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 اللوائح
 

ً
ا
أحكامًعامةً:ً:أول  

 
: العالج غير الجراحي للعظام والعضالت والجلد واألعضاء الداخلية. . الموضوعات الرئيس1 ي يتناولها هذا المؤتمر هي

ة الت   
: الطب المحافظ يهتم منظمو هذا  ي ال المؤتمر بما يلي

ي فت 
يحي  التشخيص، ،والدوائ  مقارنة اآلثار بير  العالج  ،التباين التشر

الجوانب النفسية  ،العالجات طفيفة التوغل ،مبادئ تأهيل المريض لإلجراءات أو العالج المحافظ ،الجراحي وغير الجراحي 
إعادة التأهيل والرعاية قبل وبعد الجراحة.  ،والقانونية واألخالقية  

 
ً
 
ًالمؤتمرً:ً:ثانيا ي

 
المشاركةًف  

ا مرتبطير  بالرعاية الصحية، عل سبيل المثال 1
ً
ا تقديمًيا خالل المؤتمر أن يكونوا أفراد

ً
. يمكن للمشاركير  الذين يقدمون عرض

ي العالج العلماء واألطباء والمعالجير  النفسيير  وعلماء النفس والمحامير  والممر 
 
ضات وطالب الدكتوراه والطالب والمهتمير  ف

 غير الجراحي للعظام والعضالت والجلد واألعضاء الداخلية. 
ي الحدث: 2

 
. هناك نوعان من المشاركة ف  

ي شكل خطاب شفهي أو بواسطة الملصقات.  :المشاركة النشطة-أ
 
يقدم المشاركون العروض التقديمية ف  

ا للعرض التقديمي أو الملصق. المشار : المشاركة الغير نشطة -ب
ً
ك الذي لم يكن مؤلف  

ي المؤتمر بأنفسهم تكاليف . يغطي 3
 
من وإىل مكان انعقاد المؤتمر.  النقلو  اإلقامة المشاركون ف  

. ال يقبل المنظمون رسوم المؤتمر للمشاركة النشطة إال بعد قبول الوثائق المقدمة. سيتم إبالغ المشارك الذي يقوم بتقديم 4

ي العرض 
وئ  يد اإللكي  .التقديمي بذلك عن طريق الير  

 
ا
 
التقديمًوتسليمًاألعمالً:ثالث  

1 : ي الجلسات حسب التوزي    ع التاىلي
 
. سيتم عرض الرسائل المقدمة ف  

الرأس( أ  
 ب( العمود الفقري

 ج( الصدر
 د( البطن

 ـه( الحوض
 و( الطرف العلوي
 ز( الطرف السفلي 
 ح( أمراض جهازية
 ط( رعاية التمريض

القانون واألخالق وعلم النفسي(   
 ك( الرياضة والتغذية

 ل( الجلد واألنسجة تحت الجلد
  م( جلسة الملصقات
 ن( جلسة للطالب

ي المؤتمر الدوىلي للعالج غير الجراحي 2
 
ا ف

ً
ام باألحكام التالية:  للجراحة،. من أجل أن تصبح مشارك يجب عل الشخص االلي    

نت عن طريق مل ء نموذج التسجيل. أ( التسجيل عير اإلني   
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ي من  تأكيد الحصول علب( 
وئ  يد اإللكي  . التسجيل الناجح عير الير المنظمير   

ي غضون 
 
.  14ج( دفع رسوم التسجيل ف ي

وئ  يد اإللكي  يوًما تقويمًيا منذ استالم تأكيد التسجيل عير الير  
ية واأللمانية واألوكرانية وا3 لروسية والفرنسية.   . يمكن تقديم العروض باللغة البولندية واإلنجلير   
ي المؤتمر. تقبل اللجنة العلمية األوراق المتعددة التخصصات  ات. يتم قبول مراجعة الدراس4

