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DÜZENLEMELER 

 
I. GENEL KURALLAR 

1. Konferansın Ana Konuları: kemik, kas, deri ve iç organların cerrahi dışı 
tedavisi. Bu konferansın organizatörleri aşağıdakilerle ilgilenmektedir: 

konservatif, fonksiyonel ve farmakolojik tıp, teşhis, anatomik değişkenlik, 
cerrahi ve cerrahi dışı tedavi arasındaki etkilerin karşılaştırılması, konservatif 

prosedürler veya tedavi için hasta yeterlilik ilkeleri, minimal invaziv tedaviler, 
psikolojik, yasal ve etik yönleri, rehabilitasyon, cerrahi öncesi ve sonrası 

bakım. 

 
II.  KATILIM 

1. Konferans sırasında sunum yapan katılımcılar sağlık hizmetleriyle bağlantılı 
kişiler olabilir, bilim adamları, doktorlar, fizyoterapistler, psikologlar, avukatlar, 

hemşireler, doktora öğrencileri, öğrenciler ve kemik, kas derisi ve iç organların 
ameliyat dışı tedavisi ile ilgilenenler. 

2. Etkinliğe iki katılım şekli vardır: 
a) Aktif katilimcilar: konuşmacı- sözlü konuşma veya poster oturumu şeklinde 

sunum yapan katılımcı. 
b) Pasif katilimcilar: konuşmacı olmayan- sunumu veya poster. Sunum veya 

poster yazarı olmayan katılımcı. 
3. Konferansın katılımcıları Konferans alanına ve oradan konaklama imkanına 

ulaşım masraflarını karşılar. 
4. Organizatörler Konferans ücretini konuşmacı için ancak gönderilen belgelerin 

kabulünden sonra kabul edilecektir. Sunum yapan katılımcıya e-posta 

gönderilecektir. 
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III.  SUNUM VE ÇALIŞMA SUNUMU 
1. Sunulan tezler aşağıdaki başlık altında sunulacaktır: 

a) Baş 
b) Omurga 

c) Göğüs 
d) Karın 

e) leğen kemiği  

f) Üst uzuvlar 
g) Alt uzuvlar 

h) Sistemik hastalıklar 
i) Hemşirelik bakımı 

j) Hukuk, etik, psikoloji 
k) Spor ve beslenme 

I) Deri ve deri altı dokusu 
m) Poster oturumu 

n) Öğrenciler için oturum 
 

2. Uluslararası Ameliyat Dışı Tedavi Konferansı'na katılmak için aşağıdaki 
hükümleri yerine getirmek gerekir: 

a) online formu doldurarak kaydolmak. 
b) Formun başarılı bir şekilde tamamlandığına dair bir onay alınması. 

c) Kayıt e-postası onayı alındıktan sonra 14 takvim günü içinde kayıt ücretini 

ödenmesi. 
3. Sunumlar Lehçe, İngilizce, Almanca, Ukraynaca, Rusça ve Fransızca 

verilebilir.  
4. Konferansta inceleme çalışması, araştırma ve klinik vaka raporları kabul 

edilmektedir.  Bilim Kurulu disiplinler arası, tıbbi, etik, yasal, psikolojik 
belgeleri kabul eder. 

5. Konferans için sunulan eserlerde en fazla 5 yazar olabilir. 
6. Bilimsel çalışmanın sunumu için 12 dakika süre verilmiştir. Bir oturumdaki 

tüm çalışmaların sunumu sonrasında tartışma yapılacaktır. 
7. Özet kısmı en fazla 2000 harf ile sinirlidir. 
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8. Katılımcı konuşmacıların konferans sırasında oturumun başlamasından iki 
saat önce pptx veya ppt formatında bir multimedya sunumu yapmaları 

gerekmektedir.  Konferans oturumuna katılamayan yurtdışından katılımcılar 
için bu katılımcılar, avi formatı aracılığıyla veya Konferansın başlamasından en 

az iki gün önce bir sunum yapma olanağına sahiptir. 
9. Poster, Konferansın ilk gününde A1 boyutunda (840x594mm +/- 20mm) 

dijital veya kağıt formda teslim edilecektir. 
10. Sunumlar ve posterler ancak yazarları değerlendirilmeyi kabul ettikleri 

takdirde Komite tarafından değerlendirmeye tabi tutulacaktır.  Bilim Kurulu, 
Konferansın Büyük Ödülü ve I, II ve III ödüllerini ve ayrıca her oturumdan 4 

ödül verecektir. 
11. Organizatörler bir sunumu kabul etmemek hakkını saklı tutar. 

12. Özetler sunumculara ve poster sunanalar verilecek olan kitapçıkta 

basılacaktır. 
13. Organizasyon Komitesi tarafından verilen bir sertifika Konferansa katılımın 

kanıtı olacaktır. 
14. Sunum yapan ya da poster sunan bir kişiye konferansa konuşmacı belgesi 

verilecektir. 
15. Çalışmanın her ortak yazarı Konferansa katılım sertifikası alacaktır. 

16. Konuşmacı olmayan katılımcılar Konferansa konuşmacı olmayan sertifikası 
alacaklardır. 

 
IV.  NİHAİ HÜKÜMLER 

1. Sunum yazarları özet, sunum veya poster içeriğine aşina olduklarını beyan 
ederler.  Sunulan yazarların özetini, adlarını ve soyadlarını yayınlamayı kabul 

ederler ve konferans, materyalleri, programı ve web sitesinde kurumlarının 
isimleri. 

2. Katılımcı, Konferansa katılmak için kayıt olarak, kişisel verilerin korunmasına 

ilişkin 10 Mayıs 2018 tarihli Kanun uyarınca Konferans amacıyla kişisel verilerin 
Konferans Organizatörü tarafından işlenmesine izin verir (Polonya Cumhuriyeti 

Kanunlar Dergisi 2018, madde 1000) ve kişisel verilerin işlenmesi ve bu 
verilerin serbest dolaşımı ile ilgili kişilerin korunması ile ilgili 27 Nisan 2016 

tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin (AB) 2016/679 sayılı Tüzüğü ile 
95/46 / EC yönergesinin (GDPR) yürürlükten kaldırılması. 

3.Konferansa katılarak, Katılımcı gereğince yayın ve bilgi yayınlamaya izin 
verir, mad. 81/4 Şubat 1994 telif hakları ve ilgili haklar hakkında kanun 

(değiştirildiği şekliyle Polonya cumhuriyeti 344 sayılı Kanun Dergisi 1994 
madde 38). 


