Fizioterapia e së Ardhmes
Shkenca për promovimin e shëndetit, mirëqenies së pacientit
dhe sigurisë klinike.

KONFERENCA E 1-rë NDËRKOMBËTARE
E FIZIOTERAPISË
URDHRI I INFERMIERIT TË SHQIPËRISË

8 Tetor 2022
Tirana, Albania

Të nderuar Kolegë,

Kemi kënaqësinë tju njoftojmë në organizimin e Konferencës së 1-ë Ndërkombëtare të
Fizioterapisë në datën 8 Tetor 2022.
Kjo Konferencë, është e para në llojin e saj në vëndin tonë, ku qëllimi kryesor i së cilës
është të bëjë bashkë Fizioterapistët si dhe studentët, për të diskutuar në lidhje me
zhvillimet aktuale dhe ato të së ardhmes në fushën e gjërë të Fizioterapisë.
Fokusi i konferencës është të nxjerr në pah evoluimin e fushës së Fizioterapisë në vendin
tonë këto vitet e fundit; zhvillimin e modaliteteve të reja të punës për shëndetin global
përtej kujdesit të drejtpërdrejtë të pacientit, duke përfshirë mbrojtjen dhe zhvillimin e
programeve rehabilituese dhe terapeutike; protokollet të cilat aplikohen në vendin tonë
duke i krahasuar me ato ndërkombëtare si një strategji për zhvillim të qëndrueshëm dhe
efektiv të sektorit shëndetësor dhe social; identifikimi i figurës së Fizioterapistëve në
shërbimin tone shëndetësor për të kryer punë etike dhe efektive shëndetësore globale.
Duke shpresuar që kjo konferencë do të jetë një ogur i mbarë për të pasuar me evente të
tjera edhe më të rëndësishme në këtë disiplinë mjekësore kaq thelbësore në mjekësinë e
ditëve të sotme por edhe pse jo; të bëhet një event i përvitshëm.

Në emër të Komitetit Organizativ, ju mirëpresim në Tetor në Tiranë!
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INFORMACIONE TË PËRGJITHSHME TË
KONFERENCËS
Data të rëndësishme:
Data e Konferencës: 8 Tetor 2022
Afati i fundit për dorëzimin e abstraktit : 25shtator2022
Njoftimi i pranimit të punimit: deri më 30 Shtator 2022

Vendi i Konferencës:

Universiteti Katolik Zoja e Këshilit të Mirë, Tiranë, Shqipëri

Tematikat e konferencës do të jenë të fokusuara në:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Promovimi i Edukimit dhe shëndetit
Promovimi i cilësisë së jetës
Teknologjitë inovative
Kompetencat profesionale
Terapitë joinvazive
Raste klinike

ARSYET PËR TË MARRË
PJESË
Kujdesi shëndetësor është progresit të inovacionin. Përgjatë historisë, inovatorët kanë bërë hapa
gjigantë në shëndetësi, në kujdesin shëndetësor integrues për të udhëhequr inovacionin.

Qëllimi.
Konferenca si liderë mblidhen së bashku për të folur për teknikat dhe strategjitë më të fundit
integruese të bazuara në kërkime. Do të përfshiheni në diskutime të gjalla dhe do të mësoni
mjete që do të jeni në gjendje t'i përdorni në praktikën tonë profesionale.

Objektivat:

Të bëjë bashkë profesionistët mjekësorë .
Të identifikohet qartësisht figura profesionale Fizioterapisë dhe roli i tyre.
Të diskutohet në lidhje me protokollet bazë diagnostikuese në vëndin tone.
Ndryshimet në formimin akademik dhe profesional të Fizioterapisë në këto tre dekadat
e fundit
Edukimi në vazhdim
Kërkimet shkencore në fushën e fizioterapisë.
Krijimin e urave lidhëse me kolegë të fushës në vënde të tjera për shkëmbim
eksperiencash

ABSTRAKTI

Të gjitha abstraktet do të dorëzohen në rrugë elektronike në adresën e e-mail-it të
konferencës: events@urdhriinferimerit.org
uish_albania@yahoo.com
Abstrakti duhet të jetë me 300-350 fjalë, në gjuhën shqipe dhe angleze.
Punimi duhet të shoqërohet me të dhënat e kontaktit të autorit korrespondent për komunikim
(emër dhe mbiemër, profesioni, adresa, vëndi i punës, telefon, e-mail).
Abstrakti duhet të jetë në formatin ëord; shkrimi Times Neë Roman 12, paragrafi Single,
orientimi Justified, hapesira midis rreshtave 1.5.
TITULLI: Duhet të jetë me shkronja kapitale, bold, paragrafi centered.
AUTORËT : Duhet të listohen sipas kontributit në punim.
HYRJA; OBJEKTIVAT; METODOLOGJIA; REZULTATET; KONKLUZIONET:
FJALËT KYÇE: 4-5 fjalë.

Për çdo informacion, ju lutemi mos hezitoni të na kontaktoni në
events@urdhriinferimerit.org

uish_albania@yahoo.com

