
Konferencijos dalyvių apklausos komentarai

Nr. Atsakymai
1 Aktualu šiai dienai
2 Visos temos įdomios
3 Buvo įdomu ir naudinga, ačiū
4 Temos aktualios, išdėstyta aiškiai

5
Man patiko visi pranešimai, ypač apie gimdymo filosofiją. Paskutiniame pranešime buvo daug įdomių istorijų, tačiau mano 
nuomone, perdaug statistikos, tai tik mano subjektyvi nuomonė

6 Puiki, konkreti. Atsakymai išsamūs
7 Visos temos buvo įdomios
8 Labai patiko, jautru
9 Aktualios temos, informatyvūs pranešimai. Labai patiko konferencija

Nr. Atsakymai
1 Punktualumas, aiškumas
2 Puikiai
3 Pastabų neturiu
4 Galbūt reikėjo pertraukėlės
5 Geras garsas ir vaizdas
6 Lektoriai puikiai pasiruošę
7 Aiškiai, nuosekliai išdėstyta

Nr. Atsakymai
1 Pasiruošta atsakingai ir nuoširdžiai
2 Lektoriai pasiruošė puikiai
3 Pavardžių nesinori minėti, tačiau kalbos kultūros trūkumas šioks toks buvo
4 Labai išsamiai, o ypač VLK atsakymai
5 Iš anksto pasiruošta. Ištransliuota lengvai, suprantamai, įdomiai

Nr. Atsakymai
1 Paprasta ir aišku
2 Neturiu
3 Viskas aukštame lygyje 
4 Temos puikios, bet auditorija pasyvi,o gaila. Matomai pandemijos paseka
5 Viskas apgalvota

Komentarai ir pastabos apie konferencijos programą: 

Komentarai ir pastabos apie lektorių kompetenciją ir pasiruošimą:

Komentarai ir pastabos apie konferencijos eigą: 

Komentarai ir pastabos apie klausimų lektoriams uždavimo bei atsakymo galimybę, eigą: 

Komentarai ir pastabos apie konferencijos trukmę: 



Nr. Atsakymai
1 Optimalu pagal suteiktas valandas
2 Trukmė tinkama
3 Optimaliai gerai
4 Buvo įdomu. Temos išdėstytos konkrečiai ir aiškiai

Nr. Atsakymai
1 Padėka

2
Sekretoriatui esu labai dėkinga už konsultacijas ir greitus bei išsamius atsakymus. Bendrai, nežiūrint mano kai kurių menkų 
pastabų, konferencija man buvo labai įdomi

3 Labai patenkinta Jūsų darbu. Nepageidaujami įvykiai buvo greit išsprendžiami. Ačiū

Nr. Atsakymai
1 Bendravimas, psichologinis, psichoemocinis atsparumas
2 Artimųjų dalyvavimas gimdyme. Natūralus naujagimių maitinimas
3 Pogimdyminio laikotarpio aktualijos

4
Nėščiųjų priežiūros naujovės, galbūt gimdymo nuskausminimo aktualijos, prenatalinės diagnostikos naujieji metodai 
(konkrečiai-vaisiaus DNR išskyrimas mamos kraujyje). Norisi daugiau žinoti, kad galėtume moterims paaškinti

5 Viskas kas susiję su akušerija ir ginekologija
6 Natūralus gimdymas
7 Temos susijusios su darbu

8
Visos, dirbu be ginekologo, šeimos gyd. nesikiša į mano darbą, tad turiu pati nuspręsti ką daryti toliau su ginekologinėm 
ligonėm

9 Įvairios
10 Aktuali nedidelė kaina, kadangi reikia susimokėti pačiai
11 Slauga
12 Neurologijos ir kardiologijos klausimai
13 Kardiotokograma

Nr. Atsakymai
1 Labai ačiū. Aktualu, konkretu, aišku
2 Ačiū
3 Ačiū už konferenciją, buvo tikrai įdomu. Lauksiu kitos konferencijos. Geros Jums kloties
4 Puikiai
5 Kuo daugiau tokių konferencijų
6 Ačiū už įdomias temas

7
Nuostabi konferencija! Labai aktualios paskaitų temos, lektoriai ir moderatorė. Net nuotoliniu budu klausant, jautėsi toks 
nuoširdumas ir atsidavimas savo pašaukimui! Didžiuojuosi akušerėmis!

8 Labai gera konferencija, daug naujo išgirdau

Kokios temos Jums būtų aktualios kitose nuotolinėse konferencijose? 

Bendri komentarai ir pastabos: 

Komentarai ir pastabos apie konferencijos sekretoriato darbą:


