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„ТИМСКИ ПРИСТАП ВО МЕДИЦИНСКАТА РЕХАБИЛИТАЦИЈА
НА ДЕЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ“
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___________________________________________________________
ИНФОРМАЦИИ ЗА КОНФЕРЕНЦИЈАТА
Организатори:
 Сојуз на дефектолози на Република Македонија;
 Здружение на физиотерапевти на Репулика Македонија
Категории (подрачја) и теми:
 Клинички стратегии и трендови во рехабилитација на децата со попреченост;
- Етиолошки аспекти на попреченоста;
- Актуелни пристапи во превенција и детекција на попреченоста;
- Примена на раната дијагностика и нејзиното значење;
- Избор на методи и техники за процена на лицата со попреченост;
- Современи трендови во рехабилитацијата на децата со попреченост;
 Тимски пристап во медицинската рехабилитација на децата со попреченост;
- Состав и улога на тимовите за рехабилитација;
- Местото и улогата на дефектологот/логопедот во тимот за
рехабилитација;
- Местото и улогата на физиотерапевтот во тимот за рехабилитација;
- Местото и улогата на другите членови на тимот за рехабилитација и
актуелности во меѓусебната соработка.
Цели на конференцијата:
 Вмрежување и зајакнување на комуникацијата на физотерапевтите,дефектолозите,
истражувачите, медицинските лица, родителите и на сите оние што се посветени на
подобрување на квалитетот на живот на децата со попреченост; размена на искуства
и сознанија и давање предлози за унапредување на дијагностиката и
рехабилитацијата на децата со попреченост; согледување на предизвиците со кои
треба да се соочи Република Македонија во насока на унапредување на тимскиот
пристап во рехабилитацијата на децата со попреченост.
Целни групи:
 Стручни лица - дефектолози (различни профили), логопеди, физиотерапевти,
окупациони терапевти, педијатри, психијтри, психолози, педагози, социјални
работници, идр;
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 Институции кои се занимаваат со рехабилитација и третман и заштита на децата со
попреченост;
 Родители на деца со попреченост;
 Претставници од централната и локалната власт;
 Невладини организации;
Официјален јазик на конференцијата:
 Македонски јазик
 Англиски јазик
Форми на учество:
 Пленарно излагање
 Усно излагање
 Постер презентација
 Учество без излагање
Пријава за учество:
 Потполнување на „Формулар за пријава на учество“ на една од веб-страниците:
www.sojuznadefektolozi.org
www.fizioterapevt.org.mk
Пријава на трудови:
 Потполнување на „Формулар за Пријава на труд“ на една од веб-страниците:
www.sojuznadefektolozi.org
www.fizioterapevt.org.mk
 Преку
електронска
пошта
president@fizioterapevt.org.mk

на

е-mail

адресa:

dsojuz@yahoo.com;

Публикации:
 Сите пријавени трудови што ќе добијат позитивна рецензија ќе бидат објавени во
Зборник на трудови
Упатство за пишување на трудови:
Упатството за пишување трудови на македонски и англиски јазик може да се превземе
од веб-страницата: www.sojuznadefektolozi.org ; www.fizioterapevt.org.mk
Котизација:
 Уплати извршени до 20-ти Септември - 500 денари (за учесници од Р. Македонија),
20 евра (за учесници од странство)
 Уплати извршени по 20-ти Септември - 800 денари (за учесници од Р. Македонија),
30 евра (за учесници од странство)
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Сите подетални информации за котизација и одржување на конференцијата се
објавени во „Формуларот за пријава на учество“ на веб-страницата:
www.sojuznadefektolozi.org;
www.fizioterapevt.org.mk
Значајни датуми:
 20.09.2015 година – краен рок за пријавување на апстракти за трудови
 25.09.2015 година – известување за прифаќање на апстрактите
 01.10.2015 година – краен рок за доставување на трудовите
 10.10.2015 година- рок за пријавување на учество на конференцијата
 17.10.2015 година- одржување на конференцијата

