
Seminārs Farmakoloģijā!“NSAIDi” 
Semināra laiks un vieta: 30.oktobris (otrdiena, LLU VMF) 
Valoda: latviešu un angļu. Materiāli oriģinālvalodās. 
 
Lektori: Asoc. prof. M. Giorgi. (Itālija)  

Pizas universitātes Farmakoloģijas un toksikoloģijas nodaļas asociētais profesors,  
viesprofesors vairākās pasaules augstskolās – Austrālijā, Dienvidkorejā, 
Kazahstānā, Polijā, Irānā, Ķīnā, Taizemē, Turcijā, Ēģiptē, Jaunzēlandē, Vjetnamā, 
Kambodzā, Izraēlā un Latvijā, kur veic apmācības un vada pētījumus. Galvenie 
pētniecības virzieni ir Farmakokinēze /Farmakodinamika dažādās dzīvnieku sugās, 
veterinārā toksikoloģija un analītiskā ķīmija. Rakstu redaktors “The Veterinary 

Journal” un citos vairāk kā 50 starptautiskos žurnālos, ir autors vairāk kā 150 peer un peer reviewed 
rakstiem(Hirsch indekss 19). Pēc "Thomson Reuters" aģentūras "InCites" (2017) datiem, viņš ir atzīts par 
top 1% starp pasaules labākajiem zinātniekiem.  
 

Laura Voiko(Latvija) - Veterinārārste, absolvējusi LLU VMF 2015. gadā. LLU VMF 

Klīniskā institūta vieslektore, LLU klīnikas veterinārārste, VMF studentiem pasniedz 
farmakoloģiju! 
 

SEMINĀRA PLĀNS 

12:00-12:30 Reģistrācija 

12:30-13:30 Latvijā pieejamie NSAIDi un to lietošana (L.Voiko) 

13:30-14:00 Kafijas pauze 

14:00-16:00 Klasiskie NSAIDi un COX- 2 selektīvie 

16:00-16:15 Pauze 
16:15-17:15 Grapiprant (jauna NSAID grupa) - prostaglandīnu 

receptoru EP4 antagonists (M.Giorgi)) 
 

DALĪBAS MAKSAS 
Reģistrējoties un veicot apmaksu  

līdz 24.10.2018. € 30 
pēc 24.10.2018.  € 50 

Lūdzam reģistrēties šeit! (spiest uz saites) 
 

Samaksu lūdzam veikt uz kontu:  Veterinārmedicīnas Izglītības centrs SIA 
Reģ. Nr.  40003409467 

Adrese: K. Helmaņa iela 8, Jelgava LV-3004 
Banka: SEB banka 

Bankas SWIFT kods: UNLALV2X 
Konts: LV63 UNLA 0008 0004 6703 6 

 
Maksājuma uzdevumā lūdzam norādīt:                                                 

Ja nepieciešams rēķins, lūdzam to norādīt reģistrējoties un rēķins tiks nosūtīts uz Jūsu norādīto e-pastu. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeN7DbhnHUv_ccB4bs59GoUQemAkkSJ6_WImNe01XwtMzgeiQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeN7DbhnHUv_ccB4bs59GoUQemAkkSJ6_WImNe01XwtMzgeiQ/viewform


Atsaucot dalību seminārā līdz 2018. gada 24.oktobrim, dalības maksa tiek atmaksāta pilnībā, no 25.- 
27.oktobrim atmaksā 50% no iemaksātās summas, sākot no 29.oktobra dalības maksa nav atmaksājama. 

 
Jautājumu gadījumā lūdzam zvanīt 29449939 (Sandra). 

 Jautājumu gadījumā par rēķiniem lūdzam zvanīt 26341796 (Anete). 
 

P        pieteikts LVB k  kvalifik cijas c  š     pas kums. 
Sertifik tu par dal bu dal bnieki saņems person gi. 

 


