2013. gada 13. maijā preses konference –
diskusija „Mēs gribam, lai Latvijā dzimtu un
izdzīvotu vairāk bērnu”
2011. gadā veiktais pētījums liecina, ka turpat katrs simtais bērns Latvijā mirst
grūtniecības laikā vai 6 dienas pēc piedzimšanas. Projekta „Izglābsim 100 bērnus”
ietvaros tika izstrādāti 12 rekomendāciju bloki perinatālās mirstības samazināšanai.

Pagājis viens gads...

Kā ir mainījusies situācija? Vai sievietes Latvijā kļuvušas aizsargātākas no
bērniņa zaudēšanas riskiem grūtniecības un pēcdzemdību periodā?

Preses konference – diskusija
„Mēs gribam, lai Latvijā dzimtu un izdzīvotu vairāk bērnu”

2013. gada 13.maijā plkst. 14:00 Rīgas Dzemdību namā
(Miera iela 45, Dr. Melka auditorija)

Pasākuma dienaskārtība (plkst. 14:00 – 15:00):

Veselības ministresIngrīdas Circenesvideo uzruna
Jaundzimušo mirstība Latvijā: Kur esam? Kurp ejam?
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Atbalsta fonda un Roche Akadēmijas
Zinātniskās padomes priekšsēdētājs, prof. Aivars Lejnieks

Gada laikā veiktās izmaiņas perinatālās mirstības mazināšanai.
Praktisks ceļvedis – rokasgrāmata „Gribu būt māmiņa”
Latvijas galvenā speciāliste dzemdniecībā un ginekoloģijā, Asoc. Prof. Dace
Rezeberga

Paneļdiskusija par ieviesto uzlabojumu perinatālās mirstības
samazināšanai, turpmākajiem soļiem un topošo vecāku informēšanu par
grūtniecības riskiem un veicamajiem izmeklējumiem vesela un laimīga
bērniņa sagaidīšanai
Diskusijas dalībnieki: Veselības ministrijas parlamentārā sekretāre Liene Cipule, Prof.
Aivars Lejnieks, Asoc. Prof. Dace Rezeberga, Ginekologu un dzemdību speciālistu
asociācijas prezidente Dr. Dace Matule, Rīgas Stradiņa universitātes Pataloģijas
katedras lektore Dr. Ivanda Franckēviča.

Par projektu „Izglābsim 100 bērnus”:
2011.gadā Latvijas vadošie dzemdniecības speciālisti Asoc. Prof. Daces Rezebergas
vadībā apvienoja spēkus projektā „Izglābsim 100 bērnus”, lai kopīgiem spēkiem
samazinātu perinatālās mirstības rādītājus, kas Latvijā ir viens no augstākajiem Eiropas
Savienībā. Apjomīgā pētījumā tika noskaidroti galvenie iemesli augstajiem mirstības
rādītājiem un izstrādātas rekomendācijas situācijas uzlabošanai. Projekta nākamie soļi
ir aktīva līdzdalība rekomendāciju ieviešanā un sabiedrības informēšanā, lai sasniegtu
mērķi – panākt, ka perinatālā mirstība sasniedz vidējos Eiropas Savienības rādītājus –
ne vairāk kā 5,6 gadījumi no 1000.
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