
 

Konference  

“Kopīgie un atšķirīgie pamatprincipi bērnu un geriatrisku pacientu veselības aprūpes nodrošināšanā” 

  

 

2019. gada 6.jūnijs, plkst. 09:30 – 16:00, RSU Liepājas filiālē (Riņķu ielā 24/26), 215. auditorijā 

 

LAIKS TĒMA LEKTORS 

09:30-10:00 Dalībnieku reģistrācija.  

10:00 – 10:05 Konferences atklāšana. Dita Role, (Mg. ed.sc., RSU LF direktore) 

10:05 – 10:25 Veselības aprūpes studentu kompetenču un uzticamu 

profesionālo aktivitāšu veidošanās mijsakarības. 

Dita Role, (Mg. ed.sc., RSU LF direktore) 

10:25-10:45 “Aktualitātes bērnu ēdināšanā veselības saglabāšanai” Inga Petermane (Mg.sc.educ, ārsts -pediatrs, RSU Liepājas 

filiāles docētāja) 

10:45-11:05 ”Malnutrīcija pediatriskiem un geriatriskiem pacientiem 

stacionāra etapā – izvērtējums, ietekme un risinājumi” 

Līga Ēriksone, (RSU Liepājas filiāles docētāja) 

11:05-11:25 "Geriatrisku pacientu aprūpes aspekti praksē." Sanita Kalna (AS “Veselības centru apvienība”, 

Internās aprūpes māsa) 

11:25-11:40 “Geriatrisku pacientu un viņu ģimenes locekļu izglītošana 

veselības aprūpes kvalitātes pilnveidošanai.” 

Gunta Bēta , ( Dr.paed.Direktora vietnieks akadēmiskajā un 

pētnieciskajā darbā), (līdzautore - Dina Berloviene ) 

11:40 – 12:10 “Erasmus+ projekts "Lucky you - getting older in Europe” 

- zināšanu, prasmju un kompetenču apkopojums senioru mājas 

aprūpē. 

Līga Ēriksone, (RSU Liepājas filiāles docētāja) (līdzautore - 

Dina Berloviene (Mg.sc.educ , RSU Liepājas filiāles docētāja), 

12:10-12:30 "Speciālās skolas loma un iespējas bērnu ar garīgās 

attīstības traucējumiem dzīves kvalitātes uzlabošanā" 

Ināra Oļena, (Pelču speciālās internātpamatskolas- attīstības 

centra direktore) 

12:30-13:10 KAFIJAS PAUZE . 

13:10-13:30 “Fizioterapeites praktiskās pieredzes skatījums darbā ar Līga Sprūde( Sertificēta fizioterapeite , supervizore) 

 



bērniem un senioriem” 

13:30-13:50 “Iegūti komunikācijas traucējumi un to izpausmes 

geriatrijas pacientiem.” 

Liene Gūtmane –Balode, sertificēts audiologopēds 

 

13:50-14:10 “Atkarības veidošanās risks, tā  aizsargfaktori un  pieejamie 

pakalpojumi no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem” 

Madara Lapsa ( Atkarību profilakses centra vadītāja) 

14:10-14:30 Paliatīvās aprūpes principu pielietošana medicīnā - 

no  pediatrijas līdz geriartrijai. 

Jūlija Cīrule- Galuza ,( Liepājas Reģionālās slimnīcas Vispārējās 

bērnu slimību nodaļas pediatre, BKUS, Baltijas Rehabilitācijas 

centrs -Bērnu paliatīvās aprūpes kabineta ārste) 

14:30-14:50 “Dzīves kvalitāte un veselības pratība  geriatrisku pacientu 

veselības aprūpes kontekstā” 

Rigonda Kalna, (Psihiatriskā klīnika “Piejūras slimnīca” 

Onkoloģijas klīnikas galvenā māsa) 

14:50-15:10 “Beigu sākums tomēr ir tikai SĀKUMS” Mārtiņš Balodis ,(M.Div. Praktiskās teoloģijas maģistrs, Bērnu 

paliatīvās aprūpes biedrības kapelāns) 

15:10 -15:30 "Nāve, dzīvība, starpstāvokļi". Ivars Krastiņš, (Anesteziologs - reanimatologs, algologs) 

15:30-16:00 Konferences noslēgums, sertifikātu izsniegšana  

Tematiskais virziens – bērnu un senioru veselības aprūpes  un dzīves kvalitātes ietekmējošie faktori. 

                    -Konferencē tiek aicināti piedalīties sociālie darbinieki, veselības aprūpes profesiju pārstāvji, studenti un citi interesenti. 

-Dalība konferencē – bezmaksas 

-Reģistrētajiem konferences dalībniekiem tiek piešķirti atbilstoši 8 tālākizglītības punkti  

-Konferences lektoriem par dalību konferencē papildus tiek piešķirti  atbilstoši  5 tālākizglītības punkti 

-Kontaktinformācija: Laila.Bethere@rsu.lv  ; www.rsu.lv/fakultates/liepajas-filiale, www.facebook.com/rsulf 

-Pieteikšanās anketa: https://forms.gle/9d4rfmVp3P6boZCh7 
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