Semināros par cilvēka papilomas vīrusu (CPV) piedalījās vairāk kā 360 veselības
aprūpes speciālisti
Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) pateicas par sadarbību visiem
veselības aprūpes speciālistiem, kas apmeklēja bezmaksas seminārus un dalījās
pieredzē.
Lai sniegtu iespēju plašāk izzināt CPV, janvārī SPKC uzsāka bezmaksas semināru
ciklu veselības aprūpes speciālistiem. Semināru laikā tapuši arī kvalitatīvi
informatīvie materiāli par CPV un vakcinācijas nozīmi, kas pieejami ikvienam
interesentam.
Semināros ģimenes ārstiem, medicīnas māsām, vecmātēm, infektologiem un citiem
medicīnas speciālistiem bija iespēja plašāk izzināt CPV, tā klīniskos aspektus,
vakcinācijas nepieciešamību, kliedēt mītus par vakcināciju, kā arī uzzināt, kā runāt ar
pacientiem par CPV vakcinācijas nozīmi.
Lai nodrošinātu arī citiem speciālistiem iespēju iepazīties ar lekciju laikā stāstīto, tika
izveidotas video
lekcijas,
kuras
ikviens
interesents
var
noskatīties SPKC Youtube kanālā, kā arī tika izstrādāts informatīvs video veselības
aprūpes speciālistiem. SPKC ir izstrādājis dažādus materiālus par CPV, kas
piemēroti katram interesentam – ārstiem, jauniešiem vai viņu vecākiem. Materiāli
pieejami SPKC mājaslapā, sadaļā “Informatīvie materiāli”.
Semināri veselības aprūpes speciālistiem norisinājās Rīgā un reģionu pilsētās Valmierā, Jelgavā, Ventspilī un Daugavpilī. Kopā seminārus apmeklēja 360 dažādu
specialitāšu pārstāvji, no kuriem lielākā daļa bija medicīnas māsas, ārstu palīgi un
ģimenes ārsti. Lekcijas lasīja profesionāli un augsti sertificēti ārsti – bērnu infektoloģe
Dace Zavadska, ginekoloģe Dr. med. Jana Žodžika un infektologs Dr. Pauls Aldiņš.
Noslēdzoties semināriem, viena no lektorēm Dr.med. J. Žodžika (Rīgas
Austrumu klīniskā universitātes slimnīca) secina: “Ir svarīgi turpināt medicīnas
speciālistu izglītošanu, jo pēc dalībnieku ieinteresētības un uzdotajiem jautājumiem
saprotam, ka speciālisti meklē atbildes uz dažādiem jautājumiem, kas saistīti ar
dzemdes kakla vēža ierosinātāju – cilvēka papilomas vīrusu un vakcināciju, kā arī
dažādiem ārstēšanas praktiskajiem aspektiem. Šī informācija ne visiem ir pieejama,
bet tā tiešā veidā SPKC var palīdzēt pacientēm vai viņu vecākiem izšķirties par
vakcināciju pret CPV”.
Semināra dalībnieku skaitā bija arī dažādu izglītības iestāžu medmāsas, kuras
labprāt dalījās ar saviem pieredzes stāstiem un rosināja turpināt izglītošanu arī skolās,
kur informācija par vakcināciju pret CPV būtu ļoti noderīga, ņemot vērā, ka meitenēm
pēc 14 gadu vecuma ir iespēja pašām lemt par vakcināciju. Plašāka sabiedrības
izglītošana par CPV infekciju un vakcināciju ir plānota 2018. gada laikā.
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