 
والبحث والتقارير اإلكلينيكية ف

 والطبية واألخالقية والقانونية والنفسية. 
مؤلفير  كحد أقىص.  5. يمكن أن تضم األعمال المقدمة للمؤتمر 5  
ي الجلسة. دقيقة لعرض  12. تعط 6

 
. ستجري المناقشة بعد عرض جميع األعمال ف العمل العلمي  

ي الملخص هو 7
 
حرف كحد أقىص.  2000. عدد الحروف ف  

ي متعدد الوسائط بصيغة  يحتاج المتحدثون المشاركون إىل تقديم ملف. 8
ي ئ  ي ئر ي اكس او ئر

ي ئ  ي ئر قبل ساعتير  من بدء الجلسة ئر
فإن هؤالء المشاركير  لديهم الفرصة ، ين ال يمكنهم حضور جلسة المؤتمر من الخارج الذ بالنسبة للمشاركير  أما  .أثناء المؤتمر

دم
ً
.قبل يومير  عل األقل من بدء المؤتمر يق  ،avi أو mp4 تقديمي  لتقديم عرض  ملف بصيغة      

مم(  20 -مم +/  594×  840)  A1 9 ي
 
ي شكل رقمي أو ورف

 
ي اليوم األول للمؤتمر الملصق ف

 
بحجم. ُيسلم ف   

. سوف تخضع العروض التقديمية والملصقات للتقييم من قبل اللجنة إذا وافق مؤلفوها عل تقييمها. ستمنح اللجنة 10

ى للمؤتمر وجائزة للمر  ي والثالث، وكذلك كز العلمية الجائزة الكير
.كل جلسةلجوائز  4األول والثائ   

ي رفض العرض11
 
.. يحتفظ المنظمون بالحق ف  

ي كتاب، وسوف يتم تقديمه لجميع مقدمي العروض والمؤلف المعير  لكل ملصق.  . يتم نشر كل12
 
الملخصات ف  

ي المؤتمر. 13
 
. شهادة مصدرة من اللجنة المنظمة ستكون دليال عل المشاركة ف  

ي المؤتمر. 14
 
ا عل شهادة مشاركة نشطة ف

ً
ا تقديمًيا أو يعرض ملصق

ً
. سيحصل الشخص الذي يقدم عرض  

ي المؤتمر. . سيحصل كل مسا15
 
عد للمؤلف عل شهادة مشاركة ف  

ي المؤتمر. ال غير . سيحصل المشاركون 16
 
نشطة ف مقدمير  عل شهادة مشاركة غير  

 
ً
 
أحكامًختاميةً:رابعا  

عل نشر  يوافقونو  العروض التقديمية أنهم عل دراية بمحتويات الملخص أو العرض التقديمي أو الملصق ا . يرصح مؤلفو 1
ي العروض التقديمية المقدمة  و أسماء و الملخص 

ي و مؤسساتهم عل المواد  أسماء و ألقاب مؤلف 
وئ  امج وعل الموقع اإللكي  الير

 للمؤتمر. 
ي المؤتمر، يمنح المشارك الموافقة عل معالجة البيانات الشخصية من قبل المنظم ألغراض المؤتمر 2

 
. بالتسجيل للمشاركة ف

ا لقانون 
ً
ئحة ومع ال ( 1000، البند 2018بولندا  - البيانات الشخصية )مجلة قوانير  الجمهوريةبشأن حماية  2018مايو  10وفق
( )اإل  ي ي و للمجلس بتاري    خ  2016/679تحاد األوروئر لمان األوروئر بشأن حماية األفراد فيما يتعلق بمعالجة  2016أبريل  27للير  

95/46/EC (GDPR) غاء توجيهالبيانات الشخصية وحرية حركة هذه البيانات و مع إل     
ا للمادة 3

ً
ي المؤتمر، يوافق المشارك عل اإلفراج عن الممتلكات وفق

 
اير  4المؤرخ  81. بالمشاركة ف قانون حقوق  1994فير

بصيغته المعدلة.( 38البند  24رقم  1994التأليف والنشر والحقوق المجاورة )مجلة قوانير  جمهورية بولندا   
 

 


