
 

Garīgās veselības aprūpes māsu apvienības konference 

“Pacientu drošības  jautājumi psihiatrijā” 
 

 

 

Norises laiks: 2017. gada 30. novembrī plkst. 10.00 

Dalībnieku reģistrācija: no plkst. 9.00 

Norises vieta: VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” 2.nodaļas sporta zālē, Strenči, Valkas iela, 11, Strenču novads 

Konferenci organizē: Garīgās veselības aprūpes māsu apvienība sadarbībā ar LMA un VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” 

 

Konferences programma 

 

1000 – 1015 Konferences atklāšana Maija Ancveriņa, VSIA ”Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” valdes locekle 

Jekaterina Jeremejeva  - Garīgās veselības aprupes māsu apvienības vadītāja 

1015 -1045 Aktualitātes  un perspektīvas Latvijas Māsu 

asociācijas darbā. 

Dita Raiska, Latvijas Māsu asociācijas  prezidente 

 

1045 -1145 Brūču aprūpes īpatnības geriatrijas 

pacientiem 

Dace Jakovicka,  
VSIA Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas  Asinsvadu ķirurģijas 

centra virsmāsa, Konsultatīvās poliklīnikas brūču kabineta brūču speciāliste 

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža ķirurģijas pasniedzēja 

1145 -1230 Par pacientu drošību Ilze Neparte,  

Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, galvenā māsa,  

LMA valdes locekle, Operāciju māsu apvienības vadītāja  

 

1230 -1320 Gulošo pacientu pozicionēšanas un 

pārvietošanas aprīkojuma pielietošanas 

iespējas garīgās veselības aprūpē 

Vineta Navicka 

SIA “Slaugivita LV”, Lielo klientu vadītāja 

1320-1400 Pārtraukums  

1400 -1430 Higiēnas un telpu uzkopšanas specifika un 

nodrošinājums psihoneiroloģiskās ārstniecības 

iestādēs. 

Eleanora Lāce, SIA „Arbor Medical Korporācija”  produktu speciāliste  

Ansis Kalvāns, Vermop  Deutscland GmbH Baltijas reģiona vadītājs 

 

1430 -1500 Māsu darbs kvalitātes sistēmā – izaicinājums 

un inovācijas: Strenču psihoneiroloģiskās 

slimnīcas pieredze. 

 Jekaterina Jeremejeva 

VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” galvenā māsa 



1500 -1530 GVAMA sertifikācijas un resertifikācijas 

aktualitātes. Sertifikācijas komisijas atskaite 

Inese Zārdiņa 

Garīgās veselības aprūpes māsu apvienības sertifikācijas komisijas 

priekšsēdētāja 

1530-1600 Atskaite par GVAMA darbu. GVAMA 

biedru anketu apkopojums. 

Jekaterina Jeremejeva - Garīgās veselības aprupes māsu apvienības vadītāja 

 Diskusijas. Konferences noslēgums.  

Izziņu izsniegšana.  

Par dalību konferencē tiek izsniegta izziņa par 6 tālākizglītības punktu 

iegūšanu 

 

 

Dalībnieku pieteikšanās konferencei līdz 26. novembrim, aizpildot elektronisko reģistrācijas formu: 

https://goo.gl/forms/WXWNdZdTlumutlBq2  
 

 

 

Konferences dalībnieku kategorijas Dalības maksa Konts dalības maksas iemaksai  

Latvijas Māsu asociācija  

Reģ. Nr.: 40 008 003 946  

A/S SEB banka,  

konta Nr. LV46 UNLA000 211 0700 674  

Norāde: Dalības maksa GVAMA konferencē 30.11.2017 

 

Latvijas Māsu asociācijas biedri  

Garīgās veselības aprūpes māsu 

apvienības biedri  

bez maksas 

Konferences dalībnieki  9.00 EUR 

 

! Apmaksas apliecinājums jāuzrāda pie reģistrācijas konferences dienā  

 

 Vietu skaits ir ierobežots, dalībnieku reģistrēšanās pirms konferences obligāta!  

 Konferences dalībniekiem tiek piedāvātas pusdienas (3 EUR personai), kuras jāpiesaka, veicot reģistrāciju konferencei. Pusdienu 

apmaksa konferences dienā uz vietas!  

 Programmā var tikt veiktas izmaiņas! 

 Izziņas tiks izsniegtas konferences dalībniekiem, kuri noklausījušies pilnu konferences programmu! 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/forms/WXWNdZdTlumutlBq2

