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PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES KONFERENCE 

Fizikālā un rehabilitācijas medicīna, psihiatrija un ģimenes 
medicīna – sadarbības aspekti, veselības profilakse, ārstēšana, 

dinamiskā novērošana un rehabilitācija  
 

2018. gada 16. februāris  
 

RSU, Dzirciema iela 16, Rīga 
 
 

9.20 – 10.00 Reģistrācija 

10.00 – 10.10 Konferences atklāšana 

Dzintra Vāvere, RAKUS, FRM ārsts, algologs 

10.10 – 10.40 Emociju un uzvedības traucējumi bērniem 

Ņikita Bezborodovs, RSU Psihiatrijas un narkoloģijas katedra; BKUS, psihiatrs, bērnu psihiatrs 

10.45 – 11.15 Agrīnas slēptas depresijas simptomu atpazīšana  

Elmārs Tērauds, RSU Psihiatrijas un narkoloģijas katedra; RPNC, psihiatrs 

11.20 – 11.50 Kognitīvo traucējumu pacienti, palīdzības iespējas 

Māris Taube, RSU Psihiatrijas un narkoloģijas katedra, profesors; RPNC, psihiatrs 

11.55 – 12.25 Fizikālā terapija bērnu psihoemocionālās nestabilitātes gadījumos 

Inga Zandersone, Ārsta prakse pediatrijā, pediatrs 

 Starpbrīdis 

12.55 – 13.25 Aktuālie fizikālās un rehabilitācijas medicīnas aspekti klīniskajā praksē  

Inese Svikliņa, NRC “Vaivari”, FRM ārsts 

13.30 – 14.00 Iesnas: vai fizikālā terapija var palīdzēt?  

Inese Kokare, Dr. med., P. Stradiņa KUS, FRM ārsts, akupunktūras ārsts  

14.05 – 14.35 Pacienta stājas un kustību vizuālā novērtēšana 

Uģis Beķeris, RSU Rehabilitācijas katedra; FRM ārsts, manuālās medicīnas ārsts 

 Starpbrīdis 

14.50 – 15.20 Komandas darbs primārajā veselības aprūpē rehabilitācijas nodrošināšanai hroniskiem 

pacientiem 

Ilze Aizsilniece, LĀB viceprezidente, Ģimenes ārsta prakse, ģimenes ārsts, homeopāts 

15.25 – 15.55 Pieredze multiprofesionālas komandas darbā multiplās sklerozes pacietu rehabilitācijā 

Gita Bērziņa, SANARE-KRC Jaunķemeri, neirologs, FRM ārsts 

16.00 – 16.30 Kopsavilkums, secinājumi.  

Dzintra Vāvere, RAKUS, FRM ārsts, algologs 

 

Mērķauditorija: Ģimenes ārsti, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsti, psihiatri, citu specialitāšu ārsti, fizioterapeiti, 
māsas, ārstu palīgi un citi interesenti 

Dalības maksa:  EUR 20,00 – ārstiem 
 EUR 15,00 – fizioterapeitiem, māsām, ārstu palīgiem 

Pieteikšanās:  sūtot pieteikumu uz e-pastu kursi@rsu.lv  
Pieteikumā jānorāda konferences nosaukums, vārds, uzvārds, personas kods, kontakttālrunis un 
maksātāja rekvizīti, ja maksātājs ir juridiska persona 

vai 
 aizpildot elektroniskās pieteikšanās formu RSU mājas lapā www.rsu.lv  

Piezīmes: 
 Apliecība (8 akadēmiskās stundas) par dalību konferencē tiks izsniegta konferences noslēgumā – pēc pēdējās 

lekcijas! 
 Konferences neapmeklēšanas gadījumā, samaksātā dalības maksa netiek atgriezta 
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