Absztrakt felhívás
A Szervezőbizottság a résztvevők aktív részvételére számít, ezért felkér minden társasági tagot,
érdeklődő kollégát absztrakt benyújtására. Az absztraktokat az oldalon felül található linken
keresztül, a szervezőiroda on-line absztrakt rendszerét használva kell bejelenteni.

Fő témák
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

genetika, környezet, epigenetika
a táplálékfelvétel-szabályozása
a gyermekkori elhízás jelentősége
elhízás különböző életszakaszokban
az elhízás korszerű diagnosztikája
az elhízás kezelési lehetőségei
diétoterápia, mozgásterápia, stresszkezelés
evészavarok, a pszichoterápia lehetőségei
a táplálék-kiegészítők helye, szerepe
metabolikus és bariatrikus sebészet
az elhízás és társbetegségeinek összefüggése, kezelése
a prevenció lehetőségei

Prezentáció fajtái
- felkért referátum
- bejelentett előadás (8+2) 10 perc
- doktoranduszok szekciója (10+5) 15 perc
- rövid prezentáció (max. 5 dia) (3+2) 5 perc
- poszter prezentáció

Prezentáció módja
Az előadásokhoz számítógép és számítógépes projektor áll rendelkezésre. Kérjük, hogy
előadásaikat MS PowerPoint prezentáció formájában készítsék el. A vetítéshez a program
legfrissebb verziója áll rendelkezésre, ezért a korábbi verzióban készült prezentációk is
levetíthetők.
Figyelem: mozgóképet tartalmazó prezentáció esetén kérjük a mozgókép tömörítésére használt
program (kodek) telepítő verzióját is hozzák magukkal. Bár technikus kollégáink telepítik a
leggyakrabban használt kodekeket, előfordulhat, hogy az Ön által használt program mégsem lesz
elérhető. Ha prezentációja mellé elmenti a telepítő fájlokat, a mozgóképeket biztosan le lehet majd
játszani a kongresszuson is. Technikai információkat érintően kérjen segítséget intézete
rendszergazdájától!

Absztrakt instrukciók
1. A Tudományos Bizottság kizárólag az absztrakt felhívásban közölt alábbi instrukciók
alapján elkészített absztraktokat fogadja el (tagolás, formázás).
2. A szerzők felhatalmazzák a Tudományos Bizottságot, hogy a kisebb helyesírási és formai
hibákat kijavítsák.
3. A beküldött absztraktok a Tudományos Bizottság értékelése alapján kerülnek szóbeli
előadás/poszter végleges besorolásra.
4. A szóbeli előadásba sorolt előadások hossza 8+2 perc.
Az absztraktok beküldési határideje: 2017. november 5.
Absztraktok elfogadás: 2017. november 10.
Végleges program publikálása: 2017. november 15.
A nyomtatott poszterek mérete 90 x 120 cm.
Az előadók védelmében az előadások a levetítés után szigorúan törlésre kerülnek
adatvédelmi okok miatt.

