
ZINĀTNISKO PĒTĪJUMU VIRZIENI

Sirds asinsvadu slimību riska faktori,  to atklāšana un iespējamā
novēršana;  arteriāla  hipertensija;  metabolais  sindroms;
prediabēts;  cukura  diabēts;  kalcija  vielmaiņa;  vitamīns  D;
osteoporoze;  kaulu,  muskuļu  un  saistaudu  patoloģija;   vīrusu
nozīme  un  ietekme  internā  medicīnā;  retās  slimības;
neiroendokrīnie audzēji.u.c.. 

PUBLICĒTIE DARBI

Publicētas 38 grāmatas. Būtiskākās: “Klīniskā medicīna trīs daļās”
(2011-2012),  “Retās  slimības”  (2013),  “Porfīrija”  (2015).  147
zinātniskās  publikācijas  (šobrīd  SCOPUS datu  bāzē  78,  H-index
11), zinātniski populāri raksti - 50, zinātniskās tēzes - 265, Latvijas
patenti-5.

PEDAGOĢISKAIS DARBS

Vadītie  un  aizstāvētie  promocijas  darbi  -  20  (no  tiem  10
aizstāvēti,  2  iesniegti  RSU  Zinātnes  daļā).  LZA,  Izglītības  un
zinātnes  ministrijas  recenzētie  zinātniskie  projekti  –  10;
sagatavoti  un  lasīti  lekciju  kursi  internajā  medicīnā,
endokrinoloģijā, laboratorijas datu interpretācijā.

ORGANIZATORISKAIS DARBS

Pieredze  20  dažādos  LZP,  VPP,  IZM  projektos  un  daudzos
klīniskos  pētījumos  gan  kā  vadītājam,  gan  kā  vadošajam
pētniekam. Aktīvi četri projekti.
Profesionālās  aktivitātes -  dalībnieks,  un  lektors  dažādos
zinātniskos  un  izglītības  semināros,  konferencēs,  kongresos.
Kvalifikācijas celšanas kursi Harvardas medicīnas skolā internajā
medicīnā (2011) un endokrinoloģijā (2013). Dalība zinātniskajos
žurnālos,  medicīniski  zinātnisku  žurnālu  redkolēģijas  loceklis:
DIABETO Panorama (Lietuva),  Baltic  Endocrinology,  ISSN 1822-
2293  (Copernic datu  bāzē),  European  Journal  of  Internal
Medicine (SCOPUS un PubMed datu bāzē).
Darbs sabiedriskajās organizācijās –  Latvijas Internistu biedrība,
Latvijas Hipertensijas biedrība – priekšsēdis, dažādu starptautisko
medicīnas profesionālo sabiedrību loceklis.
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AIVARS LEJNIEKS

Dr.med. (1989); Rīgas Medicīnas
institūts;  sertificēts terapeits un

endokrinologs (1978); AML Klīniskā
ordinatūra internā medicīnā,

terapeits (1983); AML zinātniskais
sekretārs (1990); Rīgas Austrumu

klīniskā universitātes slimnīca
(RAKUS), galvenais speciālists

internajā medicīnā (1992); Rīgas
Stradiņa universitāte, Iekšķīgo

slimību katedras vadītājs, RAKUS,
galvenais speciālists internajā

medicīnā (2001); profesors (2004);
Latvijas Zinātņu akadēmijas ( LZA)

korespondētājloceklis (2010),
LZA īstenais loceklis (2014).



EKSPERTS
Latvijas Endokrinologu asociācija, Sertifikācijas komisijas vadītājs;
Latvijas Internistu biedrība, priekšsēdis; Starptautiskās Trombožu
un  Koagulopātijas  apvienības  biedrs;  Veselības  ministrijas
galvenais  speciālists  internā  medicīnā;  Latvijas  Reto  slimību
speciālistu  asociācijas  valdes  loceklis,  RAKUS  Atbalsta  fonda
valdes loceklis;  LZP eksperts.

ATZINĪBAS

1991.  gada  barikāžu  dalībnieka  piemiņas  zīme,  LR  Ministru
prezidenta  Goda  raksts  (2012),  “Gada  notikums  medicīnā”
(2012), RSU Goda raksts (2012), LĀB Goda raksti (2009, 2013),
LĀB otrās pakāpes Goda zīme “Tempus Hominis” (2017). 
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