
Latvijas Ārstu biedrības 
starpdisciplināro konferenču lektoriem

Latvijas Ārstu biedrības starpdisciplinārās konferences ir 
Latvijas Ārstu biedrības Sertifikācijas padomes izstrādāta 
un ieviesta metode Latvijas ārstu vispārējo zināšanu 
līmeņa celšanai. Starpdisciplinārās konferences modelis ir 
pārņemts no Vācijas Ārstu kameras rīkotajām konferencēm. 
Starpdisciplinārās konferences Latvijas Ārstu biedrība rīko 
septīto gadu.

Latvijas Ārstu biedrības starpdisciplinārās konferences 
notiek četras reizes gadā Rīgā Rīgas Stradiņa universitātes 
Aulā un katru reizi pulcē aptuveni 700 klausītāju. 
2013. gadā starpdisciplinārās konferences Rīgā notiks 
trīs reizes (26. janvārī, 13. aprīlī, 23. novembrī), jo 
septembrī Rīgā notiks Latvijas Ārstu 7. kongress. Rīgā 
starpdisciplinārās konferences notiek no plkst. 9.00 
līdz plkst. 16.00.

Latvijas novados Latvijas Ārstu biedrības starpdiscipli-
nārās konferences notiek divas reizes gadā, pulcējot 
200–250 klausītāju. 2013. gadā starpdisciplinārās 
konferences notiks 23. februārī Cēsīs (Vidzemes ārstiem) 
un 11. maijā Daugavpilī (Latgales ārstiem). Novados 
starpdisciplinārās konferences notiek no 9.30 līdz 15.50.

Starpdisciplinārās konferencēs Rīgā tiek nolasītas 
9 lekcijas, bet novados – 8 lekcijas (katra 40 minūtes, 
ieskaitot vienu vai divus jautājumus no zāles). Ik pēc trim 
lekcijām ir 20 vai 30 minūšu pārtraukums. Dalībnieki 
pirmajā pārtraukumā saņem siltas pusdienas, otrajā – 
kafiju un augļus. 

Starpdisciplināro konferenču sākumā un starplaikos 
dalībniekiem tiek sniegta aktuāla informācija. 
Stardisciplinārās konferences nereti izmanto Latvijas Ārstu 
biedrības un Veselības ministrijas amatpersonas kā tribīni, 
lai īsi paustu savu viedokli vai svarīgu informāciju. 
Konferences Latvijas Ārstu biedrība izmanto, lai pasniegtu 
kolēģiem Godabiedru diplomus un Ārstu biedrības 
augstāko apbalvojumu – Goda zīmi “Tempus Hominis”. 
Apbalvošanai īpaši tiek paredzēts laiks novadu 
konferencēs. Novadu konferences dalībniekus parasti 
uzrunā arī pilsētas mērs vai citas oficiālas amatpersonas. 

Latvijas Ārstu biedrības starpdisciplinārās konferences 
lektori saņem 20 kredītpunktu, bet dalībnieki – 
12 kredītpunktu.

Starpdisciplinārajās konferencēs piedalās dažādu paaudžu 
un dažādu specialitāšu ārsti. Visvairāk starpdisciplinārās 
konferences apmeklē ambulatorie speciālisti (>35%), 
nedaudz mazāk – neatliekamās medicīniskās palīdzības 
speciālisti, ģimenes ārsti, bet vismazāk – stacionāru 
speciālisti. 

Uzmanību lektoriem – konferencē piedalās ļoti 
atšķirīgu specialitāšu ārsti, un ģimenes ārsti no 
viņiem ir mazāk par ceturto daļu! Jebkurā 
starpdisciplinārajā konferencē klausītāju vidū būs 
arī Jūsu specialitātes ārsti, un lekcija nedrīkst būt 

viņiem iemidzinoša! Tipiska lektoru kļūda ir 
dalībnieku nenovērtēšana. Latvijas Ārstu biedrības 
starpdisciplinārās konferences klausītāji ir visvairāk 
ieinteresētie un zinātgribošie kolēģi no visas 
Latvijas.

Dalībnieki konferencēs reizēm mēdz sasēsties gan kopā ar 
kursabiedriem, gan darbabiedriem. Nereti starpdisciplinārās 
konferences kļūst par ierosmi pēc tām rīkot grupu un kursu 
vakarus. Šā apstākļa dēļ zālē nereti ir nevienmērīgs 
klausītāju izvietojums, piemēram, – ļoti blīvi kādā zāles 
stūrī (īpaši raksturīgi novadu konferencēm).

Starpdisciplināro konferenču norises vieta un reglaments

Dalībnieki



Latvijas Ārstu biedrības valdes locekļi izvēlas lektorus. 
Lektoriem Latvijas Ārstu biedrība kā autoratlīdzību maksā 
Ls 200, no kuriem tiek atvilkti nodokļi. Par šo atlīdzību 
lektors sagatavo un uzstājas ar oriģinālu, nekur iepriekš 
nelasītu 40 minūšu ilgu lekciju, kā arī par lekcijas tēmu 
sagatavo rakstu žurnālam “LATVIJAS ĀRSTS”. Pirms 
lekcijas nolasīšanas ar lektoriem tiek slēgts atbilstošs 
līgums. Konferences lektoru atlasē liela nozīme ir 
būtiskām medicīnas aktualitātēm, ko nosaka Latvijas 
Ārstu biedrības valdes locekļi. Parasti konferences lektoru 
vidū ir vismaz viens Latvijas Ārstu biedrības valdes 
loceklis. Konferences lektori lielākoties ir RSU un LU 
profesori un docētāji, bet atsevišķos gadījumos lekcijas 
lasa vadošie speciālisti.

