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Seminārs tiek organizēts projekta Seeding Life ietvaros, kas finansēts no Eiropas Savienības ERASMUS+ programmas

SEMINĀRS

AKTUALITĀTES  UN MEDICĪNISKIE ASPEKTI 
ORGĀNU DONORU UN TRANSPLANTĀCIJAS JOMĀ

PROGRAMMA

9:30 – 10:00  Dalībnieku ierašanās un reģistrācija

10:00 – 10:45  Orgānu transplantācijas programmas attīstībā pasaulē un Latvijā 

Orgānu donācijas un transplantācijas ētiskie un leģitīmie aspekti 

Latvijas Republikas likumdošana un tās nianses 

Starptautiskie regulējošie dokumenti

10:45 – 11:30  Transplantācijas procesa (LTC) organizācija 

  Dzīvie donori un orgānu transplantācija

Orgānu transplantācijas ķirurģiskie aspekti, transplantāta funkcija un  
ilgums, recipientu vecuma īpatnības

11:30 – 12:15 Orgānu transplantācija no mirušiem donoriem:

Potenciālo donoru identifikācija

Potenciālo donoru izmeklēšana

12:15 – 12:30  Kafijas pauze

12:30 – 13:15 Smadzeņu nāves protokols lielā klīniskajā universitātes un  
reģionālajās slimnīcās (klīniskie testi un papildus metodes)

13:15 – 14:00 Donora uzturēšanas terapija un taktikas virzieni

Potenciālā orgānu donora radinieku informēšana, saruna un  
 tās vadīšana

 14:00 – 14:45  Praktiskie treniņi, simulācijas un gadījumu analīze

 14:45 – 15:15 Kafijas pauze

  15:15 – 16:00 Donori pēc kontrolētas sirdsdarbības apstāšanās

  Donori pēc nekontrolētas sirdsdarbības  
   apstāšanās
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Seminārs tiek organizēts projekta Seeding Life ietvaros, kas finansēts no Eiropas Savienības ERASMUS+ programmas

16:00 – 16:45 Orgānu transplantācijas imunoloģiskie aspekti, imūnsupresija

Dzīve pēc transplantācijas – rezultāti, uzturterapija, biežākās komplikācijas ar ko  
var sastapties citu specialitāšu profesionāļi ikdienā

16:45 – 17:30 Orgānu eksplantācija – nianses un specifika, saistībā ar laika limitiem

  Orgānu allokācija 

Orgānu transplantācijas ķirurģiskie aspekti, transplantāta funkcija un ilgums,  
recipientu vecuma īpatnības

Semināra apmeklējuma noslēgumā visi dalībnieki saņems Latvijas Ārstu biedrības izsniegtus sertifikātus.

Seminārs sagatavots sadarbībā ar Spānijas Transplantācijas organizāciju, Barselonas Universitāti un 
Bulgārijas Transplantācijas organizāciju  Eiropas Savienības finansējuma programmas ERASMUS+ projekta 
Seeding Life ietvaros.

Visi lektori ir apmācīti un sertificēti vadīt apmācības programmu Latvijā,  
sertifikāti izsniegti Spānijā, Barselonas Universitātē.

Semināru vadīs:

Dr. med. Jānis Jušinskis Latvijas Transplantācijas centra ārsts transplantologs, BaltTransplant  
Latvijas nodaļas vadītājs

Dr. Eva Šteina Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Intensīvās terapijas  
un reanimatoloģijas nodaļas ārsts-reanimatologs,  
BaltTransplant koordinators

Dr. Daina Rožkalne                    Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Intensīvās  
terapijas un reanimatoloģijas nodaļas vadītāja

Dr. med. Aleksandrs Maļcevs  Latvijas Transplantācijas centra ārsts transplantologs,  
Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas ārsts - ķirurgs

Dr. Inga Sujete                            Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Intensīvās  
terapijas un reanimatoloģijas nodaļas ārsts - reanimatologs

Dr. Evija Sama                             Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Intensīvās  
terapijas un reanimatoloģijas nodaļas ārsts – reanimatologs

Dr. Anna Silda                             Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas  
ārsts – nefrologs

Dr. med. Vadims Suhorukovs    Latvijas Transplantācijas centra ārsts transplantologs,   
Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas  
ārsts - ķirurgs


