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 Aicina uz semināru Mazo dzīvnieku oftalmoloģijā! 

 
 

Semināra laiks: 2016.gada 24.augusts (trešdiena) no 9:30 – 16:00 
Semināra norises vieta: LLU VMF 

Semināra valoda: latviešu 
 

Vasarā strauji pieaug acs traumu gadījumu skaits. Kā pareizi rīkoties šādos 
gadījumos? Kāda ir pareiza medikamentu izvēle acs traumu un slimību gadījumos? 
Vai mēs vienmēr rīkojamies pareizi, izvēloties vienu vai otru ārstēšanas metodi un 
līdzekļus? Lai paplašinātu savas zināšanas un iegūtu pārliecību par tām, aicinām 
apmeklēt semināru, kuru vadīs asociētā profesore Dr.med.vet. Līga Kovaļčuka! 
 
Lektore:  

 
Asoc.prof. Dr.med.vet. Līga Kovaļčuka  
Absolvējusi LLU VMF 2006.gadā, šobrīd strādā LLU Veterinārajā klīnikā un 
SIA Dzīvnieku veselības centrs, pieņemot oftalmoloģiskos pacientus. 
Oftalmoloģijas zināšanas ieguvusi mācoties un strādājot veterinārajā klīnikā 
ProVet acu klīnikā Budapeštā (Ungārijā), mazo dzīvnieku klīnikā Tierärztliche 
Hochschule Hannover un Berlīnes Brīvajā augstskolā (Vācijā), kā arī 

Kembridžas universitātes Veterinārmedicīnas fakultātes Mazo dzīvnieku klīnikas oftalmoloģijas nodaļā 
(Lielbritānijā) un dažādās privātās Kembridžas klīnikās Dr. David L Williams vadībā (Lielbritānijā). 
Līga Kovaļčuka ir Eiropas Veterinārās Oftalmoloģijas Asociācijas aktīvā biedre. 
Līga Kovaļčuka kopš 2006. gada ir LLU VMF  mācībspēks un no 2006. gada līdz 2011. gadam, sadarbībā 
ar Kembridžas universitātes Veterinārmedicīnas fakultātes oftalmologiem, izstrādāja doktora 
disertāciju veterinārās oftalmoloģijas apakšnozarē. 
No 01.09.2014. – LLU Veterinārmedicīnas fakultātes Klīniskā institūta direktore. 

 

Semināra programma 
 

9:30 - 10:00 Reģistrēšanās 

10:00 - 11:30 Neatliekamā palīdzība oftalmoloģijā. (Acs prolapss, acs 
traumas, perforācijas uc)  

11:30 - 12:00 Kafijas pauze 

12:00 - 13:00 Neatliekamā palīdzība oftalmoloģijā. (Glaukoma, tīklenes 
atslāņošanās uc) 

13:00 - 14:00 Medikamentu pareiza izvēle, lietošana. 

14:00 – 14:30 Kafijas pauze 

14:30 - 16:00 Biežākās kļūdas oftalmoloģisko pacientu ārstēšanā. Kā tās 
nepieļaut un novērst. Klīniskie gadījumi. 

 
Pieteikšanās:  
Lūdzam pieteikties semināram, aizpildot reģistrācijas formu (šeit saite) un veicot 
apmaksu par semināru līdz 18. augustam.  
Info atrodams arī www.vicinfo.lv un www.lvb.lv  

 
 
 

https://goo.gl/forms/C7nhPLf9YfkIcLJ32
http://www.vicinfo.lv/
http://www.lvb.lv/
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Dalības maksas: 
 

  LVB biedriem Ne LVB biedriem VMF mācībspēki, 
studenti, 2016.gada 

absolventi! 

Veicot apmaksu līdz 
18.08.2016. 

40 € 50 € 20 € 

Veicot apmaksu pēc  
18.08.2016.  

55 € 65 € 30 € 

 
Dalības maksā iekļauti: dalība seminārā, sertifikāts, kafijas pauzes. 
 
Samaksu lūdzam veikt uz norādīto kontu: 
 

Veterinārmedicīnas Izglītības Centrs SIA 
 40003409467  

K.Helmaņa iela 8, Jelgava LV – 3004 
SEB banka UNLALV2X 

LV63UNLA0008000467036 

 
 
 

Maksājuma uzdevumā lūdzam norādīt: Seminārs 24.08.2016. Vārds, Uzvārds, Sertif. 
nr.  

 
Seminārs pieteikts LVB kā kvalifikācijas celšanas pasākums. 
Sertifikātu par dalību seminārā dalībnieki saņems personīgi. 

 
Atsaucot dalību seminārā līdz 2015.gada 18.augustam, dalības maksa tiek atmaksāta 

pilnībā, pēc 18.augusta atmaksā 50% no iemaksātās summas. 
 

Jautājumu gadījumā vai, ja nepieciešams rēķins, lūdzam rakstīt vicpasts@gmail.com  
vai zvanīt 29449939 (Sandra) 26341796 (Anete). 

 

mailto:vicpasts@gmail.com

