V-oji mokslinė-praktinė konferencija

FIZINIAI PRATIMAI SVEIKATINIMUI IR REABILITACIJAI
2019m. lapkričio 28d.
Kaunas, Lietuva
www.healthrehabconference.eu
Viešbučio „Europa Royale Kaunas“ konferencijų salė, Miško g.11, Kaunas
LSMU Sporto medicinos klinika

Lietuvos sporto medicinos federacija

Džiaugiuosi galėdamas pakviesti Jus dalyvauti jau
penktojoje mokslinėje-praktinėje konferencijoje
„Fiziniai pratimai sveikatinimui ir reabilitacijai“.
Šios konferencijos tikslas - suburti kineziterapeutus,
ergoterapeutus, sporto medicinos gydytojus, fizinės
medicinos ir reabilitacijos gydytojus, trenerius ir kitus
specialistus, besidominčius sveikatinimu ir reabilitacija.
Prof.dr. Rimtautas Gudas
Organizacinio komiteto pirmininkas

Taip pat maloniai kviečiame teikti
mokslinius pranešimus šiomis temomis:
Sveikatinantis fizinis aktyvumas
Fizinė medicina ir reabilitacija
Sporto medicina
Pratimų fiziologija
Fizinė sveikata ir gerovė

originalius

REGISTRACIJA
Maloniai prašome registruotis į konferenciją užpildant registracijos formą
konferencijos internetinėje svetainėje:
www.healthrehabconference.eu

SVARBU! Registracija vyks iki 2019-11-17. Konferencijos dalyvių skaičius ribotas.

KONFERENCIJOS DALYVIO MOKESTIS
Dalyvio mokestis
Lietuvos sporto medicinos
federacijos nariams
Studentams

25 Eur
0 Eur*
25 Eur
15 Eur **

* Tik iki 2019 11 17 sumokėjus narystės mokestį už 2019 metus.
**Konferencijos dieną, registracijos metu būtina pateikti galiojantį studento pažymėjimą.
Nepateikus galiojančio pažymėjimo turės būti sumokėtas 25 Eur dalyvio mokestis.
Sumokėtas dalyvio mokestis nebus grąžinamas.
Į KONFERENCIJOS DALYVIO MOKESTĮ ĮSKAIČIUOTA:
• Dalyvavimas plenarinėje konferencijos sesijoje ir mokslinių pranešimų sesijoje
• Kavos ir pietų pertraukos
• Lietuvos sveikatos mokslų universiteto kvalifikacijos kėlimo 7 val. trukmės pažymėjimas

KONFERENCIJOS PROGRAMA
9.00-11.00

Dalyvių registracija

09.30-10.30 Lietuvos sporto medicinos federacijos prezidiumo suvažiavimas (tik LSMF nariams)

11.00-11.15 Konferencijos atidarymas
11.15-11.45 Dubens asimetrijos ir tarpraumeniniai konfliktai
11.45-12.15 Stuburo juosmeninės dalies skausmas-diagnostikos
problemos
12.15-12.45 Europos prevencinės kardiologijos draugijos
rekomendacijos del dalyvavimo varžybose sportuojantiems,
kuriems diagnozuotos širdies-kraujagyslių sistemos ligos
12.45-13.00 Sesijos apibendrinimas
13.00-13.30 Kavos pertrauka
13.30-14.00 Šiuolaikinės sportininkų optimalios mitybos strategijos
14.00-14.20 Naujienos iš XI Europos sporto medicinos asociacijų
federacijos kongreso
14.20-14.35 Naujausių fizinio aktyvumo rekomendacijų apžvalga
14.35-14.50 Maisto papildai aukštų sportinių rezultatų siekiantiems
sportininkams
14.50-15.00 Sesijos apibendrinimas
15.00-16.00 Pietų pertrauka
16.00-18.00 Trumpųjų mokslinių pranešimų sesija
18.00
Konferencijos uždarymas

Dr.Brigita Zachovajevienė, LSMU Sporto medicinos klinika
Dalius Barkauskas, LTOK
Dr.Alma Kajėnienė, Dr. Jono Basanavičiaus karo
medicinos tarnyba, LSMU Sporto medicinos klinika

Dr.Renata Žumbakytė-Šermukšnienė, LSMU Sporto
medicinos klinika
Diana Baubinienė, LTOK
Miglė Baranauskaitė, gydytoja rezidentė, LSMU Sporto
medicinos klinika
Karolis Stonys, gydytojas rezidentas, LSMU Sporto
medicinos klinika

TEZIŲ PATEIKIMAS
Maloniai kviečiame teikti originalius mokslinius pranešimus (žodinius ir stendinius)
https://www.healthrehabconference.eu/abstract-submission/
šiomis temomis:
Sveikatinantis fizinis aktyvumas
Fizinė medicina ir reabilitacija
Sporto medicina
Pratimų fiziologija
Fizinė sveikata ir gerovė
Tezes bus galima pateikti nuo 2019 10 30 iki 2019 11 17. Dalyvis gali pateikti tik vienas
tezes kaip pirmasis autorius. Tezės bus recenzuojamos, o priimtos ir pristatytos
konferencijos metu - spausdinamos konferencijos tezių knygoje (ISBN).
Apie tezių būklę (priimtos/atmestos) jas pateikęs autorius bus informuotas el.paštu iki 2019
11 21. Pagrindinis autorius įsipareigoja informuoti tezių bendraautorius apie tezių būklę.
Pagrindinis autorius turi būti užsiregistravęs ir sumokėjęs konferencijos dalyvio
mokestį.
Nesulaukus el.laiško apie tezių būklę iki 2019 11 21, 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. Tezės teikiamos ir pristatomos lietuvių kalba.
Būtinos tezių dalys bei jų pateikimo tvarka:
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.
Rezultatai (iki 2000 simbolių).
Išvados (iki 500 simbolių).
Literatūros šaltiniai (Vancouver citavimo stilius, iki 1500 simbolių).
Svarbu! Tezės pateikiamos be lentelių ir paveikslų.

TEZIŲ PRISTATYMAS
Kiekvienos priimtos tezės konferencijos metu turės būti pristatytos kaip žodinis ar stendinis
pranešimas (vieno iš autorių). Konferencijos mokslinis komitetas pasilieka teisę nuspręsti
dėl tezių pristatymo būdo (žodinis ar stendinis pranešimas).
Pristatymo trukmė:
žodinis pranešimas – 4 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.

