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Latvijas Fizioterapeitu asociācijas Klīniskā konference 
“Fizioterapija Latvijā 25 + 2” 

 
Konferenču zāle Nr.4 

 
9.00–10.00 Reģistrācija 

 

Konferences atklāšanas sesija 

Konferences atklāšana un uzruna 

Līva Tiesnese, Latvijas Fizioterapeitu asociācijas valdes priekšsēdētāja 

Physiotherapy – where and when it is needed*  

Esther-Mary D'Arcy, Europe region World physiotherapy 
Vārds vietā 

 Didzis Rozenbergs, fizioterapeits, VSIA slimnīca "Ģintermuiža 
Evidence-based method selection in physiotherapy* 
Martin Argus, physiotherapist, Estonia 

Vai cilvēks ir gatavs pārmaiņām? 

 Ilze Markova, fizioterapeite, Latvijas Fizioterapeitu asociācijas valde, Rīgas Stradiņa   

universitāte 

 

12.00–13.00 Sesija “Fizioterapija prehabilitācijas posmā” 

 
 Prehabilitācijas nozīme personu ar plānotu gūžas locītavas endoprotezēšanu 

ilgtermiņa funkcionēšanas uzlabošanai  
Agnese Studere, fizioterapeite, Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca 

 
 Rehabilitācija pirms amputācijas un funkcionēšanas aspekti, kas ietekmē 

amputācijas līmeņa izvēli 
 Dina Grīnberga, tehniskais ortopēds, Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari” 
 

13.00–14.15 Sesija “Fizioterapija akūtas ārstēšanas posmā” 

 Klīniskās vadlīnijas “Rehabilitācija personām ar apakšējās ekstremitātes 
amputāciju”, akūtais etaps  

Jūlija Čerešņeva, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārste, Nacionālais rehabilitācijas 
centrs “Vaivari” 

 
 Agrīnās mobilizācijas protokols, Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca 

Anete Pētersone, fizioterapeite, Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca 
 

 Pacients pēc mākslīgās asinsrites apstākļos veiktas plānveida aortālā vārstuļa 
protezēšanas un ascendējošās aortas protezēšanas: gadījuma ziņojums 
 Krista Aiga Bucika, Daiga Pulmane, fizioterapeites, Paula Stradiņa Klīniskā universitātes 
slimnīca 

 

14.15–15.00 Pārtraukums 

15.00–16.15 Sesija “Fizioterapija subakūtas ārstēšanas posmā” 
 Klīniskās vadlīnijas “Rehabilitācija personām ar apakšējās ekstremitātes 

amputāciju”, subakūtais etaps  
Ēriks Švēde, tehniskais ortopēds, Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari” 

 
 Pacients ar kreisās rokas n.interosseous anterior bojājumu gadījuma ziņojums 

Alise Ločmele, fizioterapeite 
 

 Diagnostika un fizioterapijas metožu izvēle pusaudzim ar hronisku elkoņa 



locītavas atslāņojošu osteohondrītu un augšanas zonu pārslodzi: gadījuma 
ziņojums 
Baiba Šķēle, fizioterapeite, “Arho” medicīnas serviss 
 

 Personas ar insultu ceļš Vidzemes slimnīcas Rehabilitācijas centrā  
Kristīne Matuka, fizioterapeite, SIA "Vidzemes slimnīca" 

 

16.30–18.00 Sesija “Fizioterapija ilgtermiņa / uzturošā posmā” 

 
 Personības seksualitāte  

Kristīne Balode, psiholoģe 
 

 Fizioterapijas nozīme pacientei pēc apakšžokļa un temporomandibulārās locītavas 
rekonstrukcijas: gadījuma ziņojums 
Anete Teļdruva, Liene Leske, fizioterapeites, “Concordia LL” 
 

 Lietoto fizioterapijas metožu pārskats bērnam ar diagnosticētu spina bifida 
mielomeningocele, apakšējo ekstremitāšu paraparēzi: gadījuma ziņojums 
Agnese Krētaine, fizioterapeite 
 

 Sekundāras limfedēmas ārstēšana, papildus izmantojot negatīva spiediena 
terapiju: gadījuma ziņojums 
 Kristīne Skujiņa, Liene Leske, fizioterapeites, “Concordia LL” 
 

 Paciente ar kreisās puses n.facialis parēzi, līdzsvara un koordinācijas 
traucējumiem: gadījuma ziņojums  
Evija Feiknere, Liene Pulmane, fizioterapeites, fizioterapijas klīnika “SPARS” 

 

* Angļu valodā 

 


