RESPUBLIKINĖ KLAIPĖDOS LIGONINĖ

KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS

TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA
“SLAUGOS MOKSLO IR PRAKTIKOS AKTUALIJOS 2019 M.”
2019 m. birželio 7 d., Klaipėda
KVIETIMAS TEIKTI PRANEŠIMŲ SANTRAUKAS
Respublikinė Klaipėdos ligoninė kartu su Klaipėdos universitetu organizuoja Tarptautinę konferenciją
“Slaugos mokslo ir praktikos aktualijos 2019 m.”.
Pagrindinis konferencijos tikslas - suburti Europos šalių slaugos, kineziterapijos ekspertus bei dalintis
moksliniais tyrimais grįstomis slaugos, kineziterapijos naujovėmis, novatoriškomis idėjomis,
pažangios slaugos praktikos modeliais, kelti profesijos prestižą.
Konferencija skirta „Slaugytojo ir akušerio 2020 metams“, kuriuos paskelbė Pasaulio sveikatos
organizacijos vykdomoji valdyba 2019 m. sausio 30 d.
Remiantis 2018 - 2020 m. „Slauga dabar“ kampanija, konferencija suteiks galimybę peržiūrėti slaugos
pasiekimus per pastaruosius trejus metus, pasidalinti vizija bei numatyti pagrindinius etapus ir kryptis,
siekiant gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę bei slaugos profesijos prestižą.
Kviečiame teikti tiek žodinius, tiek stendinius pranešimus, apimančius vieną ar daugiau konferencijos
strategiją atspindinčių sričių:
• Klinikinė praktika
• Lyderystė
• Pažangi slaugos praktika
• Įrodymais grįsta kineziterapijos praktika
Santraukos turi būti pateiktos naudojant pridėtą Pranešimo santraukos formą, neviršijant 250 žodžių.
Jose turi būti pateikiamas pranešėjo (-ų) vardas (-ai), pavardė (-ės), institucija, el. pašto adresas ir
telefono numeris.
Pranešimų santraukas siųsti Andželikai Zavackienei iki 2019 m. kovo 31 d.
Apie atrinktas pranešimo santraukas informuosime asmeniškai iki 2019 m. balandžio 15 d.
Atrinktos pranešimų santraukos bus atspausdintos konferencijos “Slaugos mokslo ir praktikos
aktualijos 2019 m.” leidinyje
Iškilus klausimams maloniai prašome kreiptis į Andželiką Zavackienę
Direktoriaus pavaduotoja
VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninė
S.Nėries g. 3, LT- 92231 Klaipėda
Tel. mob.: +370 685 16 805
El. paštas: andzelika.zavackiene@kal.lt
www.rkligonine.lt
Konferencijos vieta:
„Aula Magna“ korpusas, Klaipėdos universitetas, PC „Studlendas“
Herkaus Manto g. 84, LT-92294, Klaipėda
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TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA
“SLAUGOS MOKSLO IR PRAKTIKOS AKTUALIJOS 2019 M.”
2019 m. birželio 7 d., Klaipėda

PRANEŠIMO SANTRAUKOS FORMA
Vardas (-ai), pavardė (-ės):
Profesija:
Atstovaujama institucija:
Kontaktinis el. paštas:
Kontaktinis telefono Nr.:
Žodinio arba stendinio
pranešimo pavadinimas:
Trumpas pranešimo
aprašymas:
(ne daugiau nei 250 žodžių)

Pažymėkite X kuriam
pranešimo būdui teikiate
pirmenybę:
Priskirkite savo pranešimą
vienai iš konferencijos
starteginių sričių:

Aš teikiu pirmenybę:
Stendinis pranešimas
Žodinis pranešimas

Pažymėkite X vieną iš pasirinktų temų
Klinikinė praktika

Lyderystė

Pažangi slaugos
praktika

Įrodymais grįsta
kineziterapijos
praktika

Pranešimo santraukos formą siųsti ne vėliau kaip iki 2019 m. kovo 31 d., el.p. andzelika.zavackiene@kal.lt
Andželika Zavackienė, direktoriaus pavaduotoja, Respublikinė Klaipėdos ligoninė
Apie atrinktas pranešimo santraukas informuosime asmeniškai iki 2019 m. balandžio 15 d.
Atrinktos pranešimų santraukos bus atspausdintos konferencijos “Slaugos mokslo ir praktikos aktualijos 2019 m.” leidinyje
Konfrencijos pranešėjams dalyvio mokesčio nėra

