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22.-23. aprīlī RSU norisināsies starptautiska migrācijas krīzei veltīta konference par
starpkultūru aspektiem veselības aprūpē
22. un 23. aprīlī Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) lielajā aulā norisināsies Eiropas mēroga klīniska un
medicīniski politiska konference par migrācijas krīzes ietekmi uz klīnisko praksi un ārsta – pacienta attiecībām
(“Riga conference 2016. The doctor – patient relationship and migration crisis in clinical practice”). Konferences
mērķis ir rosināt starptautisku diskusiju, kurā Latvijai būtu līderes loma, par izaicinājumiem veselības aprūpes
sistēmai migrācijas krīzes apstākļos.
Kā uzsver RSU profesore daktere Gunta Ancāne, ārsta darbs mainās, tāpat kā pasaule kopumā. “Atkal
piedzīvojam tautu staigāšanu, kas sev līdzi nes nepieciešamību iepazīties ar citu kultūru tradīcijām un simboliem.
Starptautu attiecības nāk ar jauniem izaicinājumiem ne vien visai sabiedrībai, bet arī ārstu praksēm. Viens no visu
laiku efektīvākajiem ārsta terapeitiskajiem instrumentiem, ārsta – pacienta attiecības, prasa plašāku izpratni un
jaunas prasmes.”
“Psihosomatiskā pieeja pacientam iegūst īpašu nozīmi migrācijas apstākļos, respektējot fizisko un
emocionālo pārdzīvojumu ciešo mijiedarbību, kas daļā gadījumu no ārsta prasa atpazīt un būt gatavam strādāt ar
slimības dziļākajiem cēloņiem, “ skaidro profesore G.Ancāne.

Konferenci atklās Latvijas veselības ministrs Guntis Belēvičs, Rīgas Stradiņa universitātes rektors profesors
Jānis Gardovskis, Latvijas Ārstu biedrības prezidents Pēteris Apinis, Eiropas Ārstu pastāvīgās komitejas (The
Standing Committee of European Doctors – CPME) prezidents Žaks de Hallers (Jacques de Haller, Šveice), Eiropas
Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas ārstu asociācijas (Association of European physicians for
psychosomatic medicine – AEPM) prezidente profesore Gunta Ancāne.
Konferencē uzstāsies un praktiskās nodarbības vadīs vairāk nekā desmit starptautiski atzīti lektori no
Turcijas, Vācijas, Beļģijas u.c. Eiropas valstīm, kā arī medicīnas, antropoloģijas, vēstures, filoloģijas un politikas
eksperti no Latvijas.
Latvijas Ārstu biedrība konferenci organizē sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti, LR Veselības ministriju,
Eiropas Ārstu asociāciju, Eiropas Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas asociāciju u.c. starptautiskām
nevalstiskām medicīnas organizācijām.

Konferences programma un reģistrācija mājaslapā www.psihosomatika.lv. Papildus informāciju jautājiet, zvanot
pa telefonu 67625655 vai rakstot uz e-pastu conference2016@psihosomatika.lv.

