness to moderate this session of the National Conferences of Romanian
Society of Pneumology, 2019. In order to conduct the session in optimum conditions, please consider
the following:

Declaration of interest
Please note that the declaration of interest of the lecturers should be indicated in the first slide of the
presentation.

During the session
 Kindly keep to the allotted time. A clock shows the remaining time for each presentation. Please
note that 5 minutes before the end of the allotted time there will be a warning sound effect.
 Be prepared to initiate and encourage constructive discussions. Be prepared to comment on the data
presented in relation to the generally accepted scientific data. From the lack of comments, the
audience might understand that you accept or agree with the ideas presented.
 Facilitate discussion and engage the audience in exchanging scientific information.
 The Congress Secretary will assist in any technical or administrative problem.

Kindest regards,
Organizing Committee

