LVNA VI-oji metinė konferencija
2020 m. gruodžio 3 d.
Konferencija vyks nuotoliniu sinchroniniu (online) būdu adresu https://online.lsmu.lt/
Programa:
13.00 - 13.15 Visuotinis LVNA narių ataskaitinis susirinkimas
13.15 - 14.00 Naujienos iš Amerikos cerebrinio paralyžiaus ir raidos sutrikimų akademijos
konferencijos. Indrė Bakanienė
14.00 - 14.45 Dirbtinis intelektas ir robotai vaikų reabilitacijoje. Audronė Prasauskienė
14.45 - 15.15 COVID-19 poveikis raidos sutrikimą turintiems vaikams. Ivan Gavriljev
15.15 - 16.00 Vaikų reabilitacijos magistrantų mokslinių darbų pristatymas.
16.00 - 16.30 Ankstyvoji intervencija: kokie metodai veiksmingiausi? Justina Minelgienė, Vaida
Vasiliauskienė
16.30 - 17.00 Dailės terapija raidos sutrikimus turintiems vaikams. Judita Rinkevičienė
17.00 - 17.15 Uždarymas
Jums reikia:
1. Registruotis į konferenciją adresu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=uy1DDa_e9UKv3oLWh4_f_34SyheMjO
JKklG9mKBSWnpUOVhKTUVOTE03Sk4wUjE5MEpIN0dSQ1FSVS4u
3. Sumokėti registracijos arba nario mokesčius;
2. Susikurti asmeninę paskyrą adresu https://online.lsmu.lt/ (dėl patekimo į konferenciją);
3. Susikurti asmeninę paskyrą adresu https://medas.lsmu.lt/ („prisijungti -> sukurti naują paskyrą“
dėl pažymėjimų gavimo).
Konferencijos organizatoriai: LSMU Vaikų reabilitacijos klinika ir Lietuvos vaikų negalios
akademija.
Konferencija skirta visų sričių vaikų ligų gydytojams, šeimos gydytojams, fizinės medicinos ir
reabilitacijos gydytojams, gydytojams ortopedams-traumatologams, gydytojams neurochirurgams,
gydytojams neonatologams, vaikų ir paauglių psichiatrams, vaikų chirurgams, kineziterapeutams,
ergoterapeutams, psichologams, slaugytojoms, logoterapeutams, spec. pedagogams, dailės ir muzikos
terapeutams, socialiniams darbuotojams ir kitiems specialistams teikiantiems sveikatos priežiūros,
ugdymo ir socialinės apsaugos paslaugas sutrikusios raidos ar funkciją dėl ligos/traumos
praradusiems vaikams.
Registracija
Registracijos mokestis ne LVNA nariams – 15 eurų;
Registracijos mokestis LVNA nariams – nėra;
Metinis LVNA nario mokestis - 10 eurų.
Registruotis ir mokėjimus atlikti vėliausiai iki 2020-11-29.
Registracijos ar nario mokesčius prašome pervesti į LVNA sąskaitą Swedbank banke LT05 7300
0101 4090 1972, įmonės kodas 303388931. Pastabų laukelyje prašome įrašyti savo pavardę ir:
registracijos mokestis ne LVNA nariams arba metinis LVNA nario mokestis.
Pažymėjimai
Bus išduodami 4 val. elektroniniai kvalifikacijos tobulinimo sertifikatai.
Kontaktai pasiteiravimui: el. p. lopselis@kaunoklinikos.lt, tel. Nr. 837260425
specialybė, darbo vieta, el. pašto adresas, telefonas, nurodyti reikia/nereikia sąskaitos faktūros.

