A szervezők várják a szakmai előadók jelentkezését a 8. Nemzetközi Kínai
Képmedicina Konferenciára.
Prezentációk
Kérjük a konferencia előadóit, hogy válasszák ki az előadás típusát és adják meg az
előadás pontos idejét és ezt jelezzék az absztraktok elküldésekor.
1.
Szóbeli prezentáció:
a.
Tudományos előadás: max. 30 perc
b.
Esetismertető előadás: max. 10 perc
2.
Workshop: 30 vagy 60 perc

További információk:
A jelentkezés és a prezentáció absztraktjának beküldési határideje 2018. augusztus
15. Minden absztraktot angol nyelvre lefordítva is kérünk.
A konferencián szereplő prezentációkat a beérkező absztraktokból választjuk ki
figyelembe véve azt, hogy a konferencia az orvosi egyetemen lesz. Az absztraktok
elfogadásáról visszaigazolást küldünk 2018 augusztus 31-ig.
Az absztrakt elfogadása után, kérjük az előadókat, hogy a prezentációjukat Power
Point és teljes szövegezésű pdf és doc fájlban is küldjék el 2018.09.15-ig. Kérünk
minden prezentációt angol nyelvre lefordítva is.
Az absztrakt megírásához szükséges információk:
Kérjük, hogy absztraktja mellé egy rövid szakmai önéletrajzot
is csatoljon.
Ebben tüntesse fel nevét, életkorát, címét, szakmai
végzettségét, adott-e már elő konferencián (ha igen, mikor és
milyen témában)
Mióta használja a kínai képmedicinát?
Milyen szintű a képesítése, mint képmedicina terapeuta?
1.
2.

Előadásának címe és várható időtartalma
Tömören foglalja össze az előadást, 500 szónál ne
tartalmazzon többet és önállóan is érthető legyen
1. Az összefoglalóban ne írjon irodalmi hivatkozásokat, sem
rövidítéseket, és a következtetések kivételével múlt időt használjon!
2. Kérjük az absztraktot angol nyelvre lefordítva is elküldeni
3. Kérjük az absztraktot doc fájlban elküldeni

4. Az előadók adatainak védelmében a prezentációk a vetítés után

törlésre kerülnek.
7.
Szerkezeti részei tükrözzék az előadás szerkezeti
egységeit
a.
Eredeti, vagy tudományos előadás absztrakt
esetén:
·
bevezetés (cél és téma ismertetése)
·
anyagok/betegek és módszerek (tanulmányterv, a
vizsgálati minta, alkalmazott módszerek, kezelések rövid, 1-2
mondatos bemutatása a részletek nélkül)
·
eredmények (terjedelmében a legnagyobb rész, amely a
vizsgált
csoportoknak
megfelelően,
áttekinthetően,
tényszerűen mutatja be az eredményeket)
·
következtetések (egyértelmű megállapítások kijelentő
mondatban)
b.

Esetismertető előadás: Kérjük, röviden írja le az
eset részletét, ehhez a Kundawell Intézet által
használt
mintát
ajánljuk:
https://kundawell.com/en/research/research-reportform-of-the-image-therapist
·

Kérjük csatolják az orvosi leleteket,
amelyek
bemutatják
az
eset
eredményességét
c.
Work-shop esetén az absztraktban kérjük
ismertesse az alábbiakat:
·
a work-shop célját,
·
a work-shop alatt bemutatott módszer
lényegét,
·
emelje ki, hogy a résztvevőknek mi miatt
érdemes részt venniük a work-shopon.

Kérjük, hogy az absztraktokat a presentation@kinaikepmedicina.hu email címre
küldjék el.
Multimédia felszerelés és támogatás elérhető lesz a szóbeli prezentációkhoz.
Work-shopnál kérjük jelezze, hogy milyen eszközökre van szükségük.
Az elfogadott absztraktok a konferencia újságjában meg fognak jelenni.
A Konferencián az alábbi nyelveken lehet előadni: magyar, kínai, angol, orosz,
szlovák.

