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„Skydliaukė ir smegenys“. R. Bunevičiaus darbų ciklo apžvalga. Dr. Narseta Mickuvienė
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1410–1500
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Šeštadienis, 2015m. balandžio 25 d.
LSMU Elgesio medicinos institutas, tęsdamas savo tradicijas, kviečia dalyvauti
IX-ame sveikatinimo renginyje „Pasirūpink ir savo sveikata – Cura te ipsum“,
skirtame medicinos darbuotojų dienai pažymėti, Palangos parke.
Renginio pradžia - 930 val.
Renginio tikslas yra populiarinti aktyvią veiklą, kaip vieną iš sveikatos stiprinimo būdų,
o taip pat atkreipti dėmesį į tai, kad patys medicinos darbuotojai, paskyrę savo gyvenimą
sveikesnės ir geresnės visuomenės kūrimui, turėtų labiau rūpintis ir savo sveikata.
Maloniai kviečiame visus, nepriklausomai nuo amžiaus ir užsiėmimo.
Svarbiausia dalyvavimas, o ne varžybinis pradas.
Prieš startą vyks šiaurietiškojo ėjimo technikos mokymai, darysime mankštą-apšilimą,
pasitikrinsime žinias dalyvaudami viktorinoje „Ką žinome apie sveiką gyvenimo būdą?“,
pasidžiaugsime vaikų šokiais. Kiekvienas galės pasirinkti jam priimtiną nuotolį ir būdą kaip jį įveikti:
bėgant ristele, bėgant greičiui ar einant. Visi užsiregistravę dalyviai gaus renginio atminimo dovanėles.
Po renginio pabendrausime neformalioje aplinkoje pikniko metu su suneštinėmis vaišėmis.
Daugiau informacijos: https://lt-lt.facebook.com/events/736391799808348 arba pridedamuose
renginio nuostatuose.
Kita informacija:

Konferencijos dalyviams bus išduodami 8 val. LSMU kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai.
Dalyvio mokestis – 30 eurų.
Mokestis studentams, rezidentams ir slaugytojoms, LBPD draugijos nariams – 10 eurų.
Dalyvių išankstinė registracija iki š. m. balandžio 20 d. el. paštu: emi@lsmuni.lt arba tel. 8 460 30012.
Registracijos mokestį galima sumokėti:
1. Pavedimu į Lietuvos biologinės psichiatrijos draugijos sąskaitą: AB SEB bankas, sąsk.nr. LT60
7044 0600 0335 1920, įm. kodas 191986486; SWIFT kodas: CBVILT2X; Teleksas: 261601 VILBK LT;
Mokėjimo paskirtis: Konferencijos Psichoneuroendokrinologija registracijos mokestis. Mokestį
prašome susimokėti iki balandžio 20 d.
2. Konferencijos metu dalyvių registracijoje. Pastaba: registruojantis konferencijos metu
taikomas papildomas (5 eurai) mokestis .

