LSMU SPORTO INSTITUTO IR LIETUVOS SPORTO MEDICINOS FEDERACIJOS
ORGANIZUOJAMA

III-oji mokslinė-praktinė konferencija

Fiziniai pratimai sveikatinimui ir reabilitacijai
2017 m. gruodžio 8 d.
Tilžės g. 18, Kaunas, Lietuva
Džiaugiuosi galėdamas pakviesti Jus dalyvauti jau trečiojoje mokslinėjepraktinėje konferencijoje „Fiziniai pratimai sveikatinimui ir reabilitacijai“
(„Exercise for Health and Rehabilitation“). Šios konferencijos tikslas - suburti
kineziterapeutus, ergoterapeutus, taikomosios fizinės veiklos specialistus,
sporto medicinos gydytojus, gydytojus reabilitologus, trenerius ir kitus
specialistus, besidominčius sveikatinimu ir reabilitacija.

Prof.dr. Rimtautas Gudas
Organizacinio komiteto pirmininkas

KONFERENCIJOS VIETA
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Tilžės g. 18, Kaunas, Lietuva

REGISTRACIJA
http://www.healthrehabconference.eu/online-registration/
Iki 2017 11 27
Dalyvio mokestis
Lietuvos sporto
federacijos nariams
Studentams*

20 Eur
0 Eur *
15 Eur
15 Eur**

2017 11 28 –
2017 12 04

2017 12 05 ir
vėliau

30 Eur

40 Eur***

* Tik iki 2017 11 27 sumokėjus narystės mokestį už 2017 metus.
**Konferencijos dieną, konferencijos dalyvių registracijos metu būtina pateikti galiojantį studento
pažymėjimą. Nepateikus galiojančio pažymėjimo turės būti sumokėtas 40 Eur dalyvio mokestis.
***Registruotis ir susimokėti dalyvio mokestį galima tik konferencijos dieną
Dalyvio mokestis grąžinamas nebus.

Į KONFERENCIJOS DALYVIO MOKESTĮ ĮSKAIČIUOTA:




Dalyvavimas plenarinėje konferencijos sesijoje bei praktiniuose seminaruose ir mokslinių
pranešimų sesijose;
Pietų ir kavos pertrauka;
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto kvalifikacijos kėlimo 8 val. trukmės pažymėjimas.

Fiziniai pratimai sveikatinimui ir reabilitacijai

Maloniai kviečiame registruotis, užpildant registracijos formą
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KONFERENCIJOS
PROGRAMA
9.00-10.00

Dalyvių registracija. Konferencijos rėmėjų paroda.

Plenarinė sesija.
10.00 – 10.10
10.10 – 10.35
10.35 – 11.00
11.00 – 11.25
11.25 – 11.50
11.50 – 12.00
12.00 – 13.00

Konferencijos atidarymas
Sportininkų kelio sąnario kremzlės
pažeidimai. Dažniausios priežastys ir Prof. dr. Rimtautas Gudas
gydymo bei prevencijos būdai
Ką daryti, jei sportininkui skiriami
Lietuvos antidopingo
WADA draudžiami vaistai?
agentūros atstovas(-ė)
Netiesinis psichodinaminis modelis
fizinio krūvio sukelto psichosomatinio Dr. Agnė Slapšinskaitė
skausmo dinamikai
Mioskeletinio skausmo valdymas.
Prof.dr. Kęstutis Petrikonis
Dabartinis požiūris
Sesijos apibendrinimas
Pietų pertrauka. Konferencijos rėmėjų paroda.

13.00 – 14.00
14.00 – 16.00
16.00 – 16.30
16.30 – 19.00

Achilo skausmas – struktūros ir
funkcijos diagnostika
Klubo sąnario regiono skausmas
sporto medicinoje
Kavos pertrauka

Dr. Saulius Rutkauskas
Doc.dr. Laimonas Šiupšinskas
Gyd. Dalius Barkauskas
Kinez. Kęstutis Laurinskas

Trumpųjų žodinių ir stendinių
mokslinių pranešimų sesija

Lietuvos sporto medicinos
federacijos prezidiumo
ataskaita

Fiziniai pratimai sveikatinimui ir reabilitacijai

Praktiniai seminarai
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TEZIŲ PATEIKIMAS
Maloniai kviečiame teikti originalius mokslinius pranešimus (žodinius ir stendinius) šiomis
temomis:
 Sveikatinantis fizinis aktyvumas
 Fizinė medicina ir reabilitacija
 Sporto medicina
 Pratimų fiziologija
 Fizinė sveikata ir gerovė
Tezes galima teikti lietuvių ir anglų kalbomis. Tezes bus galima pateikti nuo 2017 11 13 iki 2017
11 27. Dalyvis gali pateikti tik vienas tezes kaip pirmasis autorius. Konferencijos tezės bus
recenzuojamos, o priimtos - spausdinamos konferencijos tezių knygoje (ISBN).
Apie tai, ar tezės priimtos/atmestos jos autorius bus informuotas el.paštu iki 2017 12 04.
Pagrindinis autorius įsipareigoja informuoti kitus tezių autorius apie tezių būklę (priimta/atmesta).
Pagrindinis autorius turi būti užsiregistravęs ir sumokėjęs konferencijos dalyvio mokestį.
Nesulaukus el.laiško apie tezių būklę iki 2017 12 04, prašome susisiekti su konferencijos
sekretore el.paštu info@healthrehabconference.eu

REIKALAVIMAI TEZĖMS
Tezės turi būti originalios, niekur nepublikuotos. Literatūros apžvalgos nebus priimamos. Už
kalbos taisyklingumą atsakingi tezių autoriai.
Būtinos tezių dalys bei jų pateikimo tvarka:

Tezės pateikiamos be lentelių ir paveikslų.

Fiziniai pratimai sveikatinimui ir reabilitacijai

Pavadinimas (iki 200 simbolių).
Tyrėjas (-ai).
Institucija (-os) (iki 200 simbolių).
Įžanga: temos pagrindimas (iki 500 simbolių).
Tyrimo tikslas (iki 250 simbolių).
Tyrimo metodai ir organizavimas (iki 2000 simbolių): tiriamųjų charakteristika, tyrimo
metodai ir priemonės, statistiniai duomenų apdorojimo metodai.
7. Rezultatai (iki 2000 simbolių).
8. Išvados (iki 500 simbolių).
9. Literatūros šaltiniai (Vancouver citavimo stilius, iki 1500 simbolių).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kiekvienos priimtos tezės konferencijos metu turės būti pristatytos kaip žodinis ar stendinis
pranešimas (vieno iš autorių). Organizacinis komitetas pasilieka teisę nuspręsti dėl tezių pristatymo
būdo (žodinis ar stendinis pranešimas). Pristatymo trukmė: žodinis pranešimas – 7 min pristatymui, 3
min – diskusijai, stendinis pranešimas – 5 min pristatymui bei po jo trumpa diskusija.
Reikalavimai stendiniams pranešimams: 90 cm (aukštis) x 65 cm (plotis). Pranešimo viršuje turi būti
pateiktas pavadinimas (didžiosiomis raidėmis, ne mažesnėmis kaip 24 pt), autorių vardai ir pavardės
bei jų atstovaujamos institucijos. Pranešimo pagrindinio teksto dydis turi būti ne mažesnis kaip 20 pt.
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