
 

 

                          
   
 
 

 Latvijas Infektologu, hepatologu un HIV/AIDS speciālistu asociācija sadarbībā ar  
Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociāciju  

aicina Jūs uz  kopēju tiešsaistes sēdi  
 

“Sieviete un HIV”  
 

2020. gada 26. novembrī, plkst. 14.00  
 
NB! Reģistrācija tiek nodrošināta portālā www.evisit.eu sadaļā "Pasākumi", izvēloties “Sievietes un HIV” un 
nospiežot pogu "Pieteikties". Ja Jūs vēl neesat portāla Evisit lietotājs, lai pieteiktos konferencei, Jums ir 
jāreģistrējas portālā kā lietotājam. Reģistrācija portālā ir bez maksas. Saiti uz asociācijas sēdi saņemsiet caur 
Evisit portālu e-pastā un sms. Sēdes laikā iespējams uzdot jautājumus rakstiskā veidā. 
 
 

PROGRAMMA 
 

14.00 -14.10 “Sieviete, HIV un Covid-19” (10 min.) – Prof. Baiba Rozentāle, profesore, RSU    
Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra, SIA “Rīgas Austrumu klīniskā 
universitātes slimnīca” stacionāra “Latvijas Infektoloģijas centrs” galvenā ārste, 
ārste infektoloģe, hepatoloģe. 

14.10 -14.40 “HIV and women healtlh, vertical transmission and HIV stigma” (30 min.) - 
Dr. Nneka Nwokolo (FRCP), Honorary Consultant Physician in sexual health and 
HIV medicine at Chelsea and Westminster Hospital. 

14.40 -15.05 “HIV/AIDS pacients. Vai šodien tā ir tikai infektologu problēma?” (25.min) – 
Asoc.prof. Gunta Stūre, asoc. profesore, SIA “Rīgas Austrumu klīniskā 
universitātes slimnīca” stacionāra “Latvijas Infektoloģijas centrs” 6. nodaļas 
vadītāja, ārste infektoloģe, hepatoloģe. 

15.05 – 15.20  Diskusija. Vada: Dr. med. Inga Ažiņa un dr. Vija Veisa. Piedalās: prof. Baiba 
Rozentāle, dr. Nneka Nwokolo un asoc.prof. Gunta Stūre 

15.20 - 15.45 “HIV un sievietes reproduktīvā veselība” (25min.) – Dr. Vija Veisa, Rīgas 
Stradiņa universitātes Dzemdniecības un ginekoloģijas katedras docētāja, 
Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas prezidente, ārste ginekoloģe, 
dzemdību speciāliste. 

15.45 - 16.10 “Neirosifiliss, grūtnieces, laboratorās diagnostikas praktiskie aspekti un 
interpretācijas iespējas” (25min.) - Dr. Ilze Jākobsone, ārste dermatoloģe, 
veneroloģe. 

16.10 - 16.35 “HIV infekcijas ietekme uz pacientes emocionālo pasauli” (25.min) -  
Dr. Anžela Kertudo, Latvijas universitātes lektore, ārste psihoterapeite. 

16.35 – 16.50 Diskusija. Vada: Dr. med. Inga Ažiņa un dr. Vija Veisa. Piedalās: dr. Ilze 
Jākobsone,  dr. Anžela Kertudo.  


