Biedrības ‘’Latvijas Podologu biedrība’’ 16. kopsapulces un konferences programma
2019. gada 15. marts, Jūrmala
Norises vieta un laiks: 2019. gada 15. marts, viesnīcas Semarah Hotel Lielupe konferenču zāle, Bulduru
prospekts 64/68, Jūrmala
Darba grupa: Agnija Helde, Tatjana Ivanova, Mārīte Saulīte
LĀPPOS piešķirtie TIP par dalību konferencē:
no 8:45 medicīnas un kosmētikas firmu ierašanās un iekārtošanās izstādei
9:00 - 11:00 konferences dalībnieku reģistrācija, medicīnas un kosmētikas firmu izstāde
10:00 - 11:00 konferences 1.daļa, piedalās tikai biedrības biedri, pārējie dalībnieki laipni aicināti apmeklēt
medicīnas un kosmētikas firmu izstādi
10:00 - 10:10 Biedrības „Latvijas Podologu biedrība” 16. kopsapulces atklāšana un darba kārtība. Aktualitātes un
ziņojumi biedrības biedriem. Tatjana Ivanova, biedrības ‘’Latvijas Podologu biedrība’’ valdes
priekšsēdētāja
10:10 - 10:20 Grozījumi biedrības „Latvijas Podologu biedrība” statūtos. Jolanta Kaļiņina, biedrības „Latvijas
Podologu biedrība” valdes locekle
10:20 - 10:30 Revīzijas komisijas ziņojums - atskaite par biedrības finansiālo darbību. Jolanta Vladimiroviča,
Revīzijas komisijas priekšsēdētāja
10:30 – 11:00 Pārtraukums. Medicīnas un kosmētikas firmu izstādes apmeklēšana, tikšanās ar firmu pārstāvjiem.
11:00 - 13:00 konferences 2.daļa, piedalās visi reģistrētie dalībnieki
11:00 - 11:20
11:20 - 11:40 ''Kompleksa pieeja urīna nesaturēšanas ārstēšanā'' Elīna Ločmele, VC4 grupas uzņēmuma Capital
Clinic Riga fizioterapeite
11:40 - 12:10 ‘’IT risinājumu izmantošana medicīnas praksē’’ Regnārs Šēnbergs, SIA Advanced Technologies
12:10 – 12:25 ‘’Dzintars-Future Formula SOS kāju kopšanas līdzekļi’’ Tatjana Ivanova, SIA ‘’Unihaus’’, podoloģe
12:25 – 12:40 "Jauna informācija par Loceryl nagu laku. MERZ Pharmaceuticals bezrecepšu zāles - Pantogar
kapsulas" Vita Danefelde, H.Abbe Pharma
12:40 - 13:00 ‘’Clearance Active Nail Solution produktu izmantošana podologa darbā’’ Agnija Helde, RSU
Ambulance, podologs
13:00 - 14:00 pusdienas, medicīnas un kosmētikas firmu stendu apmeklēšana, tikšanās ar firmu pārstāvjiem
14:00 - 16:30 konferences 3.daļa, piedalās visi reģistrētie dalībnieki
14:00 - 15:00 ‘’Dažādi klīniskie gadījumi podologa praksē. Ārstēšanas metodes, rezultāti un ieteikumi pacientiem.
Ekspertu viedoklis un diskusija’’ Anete Meinarte, SIA "A. Meinartes pēdu klīnika", podologs
15:00 – 15:35 ''Sievietes mugurkauls'' Artis Gulbis, mugurkaula ķirurgs/vertebrologs, Orto klīnika
15:35 - 16:00 ‘’Praktiskā pieredze cukura diabēta izraisītu čūlu aprūpē’’ Dace Jakovicka, PS KUS Asinsvadu
ķirurģijas nodaļa, ķirurģiskās aprūpes māsa, podologs
16:00

Konferences noslēgums. Diskusija. Apliecību par dalību biedrības "Latvijas Podologu biedrība"
16.kopsapulcē un konferencē izsniegšana

