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Programma
• Sēdes atklāšana 

• Šūšanas vēsture, šuvju veidi, materiāli (15min)- Krišs Rozenbergs

• Kosmētiskā šuve (15min)- Lidija Viktorija Artiševska

• Praktiskā sēdes daļa- šūšanas tehniku apgūšana

• KIK 2021/2022. mācību gada tēmu apspriešana



KIK 2021./2022. mācību gada
tēmu apspriešana





KIK 2021./2022. mācību gada plenārsēdes
• Neiroķirurģija

• Asinsvadu ķirurģija

• Ādas ķirurģija- kopsēde ar RSU Dermatoloģijas pulciņu

• Politrauma- kopsēde ar LU Traumatoloģijas pulciņu

• Sejas-žokļu ķirurģija

• Torakālā ķirurģija

• Ķirurģijas rezidentu mēnesis

• Sezonas noslēguma plenārsēde



Septembris
38. plenārsēde
• Sēdes tēma- Praktiskā sēde ar iespējām pilnveidot šūšanas tehnikas
• Temati:
1. Šūšanas vēsture, šuvju veidi, materiāli (15min)- Krišs Rozenbergs
2. Kosmētiskā šuve (15min)- Lidija Viktorija Artiševska



Oktobris
39. plenārsēde
• Laiks - 28. oktobris
• Sēdes tēma- Neiroķirurģija
• Temati:
1. Hidrocefālijas etioloģija, diagnostika (30min)
2. Hidrocefālijas ķirurģiskās ārstēšanas metodes, iespējamās 

problēmas, kas saistītas ar operāciju (30min)



Novembris
40. plenārsēde
• Sēdes tēma- Asinsvadu ķirurģija
• Temati:
1. Vēdera aortas aneirismas vaļēja versus endovaskulāra

rekonstrukcija (30min)
2. Krūškurvja aortas aneirismas vaļēja versus endovaskulāra

rekonstrukcija (30min)



Decembris
41. plenārsēde
• Sēdes tēma- Ādas ķirurģija, kopsēde ar RSU dermatoloģijas pulciņu
• Temati:
1. Mozas (Mohs) mikrogrāfiskā ķirurģija- pielietojums, taktikas izvēle, 

tehnika, komplikācijas un riski (15min) RSU
2. Trofisku čūlu ārstēšanas metodes un ķirurģiska ārstēšana kā 

alternatīva lokālajai ārstēšanai (30min) KIK
3. Apdegumu ķirurģiska ārstēšana (15min) KIK
4. Izgulējumu ķirurģiska ārstēšana (15min) KIK;
5. Lāzerķirurģija dermatoloģijā (15min) RSU



Februāris
42. plenārsēde
• Sēdes tēma- Politrauma, kopsēde ar LU Traumatoloģijas pulciņu
• Temati:
1. Politraumas vadība atkarībā no iekšējo orgānu bojājumu veida 

(30min) KIK
2. Letālā triāde (15min) LU Traumatoloģijas pulciņš
3. AIS, ISS skalas (15min) LU Traumatoloģijas pulciņš



Marts
43. plenārsēde
• Sēdes tēma- Sejas-žokļu ķirurģija
• Temats:
1. Galvas un kakla rekonstruktīvā ķirurģija-defektu slēgšanas iespējas 

traumu un onkoloģisku slimību gadījumos – pēc KIK biedru izvēles, 
tēmu iespējams sadalīt trīs referātos.



Aprīlis
44. plenārsēde
• Sēdes tēma- Torakālā ķirurģija
• Temati:
1. Uniportāla videotorakoskopiska pneimoektomija- metodes apraksts, 

ieguvumi/riski, komplikācijas (30min)
2. Krioterapija endobronhiālu veidojumu ārstēšanā (30min)



Maijs
45. plenārsēde
• Sēdes tēma- Ķirurģijas rezidentu mēnesis
• Temati:
Ķirurģijas rezidentu stāsti un pieredze. Praktiskā sēde ar iespēju 
pilnveidot un apgūt ķirurģisku pacientu izmeklēšanas metodes. Klīnisko 
gadījumu apspriede.



Jūnijs
Biedru kopsapulce
• KIK vadītāja runa un 2021./2022. mācību gada pārskats
• Jaunā KIK vadītāja kandidātu runa
• Jaunā KIK vadītāja ievēlēšana
• Sertifikātu un recenziju izsniegšana 6. kursa studentiem

















Paldies par uzmanību!


