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9.30–9.35 Foruma atklāšana
Ilze Aizsilniece, LĀB prezidente, ģimenes ārste

9.35–10.00
Uzrunas foruma dalībniekiem
Ilze Viņķele, veselības ministre. Asoc. profesore Ilze Kreicberga, P. Stradiņa KUS valdes priekšsēdētāja. 
Profesors Kristaps Kegi, ķirurgs, ortopēds, ASV

10.00–10.10 LĀB apbalvojumu pasniegšana

10.10–10.25 Ārsta loma mūsdienu medicīnā
Ivars Krastiņš, anesteziologs, reanimatologs

Sabiedrības veselības izaicinājumi Latvijā un pasaulē
Sēdes vadītāji un moderatori Dr.med. Vilnis Dzērve un profesors Viesturs Boka

10.25–10.45 Pacienta un ārsta sadarbība – priekšnosacījums labiem rezultātiem ārstniecībā un veselības aprūpē
Ilze Aizsilniece, ģimenes ārste

10.45–11.15 Psihiskās veselības izaicinājumi Latvijā un pasaulē
Dace Sortlande, psihiatre, bērnu psihiatre, Norvēģija

11.15–11.35 Sirds veselības pētniecība Latvijā
Dr.med. Vilnis Dzērve, kardiologs

11.35–12.00 Medikamentu lietošanas spožums un posts
Ivars Krastiņš, anesteziologs, reanimatologs

12.00–12.15 Veselības aprūpes sistēmas Latvijā un pasaulē
Profesors Uģis Gruntmanis, endokrinologs, LĀZA valdes priekšsēdis

12.15–12.40 Latvijas iedzīvotāju veselību raksturojošie rādītāji
Profesors Dzintars Mozgis, veselības aprūpes vadības ārsts

12.40–12.50 Jautājumi un diskusijas
12.50–13.40 Pusdienu pārtraukums

Sirds un asinsvadu ārstniecības sasniegumi Latvijā un pasaulē
Sēdes vadītāji un moderatori profesors Kristaps Zariņš un Dr.med. Iveta Mintāle

13.40–14.10 Asinsrites vizualizācija un tās loma sirds un asinsvadu slimību ārstēšanā
Profesors Kristaps Zariņš, asinsvadu ķirurgs, ASV 

14.10–14.35 Asinsvadu ķirurģija Latvijā – kurp ejam?
Profesors Dainis Krieviņš, asinsvadu ķirurgs, flebologs

14.35–15.00 Kardioķirurģijas uzkrātā pieredze kā bāze nākotnes inovācijām
Profesors Pēteris Stradiņš, sirds ķirurgs

15.00–15.25 Ģimenes hiperholesterinēmijas diagnostikas un ārstēšanas sasniegumi un izaicinājumi Latvijā
Profesors Gustavs Latkovskis, kardiologs

15.25–15.50 Latvija un lielās zinātnes pasaule
Profesors Andrejs Ērglis, kardiologs, invazīvais radiologs, radiologs diagnosts

15.50–16.15 Jautājumi un diskusijas

LATVIEŠU ĀRSTU FORUMS
6. jūnijs 

Svinīgs pasākums Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā
(plānotais norises laiks plkst. 15.00–18.00)

7. un 8. jūnijs 
Latvijas Ārstu biedrības starpdisciplinārās konferences  

P. Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā Rīgā Pilsoņu ielā 13



Forumu atbalsta

 
8.

 jū
ni

js
9.30–10.00

Konferences atklāšana
Latvijas medicīna pēc 30 gadiem
Dr.h.c.med. Pēteris Apinis, ilggadējs LĀB prezidents un žurnāla “Latvijas Ārsts” redaktors

Internā medicīna Latvijā un pasaulē
Sēdes vadītāji un moderatori profesore Angelika Krūmiņa  un profesors Valdis Pīrāgs

