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Gerbiami Kolegos, 

 

kviečiame Jus dalyvauti 14-oje Tarptautinėje konferencijoje-seminare „Medicinos fizika 

Baltijos šalyse 2019“, kurią organizuoja Kauno technologijos universitetas kartu su Medicinos 

fizikų draugija, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligonine Kauno klinikomis, Radiacinės 

saugos centru ir Lundo universiteto Malmės universitetine ligonine (Švedija). 

 

Seminaras-konferencija vyks 2019 m. lapkričio 7-9 dienomis. Konferencija vyks 2019 m. 

lapkričio 8-9 dienomis Kauno technologijos universitete, Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas. 

Seminaras vyks 2019 m. lapkričio 7 dieną LSMUL Kauno klinikose. 

 

Konferencijos tikslas. Pakviesti  kolegas, dirbančius Lietuvos ir užsienio ligoninėse, 

klinikose bei kitose sveikatos priežiūros institucijose, mokslinių tyrimų institutuose, 

branduoliniuose objektuose bei aukštosiose mokyklose pasidalinti patirtimi, sukaupta sprendžiant 

įvairias sveikatos priežiūros problemas, susijusias su spinduline terapija, diagnostika, medicinine 

vizualizacija, jonizuojančiosios spinduliuotės registracija bei radiacine sauga.  

 

Konferencijos darbai (anglų kalba) bus išleisti referuojamų darbų rinkinyje „Medical 

Physics in the Baltic States“, kuris anksčiau vykusiose konferencijose buvo įtrauktas į Web of 

Science (Clarivate Analytics) duomenų bazę, to sieksime ir šiemet. Darbų parengimo instrukciją 

rasite internetinėje svetainėje: www.medphys.lt/medphys2019.  

 

Svarbiausios datos 

 Straipsnio santraukos pateikimas iki 2019 m. balandžio 20 d. 

 Patvirtinimas dėl straipsnio santraukos pateikimo iki 2019 m. balandžio 30 d. 

 Dalyvių registracija iki 2019 m. spalio 1 d. 

 Konferencijos medžiagos pateikimas iki 2019 m. birželio 30 d. 

 Seminaras vyks 2019 m. lapkričio 7 d. (Kaune) 

 Konferencija vyks 2019 m. lapkričio 8-9 d. 

 

Konferencijos dalyvio mokestis iki rugsėjo 9 d. 60,-EUR, Medicinos fizikų draugijos  

nariams – 35, - EUR, studentams - 25,- EUR. 

 

Konferencijos dalyviai registruojasi internetinėje svetainėje: 

www.medphys.lt/medphys2019 → Registration arba el. paštu iki 2019 m. spalio 1 d.: 

 

Lena Cibulskytė 

Kauno technologijos universitetas 

Fizikos katedra 

Studentų g. 50 

LT-51368 Kaunas, Lietuva 

Telefonas: +370 37 300339 arba mob. tel. nr. +370 674 23325 

El. paštas: medphys2019@medpdhys.lt 

 

Konferencijos organizatorių vardu, 

 

Prof. Diana Adlienė              dr. Marius Laurikaitis 

Kauno technologijos universitetas   Medicinos fizikų draugijos pirmininkas 

http://www.medphys.lt/medphys2019
http://www.medphys.lt/medphys2015