Konferences dalībniekiem ārstiem pirms konferences tiek 
izdalītas anketas. Šīs anketas konferences dalībnieki 
sēdes noslēgumā nododot sekretariātam, pretī saņemot 
sertifikātu. Konferences dalībnieki saņem sertifikātu tikai 

pret aizpildītu anketu. Anketas rūpīgi analizē Latvijas 
Ārstu biedrības darbinieki.

Uzmanību lektoriem – konferences dalībnieki 
Jūs vērtē, liekot atzīmes! Konferences dalībnieki 
atzīmē – vai lektors neatkārto jau citur (piemēram, 
asociācijas sēdēs vai farmācijas firmu rīkotos 
pasākumos) nolasītas lekcijas. 

Pieredze rāda, ka konferences dalībnieki ir ļoti prasīgi 
vērtētāji, viņu vērtējumi nereti ir pamats tam, lai lektori 
netiktu atkārtoti aicināti uz starpdisciplinārajām 
konferencēm. Ir tikai četri lektori, kuru vērtējums ir 
pārsniedzis 90% no maksimāli iespējamā: profesors 
Andrejs Kalvelis, profesors Anatolijs Danilāns, profesors 
Aigars Pētersons un profesors Elmārs Rancāns. Novadu 
konferencēs klausītāji ir atsaucīgāki pret lektoriem un, kā 
likums, liek lektoriem labākas atzīmes. Tas gan nenozīmē, 
ka viņiem būtu zemāks standarts.

Konferences ir starpdisciplināras, kas ļauj dalībniekiem 
iegūt zināšanas atšķirīgās jomās. Atsevišķos gadījumos 
Latvijas Ārstu biedrība organizē akūtiem stāvokļiem veltītu 
starpdisciplināru konferenci (2013. gada 26. janvārī) vai 
atsevišķai orgānu sistēmai veltītu konferenci. Šajā 
gadījumā konferences lektori ir dažādu specialitāšu 
profesori un docētāji, kas lasa lekcijas no pilnīgi 
atšķirīgiem skatpunktiem. 

Latvijas Ārstu biedrība nereti izvēlas arī citu profesiju 
lektorus, piemēram, fiziķus, ķīmiķus, mikrobiologus, 
virusologus, biologus, medicīnas vēsturniekus.

Uzmanību lektoriem! Par medicīnas vēstures 
tēmām konferencēs lekcijas lasa medicīnas 
vēsturnieki. Stardisciplinārajās konferencēs 
pārējiem lektoriem tiek ieteikts medicīnas vēstures 
tematikai veltīt ne vairāk par 1 minūti no lekcijas 
kopējā ilguma.

Katru no konferences daļām vada divi vadītāji, no kuriem 
viens parasti pārstāv Latvijas Ārstu biedrības valdi, bet 
otrs – lektorus. Sēdes vadītāji piesaka lektorus, kā arī 
organizē jautājumu un atbilžu uzdošanu. Konferences 
vadītāji stingri ievēro reglamentu (40 minūtes) un 
pārtrauc lektorus. 

Uzmanību lektoriem! Starpdisciplināro konferenču 
pamatprincips ir ļoti stingra grafika ievērošana. 
Lektori tiek aicināti demonstrēt savu profesionalitāti 
un iekļauties paredzētajā laikā, kā arī nemēģināt 
nolasīt pārlieku īsus ziņojumus. 

Visas lekcijas tiek lasītas, vienlaikus izmantojot 
powerpoint (ppt) prezentāciju. Lektori uzstājas uz 
skatuves, kur novietota speciāla lektora katedra.

Latvijas Ārstu biedrība, slēdzot līgumu ar lektoriem, liek 
apliecināt, ka paredzētajai lekcijai nav nekādas saistības 
ar kādu zāļu kompāniju vai tās interesēm. Mūsu pieredze 
rāda, ka atsevišķi lektori ir centušies uzsvērt kādas 
noteiktas zāļu firmas, vakcīnu ražotāju vai medicīnas 
tehnoloģiju firmas prioritātes, par ko nekavējoties anketās 
ir norādījuši konferences dalībnieki. Šie lektori vairs netiek 
aicināti uz starpdisciplinārajām konferencēm. 

Latvijas Ārstu biedrība savu konferenču rīkošanā piesaista 
zāļu kompānijas, ļaujot tām uzstādīt reklāmstendus ārpus 
konferences zāles un pirms konferences un tās starplaikos 
dalībniekus iepazīstināt ar savu produkciju. Atsevišķos 
gadījumos zāļu firmas iegādājas tiesības konferences 
starplaikos uz lielā ekrāna rādīt savu informāciju. 

Nereti lektori uzskata par savu pienākumu informēt 
klausītājus par savas medicīnas iestādes (katedras, centra, 
bāzes, laboratorijas) sniegtajiem pakalpojumiem, to veidu 

un klāstu. Starpdisciplinārajās konferencēs lektoriem tiek 
ieteikts šādai pašreklāmai un informatīvai tematikai veltīt 
ne vairāk par 1 minūti no visa lekcijas kopējā ilguma.

Lektori

Konferenču tematika un lekcijas

Attiecības ar zāļu kompānijām

Pašreklāma

Informācija
Visu informāciju par starpdisciplināro konferenci Jums allaž sniegs Inese Bogdanova, tālr. +371 26523676, 
inesez@arstubiedriba.lv.

Visu informāciju par rakstu žurnālā “LATVIJAS ĀRSTS” Jums allaž sniegs Ieva Miķelsone, tālr. 67243055, 
+371 20276668, la@arstubiedriba.lv.


