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Slimību proﬁlakses un kontroles centrs (SPKC) sadarbībā ar Pasaules Veselības organizācijas (PVO) Rīgas
biroju aicinājis Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla* koordinatorus, lai speciālisti un nozares profesionāļi
sniegtu ieskatu un norādītu uz iespējamiem riskiem un pašvaldību iesaisti iedzīvotāju traumatisma un vardarbības mazināšanā un iespējamo problēmu risināšanā.
Seminārā „Pašvaldības loma traumatisma un vardarbības mazināšanā”, kas norisinās divas dienas Rīgā, piedalās PVO Eiropas reģionālā biroja Vardarbības un traumatisma programmas vadītājs Dr. Dinesh Sethi, SPKC speciālisti, ārsti un vairāk kā 30 pašvaldību pārstāvji. Semināra programma balstīta uz PVO izstrādāto
metodiku un materiāliem par vardarbības proﬁlaksi.
Semināra laikā tiks pārrunātas vairākas tēmas, piemēram, bērnu traumatisma proﬁlakse, riska faktoru mazināšana un bērna traumatologa skatījums uz proﬁlakses jautājumiem. Tiks aplūkoti vairāki vardarbību veidi,
piemēram, vardarbība pret bērnu, nepietiekama bērna aprūpe, centra „Marta” speciālisti dalīsies pieredzē
par darbu ar vardarbībā cietušajām sievietēm. Seminārā tiks sniegts gan teorētiskais ieskats, gan praktiski
modelētas dažādas sadzīves situācijas, lai pašvaldību pārstāvji minētās problēmas spētu skatīt daudzpusīgi.
Līdz šim Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā iestājušās 30 pašvaldības un šodien tam pievienojas vēl četras - Jelgavas, Raunas, Preiļu un Ilūkstes novadu pašvaldības. Plašāku informāciju, t.sk. par iespējām
iestāties Nacionālo veselīgo pašvaldību tīklā, aicinām skatīt SPKC mājas lapā:
http://www.spkc.gov.lv/nacionalais-veselibu-veicinoso-skolu-tikls-latvija/

*Pasaules Veselības organizācijas (PVO) Veselīgo pilsētu programma (Healthy Cities) ir pirmā programma,
kur PVO sadarbojas tieši ar vietējām autoritātēm vietēja līmeņa veselības veicināšanas jautājumu risināšanai. Saskaņā ar Veselīgo pilsētu programmu, katra dalībvalsts arī var veidot savu Nacionālo Veselīgo pilsētu/pašvaldību tīklu, lai koordinētu Veselīgo pilsētu darbību nacionālajā līmenī, sniegtu metodoloģisku atbalstu, palīdzētu ar veselību veicinošu programmu un darba plānu izstrādi, organizētu regulāras kontaktpersonu tikšanās un apmācības.

Dalībnieku prezentācijas:
Ievads un saturs

Traumu proﬁlakse: vispārējie principi
Bērnu traumatisma proﬁlakse Eiropā
Ieguldījums bērnos – Eiropas rīcības plāns, lai novērstu sliktu izturēšanos pret bērniem - Dr. Dinešs

Seitī (Dinesh Sethi), Programmas vadītājs, Vardarbības un traumu novēršana, Neinfekciozo slimību
un dzīves posmu atšķirību struktūrvienība
ES fondu ﬁnansējums pašvaldībām veselības veicināšanas pasākumiem 2014.-2020.gadā - Jevgenijs
Blaževičs, ES fondu departamenta direktors
Bērnu traumu proﬁlakse
Traumu proﬁlakse bērniem vecumā no 5 līdz 9 gadiem
Traumu proﬁlakse pusaudžiem vecumā no 10 līdz 19 gadiem

Traumu proﬁlakse bērniem, kuri nav sasnieguši 5 gadu vecumu
Vardarbība un nevērība pret bērnu
NVPT darbs 2014.gadā. Aktualitātes 2015 - Solvita Kļaviņa - Makrecka, Slimību proﬁlakses un

kontroles centrs
Resursu centrs "Marta" - Irina Frolova, sociālā darbiniece
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