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Cienījamie un godātie kolēģi! 

 

Ar prieku aicinām Jūs piedalīties Pavasara skolā Eiropas ārstiem SPRING SCHOOL RIGA 

2015, kas notiks 2015. gada 3.–7. martā Rīgā, Rīgas Stradiņa universitātē, Psihosomatikas un 

psihoterapijas klīnikā. 

 

Par spīti birokratizācijai un ekonomiskajiem aspektiem, kas aizvien vairāk ienāk ārsta ikdienā, 

ārstniecības procesā joprojām nenovērtējama loma ir ārsta un pacienta attiecībām. Tieši tās 

nodrošina fenomenu, ka pats ārsts ir vislabākās zāles pacientam. Emocionālie un intelektuālie 

terapeitiskie faktori ārsta un pacienta attiecībās neveidojas paši no sevis – ārstam jāprot tos 

radīt. 

 

Mērķis:  

Teorētiskajās lekcijās un praktiskajās nodarbībās mācīties veidot terapeitiskas attiecības ar 

pacientu. 

 

Dalībnieki:  

Kursi paredzēti visu specialitāšu ārstiem, rezidentiem un pēdējo kursu medicīnas studentiem. 

 

Dalības maksa: 

 ārstiem – 300 eiro, 

 rezidentiem – 120 eiro, 

 studentiem – 60 eiro. 

Dalības maksā iekļautas 40 stundu mācības, izdales materiāli, kā arī kafijas pauzes un 

pusdienas. Maksa norādīta ieskaitot PVN. 

 

Lektori: 

Profesore Gunta Ancāne, Eiropas Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas ārstu 

asociācijas (AEPM) prezidente, RSU Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedras un 

klīnikas vadītāja, Rīga, Latvija; 

Asociētais profesors Kristians Fazekašs (Christian Fazekas), Austrijas Psihosomatiskās 

medicīnas un psihoterapijas biedrības prezidents, Grācas medicīnas universitātes Medicīniskās 

psiholoģijas un psihoterapijas katedras Psihosomatikas klīnikas vadītājs, Grāca, Austrija; 

Profesors Tomass Lēvs (Thomas Loew), Rēgensburgas Universitātes slimnīcas Psihosomatiskās 

medicīnas nodaļas vadītājs, Rēgensburga, Vācija; 

http://aepm-online.org/
http://aepm-online.org/


Dr.med. Bernards Palmovskis (Bernhard Palmowski), Vācijas Psihosomatiskās medicīnas un 

medicīniskās psihoterapijas biedrības (DGPM) valdes loceklis, Psihosomatiskās medicīnas un 

psihoterapijas akadēmijas (APM) valdes loceklis, Berlīne, Vācija. 

 

Naktsmītne: 

Reģistrācijas lapā pieejama informācija par viesnīcu īpašajiem piedāvājumiem. 

 

Lūdzam apstiprināt savu dalību un pārskaitīt dalības maksu līdz 2015. gada 

23. janvārim: 

Nodibinājums „Sabiedrības veselības fonds” 

Reģ.nr. 40008156427 

Banka: AS „Swedbank” 

Swift: HABALV22 

Konta Nr.: LV15HABA055103942190 

 

Papildu informāciju varat saņemt, rakstot uz e-pastu springschool@psihosomatika.lv vai 

zvanot pa tālr. 67625676. 

 

Ar lielu prieku uzņemsim Jūs Eiropas ārstu kursos SPRING SCHOOL RIGA 2015! 

 

Ar cieņu, 

 

 

Profesore Dr.med. Gunta Ancāne, 

 
RSU Psihosomatiskās medicīnas un 

psihoterapijas katedras un klīnikas vadītāja  

 

Latvijas Psihosomatiskās medicīnas un  

psihoterapijas asociācijas valdes priekšsēdētāja 
 

Eiropas Psihosomatiskās medicīnas un 

psihoterapijas ārstu asociācijas valdes 

priekšsēdētāja 

Dr. Pēteris Apinis, 
 

 

 

 

 

Latvijas Ārstu biedrības prezidents 
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