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Sākums plkst. 12.30, reģistrācija no plkst. 12.00

KONFERENCE

VARDARBĪBAS ATPAZĪŠANA UN 
PAREIZA ĀRSTNIECĪBAS PERSONAS RĪCĪBA
Organizē: Latvijas Ārstu biedrība, biedrība “Centrs Marta”, Rīgas Stradiņa universitāte

Uzruna konferences dalībniekiem
Ilze Aizsilniece, ģimenes ārste, Latvijas Ārstu biedrības prezidente
Vardarbība pret sievieti, vardarbība ģimenē. Rīcība vardarbības atpazīšanas gadījumos
Iluta Lāce, biedrības "Centrs Marta" vadītāja
Aizdomu indekss ārstiem par vardarbību pret vecāka gadagājuma cilvēkiem. 
Izmantošanas ieguvumi (lekcija angļu valodā)
Profesors Marks Dž. Jafs (Mark J. Yaffe), Makgila Universitātes un Sv. Marijas slimnīcas 
centra Ģimenes medicīnas katedra, Monreālas salas rietumdaļas Integrētais universitātes 
veselības un sociālo pakalpojumu centrs
Aizdomas par vardarbību: ārstniecības personas rīcības tiesiskie aspekti
Santa Slokenberga, juriste, pēcdoktorantūras pētniece Lundas Universitātē Zviedrijā
Ilze Vilka, zvērināta advokāte, LĀB juridiskā konsultante
Ārstniecības personas loma vardarbības upura tiesu medicīniskajā ekspertīzē
Dr. med. Jolanta Vamze-Liepiņa, vecākā tiesu medicīnas eksperte, Valsts tiesu medicīnas 
ekspertīzes centra Ekspertīzes un izpētes departamenta vad. vietniece
30 min kafijas pauze
Emocionālā vardarbība skolās
Nils Konstantinovs, klīniskais psihologs, Pusaudžu resursu centra vadītājs
Rūpes par bērnu un vecāku garīgo veselību: kā palīdzēt un mazināt aizspriedumus sabiedrībā?
Ph.D. Astrīda Sēja Kaugare, Mārketa Universitātes Psiholoģijas fakultātes profesore, ASV
Emocionālā atkarība no pāridarītāja (Stokholmas sindroms)
Profesors Māris Taube, psihiatrs
Sociālā darbinieka kompetence aizdomu par vardarbību gadījumā
Laila Balode, nodibinājuma “Centrs Dardedze” valdes locekle, konsultāciju daļas vadītāja
Ģimenes ārsta loma vardarbības atpazīšanā un atbalsta sniegšanā
Aija Graudiņa, ģimenes ārste

12.30–12.35

12.35–13.00

13.00–13.40

13.40–14.20

14.20–14.45

14.35–15.05

15.05–15.30

15.30–16.00

16.00–16.25

16.25–16.50

16.50–17.15

Konferences programmā iespējamas nelielas izmaiņas.

Par dalību konferencē ārstniecības personām atbilstoši MK noteikumiem Nr. 943 Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība tiek piešķirti 6 tālākizglītības 
punkti, farmaceitiem un farmaceitu asistentiem tiek piešķirti  6 tālākizglītības punkti.

Konference ir bez dalības maksas. 
Reģistrēšanās konferencei 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 ārstniecības personām iespējama TIKAI ar LĀB tālākizglītības pasākumu 
dalībnieka karti. Ja Jums kartes vēl nav, jāatsūta foto uz e-pastu konference@arstubiedriba.lv. Gatavās kartes iespējams 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.
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