10.00–10.25 Mikroorganismu rezistences izaicinājumi Latvijā
Profesors Uga Dumpis, infektologs, epidemiologs

10.25–10.50 Funkcionālās diagnostikas iespējas gastroenteroloģijā Latvijā šobrīd
Profesors Mārcis Leja, gastroenterologs

10.50–11.20 Racionāla reimatoloģija: no sulfasalazīna līdz sonogrāfijai
Profesors Juris Lazovskis, reimatologs, Kanāda

11.20–11.45 Elpceļu slimību moderna diagnostika un ārstēšana
Profesors Alvils Krams, pneimonologs, alergologs

11.45–12.10 Klasiskās un jaunas perspektīvās metodes nieru slimību diagnostikā
Kārlis Rācenis, internists

12.10–12.30 Jautājumi un diskusijas

12.30–13.20 Pusdienu pārtraukums

Ortopēdija Latvijā un pasaulē
Sēdes vadītāji un moderatori profesors Bertrams Zariņš un profesors Konstantīns Kalnbērzs

13.20–13.30 Uzruna konferences dalībniekiem
Profesors Kristaps Kegi, ķirurgs, ortopēds, ASV

13.30–13.55 Ortopēdija: zinātne, prakse un māksla
Valdis Zatlers, Latvijas eksprezidents, traumatologs, ortopēds

13.55–14.25 Patellofemorālās sāpes un nestabilitāte
Profesors Bertrams Zariņš, ķirurgs, traumatologs, ortopēds, ASV

14.25–14.50 Lielo locītavu endoprotezēšana vakar, šodien, rīt
Profesors Pēteris Studers, traumatologs, ortopēds

14.50–15.15 Ķirurģiskās intervences rezultātus ietekmējošie faktori
Profesore Eva Strīķe, anestezioloģe, reanimatoloģe

15.15 Jautājumi un diskusijas 
Foruma noslēgums

Par dalību katrā foruma dienā saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 943 Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība ārstniecības personām tiek piešķirti 12 tālākizglītības 
punkti. Reģistrēšanās – katrai foruma dienai atsevišķi.
Dalības maksa: Līdz 31.05. (ieskaitot) – 10 EUR visiem dalībniekiem; no 1.06. – 15 EUR visiem dalībniekiem; konferences dienā – 20 EUR visiem dalībniekiem. 
Foruma neapmeklēšanas gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta.
Reģistrēšanās ārstniecības personām notiek Latvijas Ārstu biedrības mājaslapā www.arstubiedriba.lv sadaļā Konferences vai, ierakstot pārlūkprogrammā LĀB 
kursu sistēmas adresi lab.arstubiedriba.lv, sadaļā Konferences.
Reģistrēšanās lūgtajiem viesiem notiek Latvijas Ārstu biedrības mājaslapā www.arstubiedriba.lv sadaļā Konferences.
Ārstniecības personām dalība LĀB organizētajās konferencēs un tālākizglītības punktu uzskaite iespējama TIKAI ar LĀB tālākizglītības pasākumu dalībnieka 
karti. Ja jums kartes vēl nav, jāatsūta foto uz e-pastu konference@arstubiedriba.lv. Gatavās kartes iespējams saņemt LĀB sekretariātā vai arī pirms katras 
konferences.
APLIECĪBA par konferences apmeklējumu tiek ģenerēta tikai tad, ja dalībnieks skenē savu karti gan konferences sākumā, gan beigās. Dalībniekiem atļauta tikai 
savas kartes skenēšana. Ja tiek fiksēta citas kartes skenēšana, karte tiek konfiscēta. Pēc konferences apliecība pieejama vietnē www.arstubiedriba.lv vai  lab.
arstubiedriba.lv – sadaļā “Mans profils”.
Informācija – Latvijas Ārstu biedrības izglītības projektu daļā, tālr. 67240428, vai pa e-pastu konference@arstubiedriba.lv, kā arī www.arstubiedriba.lv.


