VI-oji mokslinė-praktinė nuotolinė konferencija

FIZINIAI PRATIMAI SVEIKATINIMUI IR REABILITACIJAI
2020 m. gruodžio 2 d.
Kaunas, Lietuva
www.healthrehabconference.eu
MS Teams (prisijungimo prie konferencijos nuoroda bus atsiųsta el.paštu)
LSMU Sporto medicinos klinika

Lietuvos sporto medicinos federacija

Džiaugiamės galėdami pakviesti Jus dalyvauti jau šeštojoje
mokslinėje-praktinėje nuotolinėje 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.
Taip pat maloniai kviečiame teikti originalius mokslinius pranešimus
šiomis temomis:
Fiziniai pratimai sveikatinimui
Sporto medicina

Fizinė medicina ir reabilitacija
Pratimų fiziologija

Doc.dr. Renata Žumbakytė-Šermukšnienė

Algimantas Blažys

Konferencijos organizacinio komiteto pirmininkė

Lietuvos sporto medicinos federacijos pirmininkas

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

SVARBU! Registracija vyks iki 2020-11-29. Konferencijos dalyvių skaičius ribotas.

Nuoroda prisijungimui prie nuotolinės konferencijos bus atsiųsta į Jūsų el.paštą likus kelioms
dienoms iki konferencijos. Konferencijos dieną Jums reikės ją aktyvuoti bei prisijungti vienu iš
Jums patogesnių būdų: per naršyklę arba per Teams programėlę.

KONFERENCIJOS DALYVIO MOKESTIS
Dalyvio mokestis

6 Eur*

* Lietuvos sporto medicinos federacijos nariams dalyvio mokestis bus užskaitytas ir kaip
narystės mokestis už 2020 metus.
Sumokėtas dalyvio mokestis nebus grąžinamas.
Į KONFERENCIJOS DALYVIO MOKESTĮ ĮSKAIČIUOTA:
• Dalyvavimas plenarinėje konferencijos sesijoje ir trumpųjų mokslinių pranešimų sesijoje
• Elektroninis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto kvalifikacijos kėlimo (8 val. trukmės)
pažymėjimas. SVARBU! Dalyviai, norintys gauti pažymėjimą, turi būti registruoti
sistemoje MEDAS. Daugiau informacijos rasite konferencijos puslapyje.

KONFERENCIJOS PROGRAMA

TEZIŲ PATEIKIMAS
Maloniai kviečiame teikti originalius mokslinius pranešimus
https://www.healthrehabconference.eu/abstract-submission/
šiomis temomis:
Fiziniai pratimai sveikatinimui
Fizinė medicina ir reabilitacija
Sporto medicina
Pratimų fiziologija
Tezes bus galima pateikti nuo 2020 10 30 iki 2020 11 15. 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 2020
11 26. 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 2020 11 26, prašome susisiekti su konferencijos sekretore
el.paštu info@healthrehabconference.eu

REIKALAVIMAI TEZĖMS
Tezės turi būti originalios, anksčiau niekur nepublikuotos. Literatūros apžvalgos nebus
priimamos. Už kalbos taisyklingumą atsakingi tezių autoriai. Tezės teikiamos anglų kalba, o
konferencijos metu pristatomos lietuvių kalba.
Būtinos tezių dalys bei jų pateikimo tvarka:
Pavadinimas (iki 200 simbolių). Rašomas didžiosiomis raidėmis, be santrumpų.
Tyrėjas (-ai). Nurodoma visų autorių vardai ir pavardės, tezes pristatysiantis autorius
rašomas pirmas.
Institucija (-os) (iki 200 simbolių). Įstaiga, padalinys, šalis.
Įžanga: temos pagrindimas, tyrimo tikslas (iki 750 simbolių).
Tyrimo metodai ir organizavimas (iki 2000 simbolių): tiriamųjų charakteristika, tyrimo
metodai, priemonės ir organizavimas, 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.

