
 

 

Konference  

Komunikācijas un aprūpes kvalitātes problemātika slimību un emocionālās krīzes gadījumos 
2022. gada  27. maijā , plkst. 10:00 – 16:00, tiešsaistē, ZOOM platformā, (RSU Liepājas filiāle, Riņķu iela 24/26, Liepāja) 

 

LAIKS TĒMA LEKTORS 

09:45-10:00 Dalībnieku reģistrācija.  

10:00 – 10:10 Konferences atklāšana. Dita Role, (Mg. ed.sc., RSU LF direktore) 

10:10 –10:50 Aprūpes kvalitātes problemātika 

māsu praksē. 

Līga Ēriksone, (Lekt., RN, Mg.sc.sal., Mg.soc.sc., RSU docētāja) 

 Solvita Smilgzieda (RSU Liepājas filiāles docētāja, Liepājas Reģionālās slimnīcas 

Kardioloģijas nodaļas māsa) 

10:50 -11:30 Biežākās demences un to radītais 

slogs klīniskajā praksē. 

 Ainārs Stepens, (Asoc. prof. Dr. med. RSU Militārās medicīnas pētījumu un 

studiju centra vadītājs, ārsts neirologs)  

11:30 -12:15 Komunikācija krīzes momentos - no 

pacienta, kas sirgst ar autismu, līdz 

mirstošā cilvēka ģimenes locekļiem. 

Jūlija Cīrule- Galuza ,(Liepājas Reģionālās slimnīcas Vispārējās bērnu slimību 

nodaļas pediatre, BKUS, Baltijas Rehabilitācijas centrs -Bērnu paliatīvās aprūpes 

kabineta ārste) 

12:15-13:00 Pārtraukums, kafijas pauze, 

pusdienas… 

 

13:00-13:35 Orgānu donoru kustība un 

transplantoloģija Latvijā. 

Jānis Jušinskis, (Dr. med., RSU Ķirurģijas katedra docētājs, Transplantoloģijas 

zinātniskās laboratorijas vadošais pētnieks, Paula Stradiņa Klīniskās universitātes 

slimnīcas Ķirurģijas klīnikas Latvijas transplantācijas centra vadītājs, Eiropas 

Orgānu Transplantācijas Komisijas eksperts) 



13:35 -14:10 Prāta darbināšana un patiesības 

noskaidrošana post- patiesības 

informācijas laikā.  

Aija Kažoka (Medicīnas žurnāla ārstiem MEDICUS BONUS galvenā redaktore, 

Veselības noslēpumi” un „Aptiekāra žurnāls” RSU programmas "Komunikācijas 

kultūra un multimediji" doktorante, RSU ESF Reģionālās ekonomikas un biznesa 

katedras lektore) 

14:10-14:45 Seksuālā un reproduktīvā veselība - 

Latvijas sabiedrības veselības 

"karstais kartupelis" 

Anda Ķīvīte-Urtāne (Asoc. prof., RSU Sabiedrības veselības un epidemioloģijas 

katedras docētāja, Sabiedrības veselības institūta direktore) 

14:45 –14:50  RSU Liepājas filiāles radošais 

sadarbības projekts “Skumju 

krustcelēs” 

Dita Role, (Mg. ed.sc., RSU LF direktore) 

14:50-15:05 Audiostāsts “Diagnoze – maniakālā 

depresija” 

Liepājas teātra aktrise Karīna Tatarinova , Liepājas Mūzikas un Mākslas 

Dizaina vidusskolas Audiovizuālās komunikācijas Multimediju dizaina 

izglītības programmas audzēkņi , biedrība "Kurzemes radošās industrijas 

attīstības centrs” 

15:05–15:45 Bipolāri afektīvi traucējumi - starp 

elli un debesīm 

Evija Siliņa, 

(Bērnu un pieaugušo psihiatrs, VSIA “Piejūras slimnīca” galvenā ārste.)  

15:45-16:00   Jautājumi, diskusijas  

16:00 Konferences noslēgums  

-Tematiskais virziens - kā kvantitātes un citos sarežģītos  apstākļos nezaudēt kvalitātes un humanitāros pamatprincipus, izcelt problemātiku dažādās  profesionālās 

(medicīnas, sociālās aprūpes u.c.) dzīves jomās, pavērst jaunu skatu norādītajā  virzienā un  ieteikt savus risinājumus situācijas uzlabošanai. 

               - Konferences mērķauditorija - veselības aprūpes, medicīnas nozares pārstāvji, citi interesenti. 

               - Dalība konferencē – bezmaksas 



 - Konferences lektoriem par dalību konferencē papildus tiek piešķirti  atbilstoši 6,5  tālākizglītības punkti 

-Kontaktinformācija: Laila.Bethere@rsu.lv  ; www.rsu.lv/fakultates/liepajas-filiale, www.facebook.com/rsulf 
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