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Cienījamās kolēģes, godājamie kolēģi! 

Latvijas Ķirurgu asociācija aicina Jūs uz konferenci 

“Endokrīno ķirurģisko slimību diena”. 

 

Norises vieta: Rīgas Stradiņa universitātes Aula, 

Dzirciema iela 16, LV-1007, Rīga 

Norises laiks: 2019. gada 26. oktobris 10.00 

Dalībnieku reģistrācija no plkst. 09.00. 

 

10.00—11.15 VIRSNIERES 

 

 “Virsnieru veidojumi — jautājumi uz kuriem meklē atbildes endokrinologs” 

ENDOKRINOLOGS Una Gailiša | 15min 

 “Virsnieru veidojumu radioloģiskā interpretācija: benigns vai maligns un lateralizācija” 

RADIOLOGS Arta Strazdiņa | 15min 

 “Virsnieru operāciju standarti un pieredze” | ĶIRURGS Jānis Gardovskis | 15min 

 “Benigno un maligno virsnieru veidojumu morfoloģiskie kritēriji” 

MORFOLOGS Sergejs Isajevs | 15min 

 Paneļdiskusija, jautājumi un ko paņemt līdz uz darbu | VISI | 15min 

 

11.15—11.30 STARPBRĪDIS / kafijas pauze 

 

11.30—12.45 EPITĒLIJĶERMENĪŠI 

 

 “Hiperkalciēmijas diferenciāldiagnozes pamati” | ENDOKRINOLOGS Ilze Konrāde | 15min 

 “Epitēlijķermenīšu veidojumu radioloģiskā diagnostika: kuras metodes un vai dublēties” | 

RADIOLOGS Maija Radziņa | 15min 

 “Epitēlijķermenīšu operāciju standarti un pieredze” | ĶIRURGS Artūrs Ozoliņš | 15min  

 “Epitēlijķermenīšu adenomas, atipiskas adenomas un vēzis” | MORFOLOGS Selga Savčenko 15min 

 Paneļdiskusija, jautājumi un ko paņemt līdz uz darbu | VISI | 15min 

 

12.45—13.30 STARPBRĪDIS / kafijas pauze 

 

13.30—15.30 VAIROGDZIEDZERIS 

 

 “Endokrinologa taktika vairogdziedzera mezglu ārstēšanā un novērošanā” 

ENDOKRINOLOGS Kristīne Ducena |15 min 



 “Ultrasonoskopija un TIRADS: situācija Latvijā un kad veikt FNA” 

RADIOLOGS Pēteris Priedītis | 15min 

 “Vairogdziedzera audzēju mutācijas: pasaulē un Latvijā” | ĢENĒTIĶIS Zanda Daneberga | 15min 

 “Vairogdziedzera operāciju standarti un pieredze” | ĶIRURGS Zenons Narbuts | 15min 

 “Aktualitātes vairogdziedzera audzēju morfoloģijā: t.sk. NIFTP” 

MORFOLOGS Tatjana Zablocka | 15min 

 “Vairogdziedzera vēža pacientu ārstēšana un novērošana pēc operācijas” 

RADIOLOGS-TERAPEITS Antra Bērziņa | 15min 

 Paneļdiskusija, jautājumi un ko paņemt līdz uz darbu | VISI | 30min 

 

Par dalību pasākumā saņemsiet 4,7 TIP. 

 

Gaidīsim Jūs! 

Latvijas Ķirurgu asociācija, Latvijas Endokrinologu asociācija, Latvijas Radiologu asociācija, Latvijas 

Patologu asociācija, Latvijas Cilvēka ģenētikas asociācija 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


