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
sveikatos vadyba. Dalyvavimo konferencijoje mokestis – 10 eurų. Dalyviams bus išduodami LSMU konferencijos
dalyvio pažymėjimai. Norintiems dalyvauti registracija į konferenciją būtina. Registracijos anketą galima rasti interneto
adresu
http://www.lsmuni.lt/lt/struktura/medicinos-akademija/visuomenes-sveikatos-fakultetas/ii-oji-nacionalinevisuomenes-sveikatos-konferencija/. Registracija prasidės liepos 10 dieną ir vyks iki rugsėjo 30 d.

KONFERENCIJOS PRANEŠIMAI
Kviečiame teikti tezes visuomenės sveikatos ir sveikatos vadybos temomis. Gautas tezes vertins konferencijos
mokslinis komitetas. Teigiamai įvertintos tezės bus publikuotos konferencijos leidinyje PDF formatu ir įtrauktos į
konferencijos programą kaip žodinis ar stendinis pranešimas. Tezes prašome atsiųsti iki rugsėjo 10 d.

REIKALAVIMAI TEZĖMS









Tezės teikiamos lietuvių kalba.
Tezių pavadinimas rašomas didžiosiomis raidėmis. Po
pavadinimo taškas nededamas. Šriftas – Times New Roman
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

10:00-12:00

Plenarinis posėdis

12:00-13:30

Pietų pertrauka ir
pranešimų peržiūra

13:30-15:30

Paralelinės sesijos:

stendinių

A. Sesija: „Socialinė atskirtis ir
sveikata (kampanijos Saugi
Lietuva“ tema)“
B. Sesija: „Geroji sveikatos
priežiūros įstaigų vadybos
patirtis“*
C. Sesija: „Emocinio intelekto
valdymas visuomenės sveikatoje“*
D. Sesija: „Lyderystė ir vadyba
sveikatos priežiūroje“
E. Sesija: „Gyvensenos medicinos
galimybės Lietuvoje“
F. Sesija: „Aktualūs aplinkos ir
darbo medicinos klausimai“
G. Sesija: „Mityba ir fizinis
aktyvumas“
H. Sesija: „Vaikų ir jaunimo
sveikata“
15:30-16:30

Konferencijos pranešėjų ir dalyvių
diskusija bei konferencijos
uždarymas

Konferencijos pranešimų tezes siųsti el. paštu vs.konferencija@lsmuni.lt, temos laukelyje nurodant „Tezės
konferencijai“. 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/.
(* pažymėtose sesijose bus ribojamas dalyvių skaičius, dėl ketinimo dalyvauti šiose sesijose prašome kontaktuoti
atskirai su konferencijos sekretore dr. Jurgita Vladičkiene el. paštu jurgita.vladickiene@lsmuni.lt)

