
 
 

Позивају се сви заинтересовани за активно учешће на Конгресу да апстракте својих радова 
пошаљу на адресу ups-spa@ups-spa.org. 

 
Рок за пријем апстраката је 15.06.2016. Обавештење о прихватању радова и упутства за 
припрему постер-презентације биће објављена после 25.06.2016. године. 

 
Апстракти ће бити штампани у часопису Психијатрија данас. 

 
Општа упутства 
Апстракт може бити написан на српском или енглеском језику (програм Microsoft Word, фонт 
Times New Roman, 12pt, једноструки проред, укључујући и наслов рада, велика слова користити 
само на почетку реченице или за скраћенице; скраћенице не користити у наслову рада, а све 
скраћенице које се користе у апстракту морају бити појашњене при њиховом увођењу у текст; не 
користити комерцијалне називе лекова). 
Максимална дужина апстракта је 300 речи - без наслова, аутора и 
афилијација. Табеле, графиконе или фотографије не укључивати у апстракт. 
Аутори 
Испод наслова рада навести ауторе рада на следећи начин: пуно презиме, име сваког аутора, 
са напоменом да треба подвући име и презиме презентујућег аутора. 
Афилијације 
Испод имена аутора и коаутора навести афилијације на следећи начин: установа, град, држава, а 
истим редоследом и одвојено тачком и зарезом (;) навести афилијације свих коаутора. У 
суперскрипту арапским бројевима означити ауторе и њихове афилијације, уколико су аутори са 
различитим афилијацијама. Први аутор или носилац рада треба да наведу адресу, број телефона 
и е-маил након навођења афилијације. 
Структура апстракта 
Текст треба поделити у делове (Увод, Метод, Резултати, Дискусија). 
Апстракт треба да садржи главне чињенице из рада, као и 3-6 кључних речи. У избору кључних 
речи користити Medical Subject Headings – MeSH (http://gateway.nlm.nih.gov). 

Тема - област 
На крају апстракта навести којој од 12 понуђених тема припада рад (тема број ...): 
1. Органски ментални поремећаји 
2. Болести зависности 
3. Психотични поремећаји 
4. Афективни поремећаји 
5. Анксиозни и са стресом удружени поремећаји 
6. Коморбидитет менталних и соматских поремећаја 
7. Поремећаји личности 
8. Поремећаји у детињству и адолесценцији 
9. Психотерапија 
10. Фармакотерапија 
11. Епидемиологија менталних поремећаја 
12. Некласификовано – остало 
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