
Latvijas Cistiskās Fibrozes biedrība 

 

____________________________________________________________________________________ 

IV Starptautiska konference 
 

„Fizioterapijas loma hronisku plaušu slimību ārstēšanā”  
 

4.novembris, 2017 

Konferences norises vieta: Biznesa augstskola Turība  

Graudu iela 68, Rīga, 

Konferenču zāle C321 

 

Konferences programma 

I DAĻA. Vada Prof., akadēmiķe Dace Gardovska, Bērnu Klīniskā Universitātes slimnīca 

 9:30 – 10:00 Reģistrācija, rīta kafija 

10:00 – 10:20 Konferences atklāšana, Alla Beļinska, Latvijas Cistiskās fibrozes 

biedrības priekšsēdētāja, Prof., akadēmiķe Dace Gardovska, Bērnu 

Klīniskā Universitātes slimnīca 

10:20– 12:30 Teorētiskā daļa, fizioterapeiti Erik Van Den Bon, Annelies 

Meeus, Beļģija 

Augšējo elpceļu tīrīšana: bērns / pieaugušais 

Inhalācijas terapija: bērns / pieaugušais 

Autogēna drenāža: bērns / pieaugušais 

(Jautājumi) 

 

12:30 – 13:30 Pusdienas 

II DAĻA. Vada Bērnu alergologs - pneimonolgs Elīna Aleksejeva, Bērnu Klīniskā Universitātes 

slimnīca 

13:30 – 14:30 

14:30 – 17:20 

 

Teoretiskās daļas turpinājums. 

Praktiskā daļa, fizioterapeiti Erik Van Den Bon,  Annelies Meeus, 

Beļģija 



 

 

 

 

 

 

17:20 – 17:30 

Lai nodrošinātu kvalitatīvu apmācības procesu un sasniegtu 

pilnvērtīgas individuālas iemaņas, dalībnieki tiks sadalīti divās 

auditorijās. 

Augšējo elpceļu tīrīšana: demonstrēšana un prakse (bērns / 

pieaugušais) 

Inhalācijas terapija un izmaiņas laika gaitā: demonstrēšana 

Autogēnā drenāža: no pasīvas līdz aktīvai līdzdalībai, izmantojot 

PEP masku, fluteri un siksnas: demonstrēšana un prakse 

(Jautājumi) 

 

Konferences secinājumi. Konferences noslēgums. 

 

 

Mēs piedāvājam interesantu programmu - pilnu dienu rehabilitācijas kursu, ar slaveniem un 

pieredzējušiem starptautiskiem ekspertiem fizioterapijā, kas padarīs šo konferenci kā unikālu mācīšanās 

iespēju ģimenēm, kur ir pacienti ar CF, pacientiem un profesionāļiem. 

 

Konferences valoda – angļu un latviešu (tiks nodrošināta sinhronā tulkošana). 

Lai pieteiktos konferencē, apmeklējiet biedrības mājas lapu: 

www.cistiskafibroze.lv, kur atradīsiet tukšu reģistrācijas formu. 

Lūdzam, aizpildītu reģistrācijas veidlapu nosūtīt līdz 2017. gada 2. novembrim pa e-pastu: 

cistiskafibroze.lv.info@gmail.com 

Sertifikātu saņemšanas kārtība:  

 Konferences apmeklētājiem tiks izsniegti dalību apliecinoši sertifikāti ar 7 kredītpunktiem; 

 Lai iegūtu sertifikātu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;  

 Sertifikātus būs iespēja saņemt pēc konferences noslēguma pie reģistrācijas galda. 

Dalības maksa:  

 dalība konferencē bez maksas  

 reģistrācija līdz 2017.gada 02.novembrim ieskaitot. 

Konferenci atbalsta: 
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