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MOKSLINĖ – PRAKTINĖ SLAUGOS SPECIALISTŲ KONFERENCIJA

SLAUGYTOJO PROFESIJOS SOCIALIZACIJA SVEIKATOS
PRIEŽIŪROS SISTEMOJE
2020 m. spalio 2 d.
Konferencijos vieta: Arkangelo konferencijų ir meno centras, Maironio g. 11, Vilnius

Konferencija skirta visų specializacijų slaugytojams ir akušeriams Slaugytojo dienai paminėti,
kuri buvo suplanuota š. m. gegužės 12 d., bet dėl COVID - 19 pandemijos neįvyko.

KONFERENCIJOS PROGRAMA
1100 – 1200 Dalyvių registracija
1200 – 1230 Konferencijos atidarymas
1230 – 1300 Slaugos mokslo inovacijos ir praktikos transformacijos
Prof. Natalja Fatkulina
1300 – 1330 Dvasingumo, religingumo ir slaugos sąsajos istoriniame kontekste – I dalis
Arkangelo centro atstovas
1330 – 1400 Dvasingumo, religingumo ir slaugos sąsajos istoriniame kontekste – II dalis
Arkangelo centro atstovas
1400 – 1410 Diskusijos
1410 – 1440 Slaugytojo emocinio intelekto įtaka profesijos įvaizdžiui
Jolanta Makauskienė
1440 – 1510 Slaugytojo savivertė
Sandra Birbilaitė

1510 – 1540 Profesijos technologijų pokyčiai šiandien
Lina Baltokaitė
1540 – 1550 Diskusijos
1550 – 1600 Pažymėjimų įteikimas
1600 – 1800 Šventinė popietė

INFORMACIJA DALYVIAMS
Konferencijos vieta: Arkangelo konferencijų ir meno centras, Maironio g. 11, Vilnius.
Išankstinė registracija į konferenciją iki 2020-09-15 d.
Konferencija skirta Nacionalinio vėžio instituto slaugytojams ir Lietuvos operacinės slaugytojų
draugijos nariams.
Konferencijos dalyvio mokestis – nemokamai.
Registracija vykdoma el. paštu losdinf@gmail.com, nurodant dalyvio vardą, pavardę, įstaigą
kurioje dirba. Vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro ‒ valstybės lygio ekstemaliosios
situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 15 d. sprendimo V-1462 ,,Dėl kultūros,
pramogų bei kitų renginių ir susibūrimų organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimu, renginio
organizatoriai turi surinkti renginio dalyvio asmens duomenis, kur turi būti nurodyta:
 telefono numeris,
 nuolatinė gyvenamoji vieta.
Duomenys renkami COVID-19 ligos profilaktikos ir kontrolės priemonių organizavimo tikslais.
Informacija saugoma ne ilgiau, kaip 21 dieną nuo renginio dienos.
Kilus klausimų, kreiptis: tel. +370-680-50324
el. paštas losdinf@gmail.com
Konferencijos dalyviams bus išduoti 4 val. trukmės pažymėjimai.
Vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro sprendimu Nr. V-1462 primename - viešose
vietose, kur yra didelis žmonių susibūrimas vyresniems nei 6 metų asmenims dėvėti nosį ir burną
dengiančias apsaugos priemones, laikytis saugaus atstumo ne mažesnio kaip 1 – 2 metrai vienas nuo
kito. Atstumas tarp žiūrovų ir (ar) dalyvių gali būti mažesnis jei užtikrinama, kad žiūrovai ir (ar)
dalyviai viso renginio metu dėvetų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes,
respiratorius ar kitas priemones).

Renginyje bus fotografuojama/filmuojama, todėl informuojame, kad Jūs galite būti matomas(-a)
renginio nuotraukose ar vaizdo įrašuose, ir šios nuotraukos ir (arba) vaizdo įrašai gali būti viešinami
(pavyzdžiui, socialinio tinklo paskyroje, interneto svetainėje, žiniasklaidos portaluose, kitose žiniasklaidos
priemonėse ir pan.). Renginio lankytojų vaizdo duomenų viešinimas susijęs su informacijos apie renginį
viešinimu. Jeigu Jūs pageidautumėte, kad Jūsų vaizdo duomenų neviešintumėte, prašome kreiptis raštu į
organizatorių: el. paštas losdinf@gmail.com.

KONFERENCIJOS ORGANIZATORIAI
LIETUVOS OPERACINĖS SLAUGYTOJŲ DRAUGIJA
NACIONALINIS VĖŽIO INSTITUTAS
LIETUVOS ONKOLOGŲ DRAUGIJA
ORGANIZACINIS KOMITETAS
PIRMININKĖ
Lina Marcinkevičienė, LOSD pirmininkė, Nacionalinis vėžio institutas

1.
2.
3.
4.
5.
6.

NARIAI
Nijolė Zadoreckaitė, Nacionalinis vėžio institutas, Slaugos administravimo skyriaus vedėja
(Vyriausioji slaugos administratorė);
Stasė Malakauskienė, LOSD narė, Nacionalinis vėžio institutas;
Jolanta Makauskienė, LOSD valdybos narė, Nacionalinis vėžio institutas;
Jurgita Bulotaitė, Nacionalinis vėžio institutas;
Renata Stankevičienė LOSD narė, Nacionalinis vėžio institutas;
Viktorija Jakubicka, LOSD valdybos narė, VšĮ Santaros klinikos.

