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LATENTAS TUBERKULOZES INFEKCIJAS
DIAGNOSTIKA, ĀRSTĒŠANA UN APRŪPE

2021.gada 8.jūnijā,  t iešsaistē, Zoom platformā

SEMINĀRS pneimonologiem un ģimenes ārstiem

Par latentu tuberkulozes infekciju (LTBI) sauc stāvokli, kad tuberkulozes (TB) mikobaktērija
persistē klīniski vesela cilvēka organismā. Ja imūnsistēma nespēj nodrošināt persistējošās
infekcijas kontroli, tā progresē klīniski manifestā slimībā TB. Tikai 5-10% pieaugušo cilvēku ar
normāli funkcionējošu imūnsistēmu LTBI progresē slimībā TB viņu dzīves laikā. Daudzkārt
biežāk infekcijas progresēšana slimībā notiek pacientiem ar imūnsupresiju un bērniem līdz 5
gadu vecumam. Pacienti ar neārstētu LTBI ir jaunu TB slimības gadījumu rezervuārs nākotnē,
tāpēc LTBI kontrole valstī ir būtiska TB izplatības ierobežošanas programmas komponente.
2020. gadā izdotajās vadlīnijās Pasaules Veselības organizācija ir definējusi augstas TB
saslimšanas riska grupas, kurās rekomendē veikt regulāru LTBI diagnostiku un profilaktisko
ārstēšanu, lai novērstu jaunus slimības gadījumu rašanos nākotnē.

SEMINĀRA MĒRĶIS
Iepazīstināt dalībniekus ar aktualitātēm LTBI
diagnostikā un ārstēšanā, lai veicinātu PVO
rekomendēto vadlīniju ieviešanu un paplašinātu
LTBI diagnostikas un ārstēšanas programmu
valstī efektīvai TB izplatības kontrolei. 

SEMINĀRA MĒRĶAUDITORIJA
Pneimonologi, ģimenes ārsti, medicīnas
māsas, kuras strādā pneimonologu un
ģimenes ārstu praksēs.  

LEKTORI
Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīcas (RAKUS), RAKUS stacionāra “Tuberkulozes un
plaušu slimību centrs” (TPSC) PVO Sadarbības centra Multirezistentas tuberkulozes ārstēšanā
un pētniecībā un “Latvijas Infektoloģijas centrs” speciālisti.  

Tiešsaistē, Zoom platformā, 2021.gada
8.jūnijā, no plkst. 10:00 līdz plkst. 16:00.

SEMINĀRA NORISETĀLĀKIZGLĪTĪBAS PUNKTI
Tālākizglītības semināra programma ir
apstiprināta ar 5 TIP (ārstiem, medicīnas māsām).
Visi dalībnieki, pēc semināra norises un semināra
novērtējuma anketas aizpildīšanas, e-pastā
saņems apliecinājumu par dalību seminārā. 

Dalība seminārā ir bezmaksas. Reģistrācija semināram pieejama elektroniskā veidā līdz
4.jūnijam, aizpildot reģistrācijas formu: https://forms.office.com/r/QNyyWbbgGk
Vienu dienu pirms semināra norises, dalībnieki saņems e-pastā pieslēgšanās informāciju Zoom
platformai. 

REĢISTRĀCIJA SEMINĀRAM

https://forms.office.com/r/QNyyWbbgGk
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SEMINĀRA PROGRAMMA

Dr. Andra Cīrule, Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca (RAKUS), stacionāra "Tuberkulozes un

plaušu slimību centrs" (TPSC) galvenā ārste

10:00 Ievads, semināra atklāšana 

10:05-10:45, Kas ir latentas tuberkulozes infekcija (LTBI)?
Prof. Iveta Ozere, RAKUS TPSC, Tuberkulozes ilgstošas ārstēšanas nodaļas vadītāja

10:50-11:20, Riska grupu identifikācija LTBI testēšanai un ārstēšanai
Dr. Anita Skangale, RAKUS TPSC, Rīgas ambulatorās nodaļas ārsts - pneimonologs

Dr. Ģirts Šķenders, RAKUS Laboratorijas dienesta attīstības projektu vadītājs

11:25-11:55, Pareiza un droša LTBI diagnostisko testu veikšana un nosūtīšanas kārtība,

biežākās kļūdas

Prof. Iveta Ozere, RAKUS TPSC, Tuberkulozes ilgstošas ārstēšanas nodaļas vadītāja

12:25-12:55, LTBI ārstēšanas un aprūpes iespējas

Inga Mauliņa, RAKUS Klīniskais farmaceits

13:00-13:30, TB medikamenti un to mijiedarbība ar citām zālēm

Doc. Vija Riekstiņa, RAKUS TPSC, Rīgas ambulatorās nodaļas vadītāja

13:35-13:45, LTBI gadījuma reģistrācija un ziņošana

Dr. Anita Skangale, Dr. Ilze Pētermane, RAKUS TPSC, Rīgas ambulatorās nodaļas ārsti - pneimonologi

14:15-14:45, Gadījumu analīze

Prof. Gunta Stūre, RAKUS stacionārs “Latvijas Infektoloģijas centrs” Infektoloģijas poliklīnikas infektologs

14:50-15:20, Pirmā pieredze HIV inficēto pacientu LTBI ārstēšanā, gadījuma demonstrācija

2021.gada 8.jūnijā,  t iešsaistē, Zoom platformā

15:20-16:00, Jautājumi un un atbildes, diskusija, moderators Dr. Līga Kukša, RAKUS TPSC 

11:55-12:25 PĀRTRAUKUMS

13:45-14:15 PĀRTRAUKUMS


