
  

MAZO DZĪVNIEKU RADIOLOĢIJAS 

“ABC” 1.DAĻA 

  

Norises laiks: otrdiena 10.10.2017. plkst. 14:00 – 18:30 

Norises vieta: LLU Veterinārā klīnika (semināru telpa, mazo dzīvnieku klīnika) 

  

Nodarbības vadīs Armands Vekšins - Absolvējis LLU       

Veterinārmedicīnas fakultāti 2014. gadā. Šobrīd strādā LLU       

Veterinārajā klīnikā un LLU Klīniskajā institūtā, studentiem vadot        

praktiskās nodarbības Klīniskajā un laboratoriskajā diagnostikā, kā       

arī radioloģijā. Kopš 2016. gada LLU Mazo dzīvnieku klīnikas         

nodaļas vadītājs. Ikdienā praktiski strādā mazo dzīvnieku iekšķīgo        

slimību un radioloģijas disciplīnā, LLU Veterinārajā klīnikā veicot        

rentgenogrāfiskos un datortomogrāfijas izmeklējumus. Radioloģijas zināšanas apguvis stažējoties        

Justus Liebig Universitātē, Vācijā, ESAVS un citos kursos. Ar lekcijām uzstājies vairākos VIC             

organizētos semināros un apmācībās un guvis atzinīgu dalībnieku novērtējumu kā lielisks,           

profesionāls pasniedzējs un zinošs veterinārārsts. 

  

Nodarbības apraksts: Mazo dzīvnieku radioloģijas “ABC” 1. daļas kursi paredzēti veterinārārstiem           

un veterinārārstu asistentiem, kuriem ir neliela vai nav praktiska pieredze mazo dzīvnieku radioloģijā.             

Apmeklējot šos kursus, uzzināsiet rentgenogrāfijas pamatprincipus, kā arī pirmajā daļā runāsim par            

suņu un kaķu krūšu kurvja un vēdera rentgenogrāfiskās izmeklēšanas pamatlietām (pacienta           

pozicionēšanu, kV, mAs izvēli, normālu krūšu kurvja anatomiju, kā arī biežākajām slimībām            

veterinārmedicīnas mazo dzīvnieku praksē). 

  

Dalībnieku skaits: nodarbības tiks organizētas mazās grupās (līdz 10 cilvēkiem), lai dalībnieki            

iegūtu maksimāli vairāk teorētiskās zināšanas un praktisko pieredzi. 

  

Nodarbību laiki: ja nevarat apmeklēt pirmo nodarbību 10.10.2017., lūdzam reģistrēties formā un            

mēs Jūs informēsim par nākamajiem datumiem, kad būs iespējams apmeklēt nodarbību! 

Nodarbības plāns: 

13:45 - 14:00 Dalībnieku reģistrācija 

14:00 – 15:30 Ievadlekcija, rentgena uzbūve, kV/mAS izvēle, terminoloģija,      

aprakstu sagatavošanas pamatprincipi – kas jāapskata? Kas jāraksta?        

Kā interpretēt redzēto? Kā uzrakstīt slēdzienu? Kādas papildus        

diagnostikas metodes rekomendēt? 

15:30 - 16:00 Vēlās pusdienas/kafija/tēja 

16:00 – 17:00 Pacienta pozicionēšana, RTG normāla krūšu kurvja/vēdera      

anatomija. Biežākās patoloģiskās pārmaiņas. 

17:00 – 18:30 Praktiska RTG krūšu/vēdera apvidus veikšana. Iepriekš apgūto       

zināšanu pielietošana, analizējot LLU VK pacientu rentgenogrammas. 

  



Ieguvums: nodarbības noslēgumā Jūs zināsiet, kādos gadījumos veikt krūšu kurvja un vēdera            

apvidus rentgenogrāfisko izmeklēšanu, uzzināsiet kV un mAs parametru izvēles pamatprincipus,          

zināsiet krūšu kurvja un vēdera RTG normālu anatomiju, kā arī mācēsiet atpazīt biežāk sastopamās              

krūšu kurvja un vēdera apvidus slimības mazo dzīvnieku praksē. 

  

Dalības maksa nodarbībā: 45 EUR 

Lai reģistrētos nodarbībai, lūdzam atvērt reģistrācijas formu ŠEIT! Vietu skaits ierobežots!  

  

  

Nodarbība reģistrēta LVB kā kvalifikācijas celšanas pasākums. 

Jautājumu gadījumā zvanīt 29449939 (Sandra) 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScArMjJo7XMgZ5hVZUu3waktZFi6bc33lWrqq_a4PwQ0j7TTw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1gRCiRGnujo1qLDJD74Br8ZQSkFLvK1fgRhpNLUiZYPU/edit

