Konference
Aktualitātes garīgās veselības aprūpes māsu praksē.

Norises laiks: 2020.gada 10.decembris plkst. 10.00
Norises vieta: e-konference
Konferenci organizē: Garīgās veselības aprūpes māsu apvienība
Konferences programma
1000 – 1010

Konferences atklāšana

1010 – 1030

"Māsas diaspora, ko mēs varam dot psihiatrijas
māsām Latvijā."

Jekaterina Jeremejeva
Garīgās veselības aprūpes māsu apvienības vadītāja
Dr. Karīna Beinerte
Bērnu psihiatrijas rezidente Londonā Modslija (Maudsley) slimnīcā.

1030-1050

Pieredze darbā multidisciplinārā komandā:
sadarbība un darba deleģēšana, lēmumu
pieņemšana.

Elvīra Kļimova
Vecākā psihiatrijas māsa krīzes mājas ārstēšanas komandā Berkšīrā,
Apvienotajā karalistē.

Darba organizācija psihosociālās rehabilitācijas
ambulatorajās komandās.

Jolanta Lārmane,
Pieaugušo psihosociālās rehabilitācijas ambulatorās komandas
vadītāja Melburnā, Austrālijā.

Māsu, māsu palīgu un pacientu skaits - māsu
aprūpes procesa dokumentācija.

Inga Grebere
Vispārējās aprūpes māsa ar pieredzi darbā ar psihiatrijas pacientiem
Spire Healthcare, Ņūkāstlā, Apvienotajā Karalistē.
Anija Tilaka - bakalaurs māszinībās ar specializāciju garīgās
veselības aprūpē, Norčepingas slimnīcas narkoloģijas nodaļā.

1050- 1150

1150-1220

Narkoloģijas māsas darba pieredze Zviedrijā.

1220-1250

Darba pieredze geriatrijas - ortopēdijas nodaļā
Zviedrijā. Māsu darba organizācija.

Olga Galaganova
Bakalaura grāds māszinībās, garīgās veselības aprūpes māsa
Geriatrijas- ortopēdijas akūta nodaļa
Mutalas pilsētas slimnīca ( Zviedrija)

1250-1335

Ārstu un māsu komunikācija psihiatru skatījumā

Raivis Logins
Psihiatrs, narkologs
VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” 2.nodaļas vadītājs

1335-1355

Garīgās veselības aprūpes māsa – komandas
dalībnieks aprūpes nodrošināšanā?! Izaicinājumi
garīgās veselības aprūpes māsu praksē.

1355-1440

Psihiskās veselības traucējumi COVID -19
pandēmijas laikā

1440-1500

Diskusijas. Konferences noslēgums.

Jekaterina Jeremejeva
Garīgās veselības aprūpes māsa, Veselības zinātņu maģistra grāds,
MG SD, supervizore,
VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” narkoloģijas nodaļas
virsmāsa
Raivis Logins
Psihiatrs, narkologs
VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” 2.nodaļas vadītājs
Par dalību konferencē tiek izsniegta izziņa par 7 tālākizglītības
punktu iegūšanu

Dalībnieku pieteikšanās konferencei:
līdz 8. decembrim norādot vārdu, uzvārdu, darbavietu mājas lapā www.masuasociacija.lv sadaļā „Pieteikšanās konferencei”
Konferences programma var būt mainīta.
Dalība konferencē – LMA un GVAMA biedriem bez maksas, pārējiem - 14,00 Eur
Jāsamaksā pirms konferencijas :
LMA rekvizītī:
Latvijas Māsu asociācija
Reģ. Nr.: 40 008 003 946
A/S SEB banka
Konta Nr.: LV46 UNLA 000 211 070 0674 ar norādi vārds, uzvārds, GVAMA 10.12.2020.g. GVAMA konference
Vietu skaits nav ierobežots, dalībnieku reģistrēšanās pirms konferences obligāta
Izziņas tiks izsniegtas konferences dalībniekiem, kuri noklausījušies pilnu konferences programmu

