NUTRICON Конгрес 2018
Од 13 до 15 јуни во Охрид, Република Македонија ќе се одржи Меѓународниот
Конгрес NUTRICON 2018. Конгресот е посветен на: Квалитет и безбедност на храна, Здравје
и Нутриционизам (видете на: www.keyevent.org).
На овој меѓународен Конгрес ќе учествуваат многу лекари, нутриционисти, технолози,
инженери, компании, потрошувачи и владини и меѓународни институции од областа на
здравството, нутриционизмот како и производители на квалитетна и безбедна храна.
ВАЖНО:
- Членовите на EHEDG и GHI имаат 50 евра попуст на котизацијата.
- Студентите на додипломски, последипломски и докторски студии имаат повластени
цени за учество (види на: http://www.keyevent.org/Nutricon-Registration-AccomodationPayment).
- Од 11 до 13 јуни, на истото место како и Конгресот ќе се одржат акредитирани тренинзи
за: 1. Хигиенско инженерство и дизајн и 2. HACCP Тренинг. Можете да се пријавите за
еден од понудените тренинзи. Цените на тренинзите се намалени ако учествувате и на
Конгресот.
2от рок за поднесување апстракти е 15 фебруари 2018 година (Порано пријавените
апстракти имаат приоритет при изборот на говорници).
Теми на Конгресот се:
Состојки и додатоци во
храната, Структура на храна,
Адитиви, Витамини,
Фортикикација на храна

Производство и Преработка
на храна, Прехранбено
инженерство и Одржливост
Анализи на храна,
Микробиологија, Хемија и
Биохемија на храна, Сензорни
својства на храна и IT науки

Квалитет и Безбедност на
храна
Микробиолошки, Хемиски,
Физички опасности

Анализа на ризик (Проценка,
Карактеризација, Менаџмент,
Комуникација)
Прехранбена биотехнологија,
Нови биопроизводи,
Функционална храна
Потрошувачи (Однесување,
Избор на храна, итн)
Управување со синџирот на
храна, Маркетинг, Економија

Нутритивна
физиологија (Енергетски
метаболизам, Функционирање на
имунолошкиот систем,
Когнитивност и Исхрана,
Исхрана и Стареење,
Нутригеномика, итн).
Клиничко здравје и
исхрана (Непреносливи
болести/Хронични заболувања,
Дебелината и Одржување
телесна тежина, Дијабетес,
Кардиоваскуларни болести,
Канцер, Протеинско-енергетска
неисхранетост, Неисхранетост,
итн)
Јавно здравје и Нутритивна
епидемиологија (Исхрана
/Проценка на исхранетост,
Неисхранетост, Исхрана на мајки
и деца, Непреносливи болести и
исхрана, Исхрана и стареење,
Исхрана и начин на живот, итн)
Јавно здравје и
исхрана (Здравје и Политики на
исхрана, Право и пристап до
храна, Обезбеденост со храна,
Разлики во исхрана и здравје,
Непогоди и исхрана, итн)
Јавно здравје, Исхрана,
Хронични
заболувања (Исхраната кај:
Канцерогени, Кардиоваскуларни,
Невролошко-дегенеративни и

Меѓународни програми и
проекти
Едукација, Иновации и
Трансфер на знаење
Хигиенско инженерство и
дизајн
Нутритивна
биохемија (Јаглехидрати,
Масти, Протеини и
Аминокиселини, Витамини,
Минерали, и др)
Влијание на исхраната врз
кранио-фацијалниот развој,
Орален канцер и Орално
инфективни болести
Орални болести и Квалитет на
живот (од детство до старост)
Ортодонција и
Исхрана & Здравје
Специјална суплементална
програма за исхрана за жени,
доенчиња и деца (Woman,
Infants, Children - WIC) и Орална
хигиена
Орално/Дентално здравје и
Исхрана (болести на уста и
заби)

