
STARPTAUTISKA STARPDISCIPLINĀRA 
KONFERENCE

PREVENTĪVĀS MEDICĪNAS MŪSDIENU IESPĒJAS
2018. gada 13.–14. oktobrī                                                                                                              

Viesnīcā “Monika Centrum”,  
konferenču zālē “Glory”  
Rīgā, Elizabetes ielā 21

Konferences darba valoda: krievu

Dalības maksa visiem dalībniekiem*
Līdz 30.09. (ieskaitot) – 15 EUR 1 diena/ 30 EUR 2 dienas
No 1.10. – 25 EUR 1 diena/ 50 EUR 2 dienas
* Norādītais datums attiecas uz maksājuma veikšanu, nevis reģistrāciju. Pirms 
maksājuma veikšanas reģistrācija obligāta. Konferences neapmeklēšanas gadījumā 
dalības maksa netiek atmaksāta.
Reģistrēšanās konferencei notiek elektroniski Latvijas Ārstu biedrības 
reģistrācijas vietnē lab.arstubiedriba.lv, sadaļā Kongresi pretī konferences 
nosaukumam spiežot izvēlni Pieteikties. Iespējams reģistrēties konferences 
abām dienām vai tikai vienai dienai. 
Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 943 Ārstniecības personu sertifikācijas 
kārtība par dalību konferencē ārstniecības personām tiek piešķirti  
16 tālākizglītības punkti (8 par katru dienu).
APLIECĪBA par konferences apmeklējumu tiks izsniegta konferences 
noslēgumā.

13. oktobris
9.30  Reģistrācija
10.00  Konferences atklāšana.  

 I. Aizsilniece, ģimenes ārste (Latvija)

10.10  5P medicīna – jauna 21. gadsimta medicīnas 
 paradigma. Individualizācija pret vispārinājumu, 
 predikcija pret konstatāciju – jauni ārsta 
 kompetences un iespēju apvāršņi mūsdienu 
 veselības aprūpes modeļos. 

  A. Gostrijs, atjaunojošās, funkcionālās un pret- 
 novecošanas medicīnas un vispārējās prakses ārsts,  
 Integrālās preventīvās un pretnovecošanas medicīnas 
 asociācijas “PreventAge” prezidents (Krievija)

11.00  Uztura nozīme slimību profilaksē.  
 E. Tirāns, ģimenes ārsts (Latvija) 

11.30  Diskusijas
11.40  Kafijas pauze
12.20  Kuņģa skābes samazinājuma parādība un 

 pārtikas nepanesības fenomens kā kuņģa 
 un zarnu trakta funkcionālo traucējumu un 
 sistēmisko saslimšanu sākums.  
 A. Gostrijs, atjaunojošās, funkcionālās un pret- 
 novecošanas medicīnas un vispārējās prakses ārsts,  
 Integrālās preventīvās un pretnovecošanas medicīnas 
 asociācijas “PreventAge” prezidents (Krievija)

13.10  Sistēmbioloģiskais skrīnings, nākotnes 
 medicīnas ceļš.  
 T. Amirova, ārste ģenētiķe, personalizētās medicīnas 
 ārste, Personalizētās genoma medicīnas laboratorijas 
 vadītāja (Krievija)

14.10  Diskusijas
14.20  Kafijas pauze
14.50  Hroniska multifaktoriāla intoksikācija – 

 “slēptais” stūrakmens civilizācijas slimību 
 fundamentā.  
 A. Gostrijs, atjaunojošās, funkcionālās un pret- 
 novecošanas medicīnas un vispārējās prakses ārsts,  
 Integrālās preventīvās un pretnovecošanas medicīnas 
 asociācijas “PreventAge” prezidents (Krievija)

15.50  Diskusijas 

14. oktobris
9.30  Reģistrācija
10.00  Virsnieru mazspējas subklīniskais sindroms 

 kā nozīmīgākais hormonālā novecošanas 
 mehānisma faktors.  
 A. Gostrijs, atjaunojošās, funkcionālās un pret- 
 novecošanas medicīnas un vispārējās prakses ārsts,  
 Integrālās preventīvās un pretnovecošanas medicīnas 
 asociācijas “PreventAge” prezidents (Krievija)

11.00  Dermatoonkoloģija. Jauni izaicinājumi. 
 Dr.med. A. Derjabo, ķirurgs, onkologs; Latvijas 
 Universitātes Atomfizikas un spektroskopijas 
 institūta Biofotonikas laboratorijas zinātniskais 
 līdzstrādnieks, Latvijas Universitātes un Rīgas 
 Stradiņa universitātes lektors

11.30  Diskusijas
11.40  Kafijas pauze
12.20  Hroniska noguruma sindroms. Intervālā 

 hipoksija kā mūsdienu metode mitohondriālā 
 rehabilitācijā un veselības atjaunošanā. 
 Dr.med. E. Jegorovs, anesteziologs, reanimatologs, 
 Preventīvās un estētiskās medicīnas institūta 
 direktors (Berlīne), intervālās hipoksijas-hiperoksijas 
 terapijas metodes autors (Vācija)

13.20  Preventīvā onkoloģija, ko mēs mākam? 
 T. Amirova, ārste ģenētiķe, personalizētās 
 medicīnas ārste, Personalizētās genoma medicīnas 
 laboratorijas vadītāja (Krievija) 

14.20  Diskusijas
14.30  Kafijas pauze
15.00  Hronisks iekaisums = klusais iekaisums. 

 Cēloņi, mehānismi, diagnostika, terapija. 
 Dr.med. A. Ruskule, interniste, rezidente 
 dermatoloģijā, maģistrante preventīvajā medicīnā 
 (Latvija)

15.30  Diskusijas
Konferences programmā iespējamas nelielas izmaiņas.

Konferences organizatori:
SIA “Panacea Pro”
SIA “Ģimenes ārstu prakse”
Kontaktinformācija: Ludmila Stavro-Freiberga, tālr. 29108816, 
e-pasts: ludmilastavro@inbox.lv
Konferences atbalstītājs:
Starptautiskais Integrālās preventīvās un pretnovecošanas 
medicīnas institūts “PreventAge”
Konferenci informatīvi atbalsta: Latvijas Ārstu biedrība


