28. septembrī

Latvijas Ārstu biedrības konference “Komplimentārā medicīna”
Rīgā, Starptautiskajā izstāžu centrā “Ķīpsala” Ķīpsalas ielā 8
Sākums plkst. 13, reģistrācija no plkst. 11.00
Lekcijas
laiks
13.00–13.10

Ievads. Pēteris Apinis, Latvijas Ārstu biedrības prezidents

13.10–13.35

Ājurvēda kā integratīvās medicīnas daļa
Prof. Valdis Pīrāgs, endokrinologs, internists
Osteopātija – holistiskā medicīna
Andris Zemītis, ķirurgs, osteopāts
Homeopātijas vieta medicīnā. Klīniskais gadījums
Inguna Vecvagare, homeopāte
Dr.med. Guna Blumberga, homeopāte
Herbālā terapija ārsta praksē
Artūrs Tereško, akupunktūras ārsts

13.35–14.00
14.00–14.45
14.45–15.10
15.10–15.40

30 min kafijas pauze

15.40–16.05

Komplementārā terapija onkoloģijā
Prof. Simona Doniņa, imunoloģe, onkoloģe ķīmijterapeite
Akupunktūra muguras sāpju ārstēšanai
Dr.med. Inese Kokare, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārste, akupunktūras
ārste
Ārstnieciskais ciguns - ārstēšanai, stresa menedžmentam, savai dzīvības
enerģijai
Igors Kudrjavcevs, homeopāts, akupunktūras ārsts
Komplementārās medicīnas izmantošana psihiatrijā
Nikolajs Ščerbakovs, psihiatrs
Apiterapija kā papildu instruments ārstēšanā
Maruta Naudiņa, neiroloģe

16.05–16.30
16.30–16.55
16.55–17.20
17.20–17.45

Konferences programmā iespējamas nelielas izmaiņas.
Par dalību konferencē ārstniecības personām tiek piešķirti 7 tālākizglītības punkti, farmaceitiem un farmaceitu asistentiem tiek piešķirti
(tiks precizēts) tālākizglītības punkti.

Dalības maksa:
līdz 12.09. (ieskaitot) – 10 EUR visiem dalībniekiem
13.09. - 26.09. - 15 EUR visiem dalībniekiem
no 27.09. – 20 EUR visiem dalībniekiem
Konferences dalības maksā ietverts izstādes Medbaltica 2018 apmeklējums. Konferences neapmeklēšanas
gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta.

Reģistrēšanās konferencei notiek 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 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.