Едукација за исхрана
поврзана со орално здравје

други болести, Превенција на
болести со исхрана и исхрана
после клинички третман)
Едукација за исхрана,
поврзаана со здравје на човек
Означување на храна,
Нутритивни и Здравствени
тврдења (Национални,
Меѓународни прописи и глобална
хармонизација)
Водичи, регулативи и законски
прописи (разлики и
хармонизација)
Хармонизација на
едулацијата за нутритивно
здравје и тренинг стандарди
Потхранетост, особено
недостаток на
микронутриенти(слаба исхрана
или потхранетост, прекумерна
исхрана итн)
Здрава исхрана (Биофункционална исхрана)
Терапевтска исхрана и
суплементи при диети

Исхрана против стареење
Исхрана за колективи (масовна
исхрана) и Исхрана за
групи со специјални
потреби (Спортисти,
вегетаријанци и Вегани,
Религиозна исхрана итн)

Учесниците на NUTRICON 2018 можат да пишуваат:
1. Апстракти (ќе бидат објавени во Book of Abstracts и CAB Abstracts database)
2. Постери (ќе бидат прикажани на Конгресот и објавени во Book of Abstracts во форма на
апстракти)
3. Цели трудови (ќе бидат објавени во Journal of Hygienic Engineering and Design JHED, SCOPUS, CABI Full text repository database, Food Science and Technology
database и Global Health database).
Правилата за пишување на Апстракти (Guidelines for Abstract submission), Постери (Poster
instructions) и
Цели
трудови
се
прикажани на: http://keyevent.org/nutricon_call_for_papers. Се замолуваат сите Автори
своите апстракти да ги поднесуваат преку формуларот што се наоѓа на крајот
на: http://keyevent.org/nutricon_call_for_papers или на: contact@key.com.mk.
Авторите треба да ознaчат како ќе го презентираат апстрактот:
а) Само како апстракт што ќе биде објавен во Book of Abstracts;
б) Ќе подготват Постер или
в) Ќе подготват Цел труд.

Авторите кои е навеле дека ќе напишат цел труд ќе имаат еден месец за пишување на трудот
после датумот на официјалната покана од да поднесе цел труд. Правилата за поднесување
цел
труд
(Guidelines
for
Full
paper
submission)
се
прикажани
на: http://keyevent.org/nutricon_call_for_papers. Ве молиме испратете го вашиот цел труд
на: contact@key.com.mk.
БРОКЕРСКИ НАСТАН
Учесниците на Конгресот ќе имаат можност да учествуваат (без дополнително плаќање)
на Брокерскиот настан, што е всѕшност серија на ексклузивни и претходно договорени
состаноци помеѓу: претставници на акаденските/истражувачките институции и производителите
на храна и опрема за прехранбена индустрија. На овој настан, претставниците на академските
и истражувачките институции меѓусебе или со претстаниците на компаниите може да
договараат соработка и создавање наконзорциуми за учество во разни ЕУ програми како
што се HORIZON 2010, Erasmus и Leonardo da Vinci. Види повеќе...
ИЗЛОЖУВАЊЕ
NUTRICON 2018 Изложбата е посветена на: компании, институции, дистрибутери итн кои
можат да ги изложуваат и презентираат своите најнови производи и услуги. Ова е одлична
можност за сите заинтересирани да привлечат нови потрошувачи, да ја зајакнат својата
позиција на пазарот и да ги презентираат иновативнитеЧ производи, опрема, материјали и
услуги на сите учесници на Конгресот. Повеќе детали за ова можете да видите во
секцијата exhibitor benefits and packages...
ONLINE РЕГИСТРАЦИЈАТА Е ОТВОРЕНА
Не ја пропуштајте шансата да учествувате на NUTRICON 2018, која е една од најголемите
платформи за здобивање со нови знаења, вмрежување и бизнис во 2018 година. Котизацијата
за Конгресот можете да ја видите на: http://keyevent.org/Nutricon-RegistrationAccomodation-Payment. Учесниците кои ќе се регистрираат до 15 мај ќе платат намалена
котизација. Конгресот нуди и специјален попуст за студенти (на: додипломски, мастер и
докторски студии) и пасивни учеснци (слушатели). Регистрирај се денес…

