
BĒRNU NOMETŅU VADĪTĀJU UN INTERESENTU  
SALIDOJUMS- 2013 „REHABILITĀCIJA BEBRENĒ” 

PROGRAMMA 
 
 

 
27.septembris „Pacientu adoptācija” 

Līdz 11.00 Iebraukšana- hospitalizācija. 
11.00-11.30 Reģistrēšanās uzņemšanas nodaļā (sadalījums pa nodaļām un palātām). 
11.30-13.00 Ārstu apskate, pacienta kartes aizpildīšana.(Asinsanalīzes, 

asinsspiediena mērīšana; svara un auguma noteikšana pie terapeita; 
redzes pārbaude pie okultista; pārbaudes pie otolaringologa; pārbaudes 
pie narkologa-psihiatra; Pārbaudes pie pedikuloga.  

13.00-14.00 Pusdienas Bebrenes muižā 
14.00-14.15 Stacionāra atklāšana, karoga pacelšana. 
 Rehabilitācijas nodarbības (pacientu sadalījums 4 grupās - rotācijas 

princips) 
14.30-15.30 Ķirurģiskās manipulācijas. Ķirurģijas, traumatoloģijas-ortopēdijas 

nodaļas vadītāja Dr. Lolita Osipova - (informācija par LR normatīvo 
aktu izmaiņām: līgumi, līgumu veidi, nodokļi un darba laika uzskaite).  

15.45-16.45 Rakstura akcentuāciju izpēte- noslēgumā testa kopsavilkuma 
izsniegšana. Psihoneiroloģiskās nodaļas vadītāja Dr. Solvita Lauka. 

17.00-18.00 Netradicionālā ārstnieciskā vingrošana. Netradicionālās medicīnas 
nodaļas vadītāja Dr. Inta Kraskeviča.(dažādas sportiskas aktivitātes, 
stafetes- pacientu gara spēka uzlabošanai). 

18.00-19.00 Vakariņas Bebrenes muižā 
19.00-19.30 Ārstu apgaita, zāļu izsniegšana. 
19.30-21.30 Algologa (sāpju speciālista) - vertebrologa (mugurkaula speciālista) 

konsultācijas. Dr. Nils Klints – (komandas veidošana, personāla 
piesaiste, sadarbība). 

21.00-23.00 Ezotērisko rituālu izmantošana netradicionālajā medicīnā (masu 
praktiskās nodarbības ar folkloras terapijas elementiem) 

23.00 Klusā stunda. Nepieciešamības gadījumā- izolators.  
 



28.septembris „Veselā miesā vesels gars!” 
8.30-8.50 Ārstnieciskā vingrošana.  
9.00-10.00 Brokastis Bebrenes muižā 
10.00- 13.00 Laboratorijas darbi – iekšējo un ārējo orgānu implantu un 

transplantu sagatavošana. Terapeitiskās, kardioloģijas un 
otolaringoloģijas nodaļas vadītāja- Dr. Linda Ostrovska (Pirmās 
palīdzības grimma sagatavošana).  

13.00-14.00 Pusdienas Bebrenes muižā 
 Rehabilitācijas nodarbības (pacientu sadalījums 3 grupās - rotācijas 

princips) 
14.00-15.00 Smieklu terapijas praktiskās nodarbības. Rehabilitācijas nodaļas 

vadītāja Dr. Iveta Zelča. 
15.15-16.15 „Domā, ko dzer, kā dzer un ar ko dzer! Atturības profilakse un 

veselīga dzīvesveida pamatprincipi” grupu praktiskās un 
teorētiskās nodarbības. Narkologs-psihiatrs Dr. Uģis Tīrums 
(Pasākumu strukturēšana) 

16.30-17.30 Veneroloģisko slimību profilakse- un apkarošanas metodes: pāru 
un grupu nodarbības. Veneroloģijas nodaļas vadītājs Dr. Gatis 
Kalniņš (komandu spēles) 

18.00-19.00 Vakariņas Bebrenes muižā. 
19.00-19.30 Ārstu apgaita, zāļu izsniegšana. Diagnožu precizēšana. 
19.30-21.00 Anesteziologa praktiskās nodarbības. (Dr. tiks precizēts) 
21.00-2.00 Grupveida ārstnieciski relaksējoša pastaiga Bebrenes muižas parkā 

– nakts trasīte. 
2.00- Vispārējā anestēzija. Nepieciešamības gadījumā- izolators. 
 

29.septembris „Vai tiešām ir tik traki, k ā es domāju...” 
8.30-8.50 Fizioterapija. 
9.00-10.00 Brokastis Bebrenes muižā 
10.00-13.00 Publiska pacientu sūdzību izskatīšana ārstu komisijas atklātā sēdē. 
13.00-14.00 Pusdienas Bebrenes muižā 
14.00-14.45 Pacientu diagnožu apkopošana, izrakstu izsniegšana. Aplokšņu 

sagatavošana un iesniegšana stacionāra personālam (atgriezeniskā 
saite). 

14.45-15.00 Stacionāra karoga nolaišana! 
Salidojuma-semināra  līdzfinansētājs  Valsts Izglītības satura centrs, Nodibinājums 
„Radošā Instance”. Pacientu iemaksa 67 LVL.  
Samaksā ietilpst:  

• 3 x ēdināšana; 
• Stacionāra nakšņošanas izdevumi un gultasveļa; 
• nodarbību vadītāju apmaksa; 
• inventāra iegāde un noma; 
• kancelejas preces; 
• individuālās astrologa konsultācijas; 
• rakstura akcentuāciju testa rezultātu apkopošana. 

Nokļūšana līdz norises vietai- pašu spēkiem! Ir atsevišķa auto stāvvieta. Nepie-
ciešamības gadījumā ir iespēja iebraukt ceturtdienas vakarā, iepriekš par to paziņojot 
organizatoriem: Intai Kraskevičai; e-pasts: nometnes@visc.gov.lv , tālr. 67350813. 


