Latvijas Ārstu biedrības konference
“Komplementārā medicīna. Ko un kādēļ?”
19. septembris

11.00–13.00

Reģistrācija

13.00–13.30

“Komplementārās medicīnas nozīme mūsdienu skatījumā”
Lektores: Ilze Aizsilniece, ģimenes ārste, homeopāte, Latvijas Ārstu
biedrības prezidente; Inguna Vecvagare, homeopāte

13.30–14.00

“Dzīves kultivēšana saskaņā ar ķīniešu tradicionālās medicīnas
principiem”
Lektore: Inese Kokare, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārste,
akupunktūras ārste

14.00–14.30

“Antroposofā medicīna”
Lektore: Anda Flaumane-Jahensa, pediatre, antroposofās medicīnas
speciāliste

14.30–15.00

“Ājurvēdas praktiska izmantošana konvencionālajā medicīnā”
Lektore: Ilona Ābele-Šrenka, ģimenes ārste, ājurvēdas medicīnas
speciāliste

15.00–15.30

Kafijas pārtraukums

15.30–16.00

“Fitoterapijas loma mūsdienās”
Lektore: asoc. profesore, Dr. pharm. Vija Eniņa, farmaceite

16.00–16.30

“Komplementārā medicīna endokrinologa skatījumā”
Lektors: profesors Valdis Pīrāgs, endokrinologs, internists

16.30–17.00

“Praktiskās psihofizioloģijas (biofeedback) izmantošana neirologa,
psihiatra un psihoterapeita praksē”
Lektors: Sandra Vestermane, neiroloģe

17.00–18.00

Diskusijas mazajās grupās

Programma tiks papildināta.
Konferences programmā ir iespējamas nelielas izmaiņas.
Par dalību konferencē ārstniecības personām tiek piešķirti 7 tālākizglītības punkti, farmaceitiem un
farmaceitu asistentiem tiek piešķirti 5 tālākizglītības punkti.
Dalības maksa: līdz 4.09. (ieskaitot) – 15 EUR visiem dalībniekiem; 5.–18.09. – 20 EUR visiem
dalībniekiem; konferences dienā – 30 EUR visiem dalībniekiem.
Konferences dalības maksā ietverts izstādes “Medbaltica 2019” apmeklējums. Konferences
neapmeklēšanas gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta.

Reģistrēšanās konferencei notiek elektroniski Latvijas Ārstu biedrības konferenču reģistrācijas
sistēmā lab.arstubiedriba.lv, sadaļā “Konferences” pretī izvēlētās konferences nosaukumam spiežot
izvēlni Pieteikties.
Dalība LĀB organizētajās konferencēs un tālākizglītības punktu uzskaite iespējama TIKAI ar LĀB
tālākizglītības pasākumu dalībnieka karti. Ja jums kartes vēl nav, lūdzu, atsūtiet foto uz e-pastu
konference@arstubiedriba.lv. Gatavās kartes var 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.

