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Az absztraktokat a következő témakörökben várjuk: 

• A cukorbetegség belgyógyászati és szemészeti vonatkozásai 
• Cornea és conjuctiva szemfelszíni betegségek 
• Szemlencse betegségei 
• Orbita, plasztikai sebészet és könnyutak sebészete 
• Időskori macula degeneráció modern kezelése 
• Myopia aktuális kérdései 
• Gyerekszemészet 
• Szemészeti trauma 
• Neuroophthalmológia 
• Szemészeti jogi fórum 
• Egyéb 

A Kongresszus előadás-kivonatát szerkesztett kötetben, elektronikusan letölthető, 

kinyomtatható formában készítjük el.  

Felhívjuk figyelmüket, hogy a kongresszus tudományos programjában csak előzetesen 

regisztrált, illetve részvételi díjat befizetett előadók szerepelhetnek.  

 

Az absztraktok leadásának határideje 2023. február 28.  

 

Beküldés feltételei:  

Ø Egy szerző elsőszerzőként egy absztraktot nyújthat be, társszerzőként bármennyi 

prezentációban szerepelhet! 

Ø Az anyag Magyarországon még nem került publikálásra; 

Ø Informatív tartalmú; 

Ø A Kongresszuson legalább a szerzők egyike részt vesz; 

Ø Az előadó akadályoztatás esetén legkésőbb két nappal a prezentáció előtt írásos formában 

jelzi azt a Tudományos Szervező Bizottságnak.  

 

 

 

 



Formai követelmények  

Ø a szerkesztőablakba beírt szöveg nem haladhatja meg az 6500 karaktert  

Ø A 6500 karakteren belül kérjük megadni ugyanazon absztrakt magyar és angol nyelvű 

változatát. Kérjük a szövegbe beírni mindkét verzió esetében a címet és a szerzőt is. 

Ø kérjük a szerzők teljes (nem rövidített ) nevét megadni! 

Ø a szerkesztőablak nem ad lehetőséget táblázat vagy ábra beillesztésére; 

Ø kérjük feltüntetni a szerző (k) teljes (nem rövidített, de titulus nélküli) nevét, majd a szerző 

munkahelyének nevét és helységnevét. 

Az előadás-kivonatot csak abban az esetben áll módunkban elfogadni, ha az megfelel a 

beküldési feltételeknek és formai követelményeknek. A Tudományos Szervező Bizottság 

fenntartja a jogot, hogy a beküldött absztraktokat elbírálja, átírásra visszaküldje, vagy 

formájának módosítását kérje. A Bizottság nem fogad el előző években publikált 

anyagokat. Kutatási beszámolók kizárólag befejezett vizsgálatokat, és adatokat 

tartalmazó kivonatok esetén fogadhatók el. 

Az előadás időtartama maximum 8 perc + 2 perc vitaidő. Felhívjuk figyelmüket, hogy a 

vitaidő nem használható az előadás meghosszabbítására. 

 

Az absztrakt beadáskor választható előadás típusok között megtalálhatók a 

szabad előadás, kurzus, szimpózium és poszter. 

Ezek választása esetén kérjük vegyék figyelembe az alábbiakat: 

 

Szabad előadás: Saját tudományos munka, eset bemutatása.  

 

Kurzus: egy téma megbeszélésére szervezett program, mely több szakember részvételével 

zajlik továbbképző jelleggel. A kurzus témája egy absztraktban kerüljön feltöltésre, kérjük 

a szervezőt, hogy adja meg a  résztvevők nevét is. 

 

Szimpózium: egy adott téma köré szervezett program, melyben különálló előadások 

szerepelnek. A szimpózium szervezőjétől kérjük, hogy adja meg nevét és a szimpózium 

címét, valamint a szimpóziumban szereplő előadókat és előadáscímeket. 

 



Poszter: a nyomtatott poszterek a kongresszus alatt, a poszterszekció területén kihelyezett 

parafa borítású  állványokra helyezhetők el. A poszter állványokra álló formátumú, 90 cm 

x 120 cm méretű posztereket kérünk. Az állványokra  rajzszöggel vagy blutack-el lehet az 

anyagokat elhelyezni. Rajzszöget, bluteck-et a szervezők is biztosítanak. A poszterek 

helyszíni kinyomtatására nincs lehetőség. 

 


