
 

 

 

 

 

5. Közép-Európai Elhízástudományi Kongresszus (5th CECON) 
2015. október 1-3. | Budapest 
 
 
Tisztelt Kolléga! 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a 5th Central European Congress on Obesity 2015. október 1-3. között 
kerül megrendezésre Budapesten a Danubius Hotel Flamenco szállodában. 

A kongresszus elnökének köszöntője:  
 
Dear Colleagues,  
 
The growing epidemy of overweight and obesity cause significantly increased medical costs for healthcare 
systems worldwide and less quality of life for the individuals. Increasing incidence and increasing degree of 
excess weight at the same time require multidisciplinary approach and global strategies. Separate solutions 
have had no result so far. 
A köszöntő folytatása ide kattintva olvasható 
 
A kongresszus fő témái: 

01. Animal models in obesity research 
02. Energy balance, hunger and satiety 
03. Genes, environment, epigenetics of obesity 
04. Food chain safety 
05. Eating disorders 
06. Ageing and obesity 
07. Childhood obesity 
08. Prevention of obesity 
09. Prevalence of obesity and co-morbidities 
10. Recent instrumental diagnosis of obesity 
11. Clinical treatment in obesity related morbidities 
12. Nutrition, hydration, exercise therapy in obesity 
13. Sweeteners supported obesity management 
14. Exercise is medicine 
15. Psychological aspects, behavioural therapy of obesity 
16. Novel trends in pharmacotherapy 
17. Metabolic and bariatric surgery 
18. Endoluminal treatment for obesity 
19. Weight loss induced plastic surgery 
20. Personal, social and economic costs of obesity 
21. Obesity research, education and management within Central Europe 

 

Regisztráció: 

A kongresszus kedvezményes részvételi lehetőséget biztosít a magyar tudományos társaságok 
tagjainak, az ezzel kapcsolatos információk a kongresszus hivatalos honlapján olvashatóak. 

 

http://www.cecon2015.org/index.php?c=1
http://www.cecon2015.org/index.php?c=7


Előadás bejelentés: 

A kongresszus hivatalos nyelve az angol. A tudományos program a fent nevezett fő témákban benyújtott 
szóbeli előadásokból (időtartama 10 perc), illetve poszterekből áll. Az absztraktok beküldésének 
határideje: 2015. május 31. 

Az absztrakt beküldő rendszer már elérhető a kongresszusi weblapon! Az előadások bejelentése kizárólag 
on-line módon lehetséges.        
 
Fontos dátumok: 

Absztrakt beküldés 2015 május 31 
Értesítés szerzőknek 2015 június 19 
Korai regisztráció 2015 június 30 
Szállásfoglalás, szobarendelés lemondása 2015 augusztus 7 
Regisztráció lemondása 2015 szeptember 5 
Normál regisztráció 2015 szeptember 15
Regisztráció határideje 2015 szeptember 28
 

Várjuk szíves jelentkezését! 

Halmy Eszter 
A kongresszus elnöke 
Tel.: +36 20 929-2472 
E-mail: eszter@halmy.hu 

ASSZISZTENCIA Szervező Kft.  
Szent István krt. 7. 
H-1055 Budapest, Hungary  
Phone: +36 1 350-1854 
Fax: +36 1 350-0929 
E-mail: cecon@asszisztencia.hu 
Web: www.cecon2015.org 
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