
 

 

ПРАВИЛА 
 
 

I. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
 

1.  Тематика конференції включає в себе неопераційне лікування кісток, м’язів, шкіри 

та внутрішніх органів. Організатори є зацікавлені лікуванням консервативним та 

функціональним, фармакологічним, діагностикою, анатомічною мінливістю, 

порівнянням наслідків хірургічного та неоперативного лікування, аспектами, 

пов'язаними з невідкладною медичною допомогою, правилами призначення 

пацієнтів до хірургічного або консервативного лікування, малоінвазивним 

лікуванням, юридичними, етичними та психологічними аспектами, реабілітацією, до- 

та післяопераційним доглядом. 

 
II. УМОВИ УЧАСТІ  

 
1. Учасниками, які виголошуватимуть праці під час Конференції, можуть бути особи 

зв’язані з охороною здоров’я, наприклад: науковці, лікарі, фізіотерапевти, 
психологи, юристи, докторанти, медсестри.  

2. Існує дві форми участі в заході: 
А) активна участь – учасник  який надав дисертацію у формі доповіді або 
плакатної сесії. 
Б) пасивна участь - учасник, який не є автором твору або плаката. 

 
3. Учасники конференції самостійно покривають усі кошти зв’язані із дорогою та 

ночівлею. 
4. Організатори приймають оплату за активну участь тільки після прийняття усіх 

висланих документів, про що доповідача буде повідомлено електронною 
поштою. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

III. ПРАВИЛА НАДСИЛАННЯ ПРАЦЬ ТА ЇХ ПРЕЗЕНТАЦІЇ 
 
 

1. Наукові статті учасників будуть представлені в наступних тематичних сесіях: 

а) голова 

б) хребет 

в) грудна клітка 

г) черевна порожнина 

ґ) таз 

д) верхні кінцівки 

е) нижні кінцівки 

є) системні захворювання 

ж) медсестринський догляд 

з) право, етика, психологія 

з) шкіра і підшкірна клітковина 

і) cпорт та дієтологія 

ї) плакатна сесія 

й) сесія для студентів 

 
2. Умовою отримання статусу учасника конференції є виконання усіх наступних 

положень: 

А) реєстрація в режимі онлайн шляхом заповнення реєстраційної анкети,  

Б) отримання підтвердження реєстрації від організатора на вашу електронну 

пошту, 

В) оплата реєстраційного внеску протягом 14 календарних днів з моменту 

отримання електронного листа з підтвердженням. 

3. Роботи можуть бути представлені польською, англійською, німецькою, українською 

або російською мовами. 

4. На Конференції приймаються такі праці: огляд, дослідження, ілюстрації або опис 

клінічного випадку медичного, етичного, правового, психологічного або суміжного 

характеру. 

5. Роботи, подані на конференції, можуть мати максимум п'ять авторів. 

6. До презентації наукової роботи присвячено 12 хвилин. Обговорення буде проведено 

після того, як будуть виголошені всі виступи на засіданні. 

7. Кількість символів з пробілами в рефераті - максимум 2000. 

8. Доповідачі повинні надати мультимедійні презентації у форматі ppt або pptx не 

пізніше ніж за 2 години до початку сесії оргкомітету конференції. Для доповідачів з-за 

кордону надається можливість проведення дистанційної презентації, підготовленої у 

форматі avi або mp4, та надання її мінімум за 2 дні до початку конференції. 



 

 

9. Плакат повинен бути доставлений у цифровому або паперовому вигляді в форматі 

А1 (840x594мм +/- 20мм) у день початку конференції. 

10. Виступи та плакати учасників, які буде подано самими учасниками до оцінки 

Наукового комітету, можуть виграти Гран-прі Конференції або отримати першу, другу 

та третю премію чи відзнаку у кожній сесії. 

11. Організатори залишають за собою право не приймати роботу. 

12. Кожен реферат буде опублікований у короткій книзі підсумків, яку отримає учасник 

по закінченню конференції. 

13. Сертифікат, виданий Оргкомітетом, є доказом участі в конференції. 

14. Особа, яка подає презентацію або плакат, отримає сертифікат про активну участь. 

15. Кожен з авторів роботи отримає сертифікат про участь у конференції. 

16. Пасивний учасник отримає сертифікат про пасивну участь у конференції. 

 
IV.  ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
1. Автори робіт заявляють, що ознайомилися з змістом анотації, презентації або 

плаката, погоджуються на публікацію змісту, імен та прізвищ авторів поданої 

роботи, назв їх установ у матеріалах конференції, програмі та веб-сайті 

Конференції. 

2. Зголошуючись до участі у Конференції, учасник погоджується на обробку його 

особистих даних Організатором тільки для цілей Конференції, відповідно до 

Закону від 10 травня 2018 року про захист персональних даних. 

(Журнал законів від 2018, пункт 1000) і відповідно до Регламенту Європейського 

Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист осіб у 

процесі обробки персональних даних та про вільний рух таких даних і відхилення 

директиви 95/46 / EC (RODO). 

3. При участі в Конференції Учасник погоджується на поширення свого фото 

відповідно до ст. 81 Закону від 4 лютого 1994 року про авторське право і суміжні 

права (Журнал законів 1994 № 24, пункт 83, зі змінами). 


