I-OJI NACIONALINĖ MOKSLINĖ –
PRAKTINĖ VISUOMENĖS SVEIKATOS
KONFERENCIJA
„Visuomenės sveikata saugiai Lietuvai”

Gerbiami Kolegos,
Visuomenės sveikata – tai daugelį visuomenės gyvenimo sričių apimanti sveikatos gerinimo veikla, orientuota į
tai, ką mes, kaip visuomenė ir specialistai kolektyviai darome dabar, kad užtikrintume sąlygas žmonėms būti sveikais
ateityje.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Visuomenės sveikatos f akultetas 2016 m. spalio 6 d. naujuosiuose
Fakulteto rūmuose organizuoja Nacionalinę mokslinę – praktinę konferenciją, kurios pagrindinę temą siejame su Lietuvos
Respublikos Prezidentės globojama Nacionaline kampanija „Už saugią Lietuvą“.
Kviečiame pasidalinti žiniomis, idėjomis, praktikos pavyzdžiais apie tai, kaip visuomenės sveikatos ir sveikatos
priežiūros specialistai galėtų svariai prisidėti prie saugesnės Lietuvos sukūrimo.

Nuoširdžiai,
Prof. habil. dr. Ramunė Kalėdienė
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
Visuomenės sveikatos fakulteto dekanė

KONFERENCIJOS VIETA
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Visuomenės sveikatos fakultetas (Tilžės g. 18, Kaunas).
KONFERENCIJOS DALYVIAI IR REGISTRACIJA
Konferencija skirta visuomenės sveikatos specialistams, mokslininkams, savivaldybių ir nacionalinio lygmens
sveikatos politikams, nevyriausybinių organizacijų atstovams ir kitiems, besidomintiems visuomenės sveikata ir saugia
visuomene. Dalyvavimas konferencijoje yra nemokamas. Pageidaujantiems bus išduodami dalyvio pažymėjimai.
Registracija į konferenciją būtina. Registracijos anketą galima rasti internete. Registracija vyksta iki rugsėjo 20 d.
Dalyvių skaičius ribotas.

KONFERENCIJOS PRANEŠIMAI
Kviečiame teikti tezes visuomenės sveikatos ir sveikatos vadybos temomis. Lauksime pranešimų, susijusių su
kampanijos „Už saugią Lietuvą“ tikslais (plačiau http://uzsaugialietuva.lt/). Gautas tezes vertins mokslinis komitetas.
Teigiamai įvertintos tezės bus publikuotos konferencijos leidinyje PDF formatu ir įtrauktos į konferencijos programą
kaip žodinis ar stendinis pranešimas. Tezes atsiųsti iki rugsėjo 10 d.

REIKALAVIMAI TEZĖMS














Tezės teikiamos lietuvių kalba.
Tezės gali būti dviejų tipų: mokslinės ir praktikos/politikos.
Mokslinio tipo tezėse pristatomi atlikti tyrimai, kuriuose naudoti
moksliniai metodai.
Praktikos/politikos tipo tezėse pristatoma geroji praktika, projektai,
politiniai sprendimai, susiję su visuomenės sveikata.
Tezių pavadinimas rašomas didžiosiomis raidėmis. Po pavadinimo
taškas nededamas. Šrifto dydis – 12pt Bold, centrinis lygiavimas.
Toliau esantis tekstas pateikiamas 10pt šriftu, abipusiu lygiavimu.
Tezių autorių vardai ir pavardės rašomi pilni, naudojant lietuviškus
rašmenis.
Pilnas įstaigos pavadinimas.
Tezių struktūra:
 Įžanga. Trumpai aprašomas darbo naujumas ir aktualumas.
 Tikslas. Rašomas trumpai, gali būti pateikiami ir uždaviniai.
 Metodai
(mokslinio
tipo
tezėse)
arba
Priemonės
(praktikos/politikos tipo tezėse). Mokslinio tipo tezėse aprašomi
tyrime naudoti metodai ir pagrindiniai statistinės analizės būdai.
Praktikos/politikos tipo tezėse trumpai aprašomos taikytos
poveikio priemonės, projektai ar politiniai sprendimai.
 Rezultatai. Pateikiami svarbiausi tyrimo rezultatai, lentelės ir
paveikslai nenaudojami.
 Išvados. Pateikiamos pagrindinės apibendrinančios išvados
ir/arba praktinės rekomendacijos.
 Literatūros sąrašas. Naudojama Vancouver citavimo sistema.
Teikiamų tezių tekstas neturi viršyti 6000 spaudos ženklų (įskaitant
tarpus). Naudojamas Times New Roman šriftas. Tekste tarpai tarp
eilučių vieno intervalo. Paraštės: viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje
– 2 cm. Puslapių formatas – A4.

PRELIMINARI PROGRAMA
08:30-09:30

Dalyvių registracija

09:30-10:00

Konferencijos atidarymas

10:00-11:30

Plenarinis posėdis

11:30-13:00

Pietų pertrauka,
stendinių pranešimų
peržiūra ir ekskursija po
naujuosius Visuomenės
sveikatos fakulteto rūmus

13:00-15:00

Paralelinės sesijos:
A. Sesija: „Visuomenės
sveikatos mokslo
naujienos“
B. Sesija: „Visuomenės
sveikatos geroji praktika“
C. Sesija: „Visuomenės
sveikatos ir asmens
sveikatos priežiūros
partnerystė“

15:00-15:30

Kavos pertrauka

15:30-16:30

Konferencijos pranešėjų
ir dalyvių diskusija

Konferencijos uždarymas
ir socialinė programa
Konferencijos pranešimų tezes siųsti el. paštu jurgita.vladickiene@lsmuni.lt, temos laukelyje nurodant
„Tezės konferencijai“.
16:30-18:00

PAPILDOMA INFORMACIJA
Kilus klausimų dėl tezių pateikimo ar konferencijos praktinių aspektų, prašome kreiptis į konferencijos sekretorę
dr. Jurgitą Vladičkienę el. paštu jurgita.vladickiene@lsmuni.lt.
Informacija apie konferenciją pateikiama socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje „Nacionalinė visuomenės sveikatos
konferencija“ adresu https://www.facebook.com/VisuomenesSveikata/.

