
ZINĀTNISKO PĒTĪJUMU VIRZIENI
Bērnu ķirurģija, jaundzimušo ķirurģija, vēdera dobuma un krūšu
kurvja ķirurģija, mīksto audu biomehānika, jaunu diagnostikas un
ārstēšanas  metožu  radīšana,  bērnu  traumatisma profilakse. Ar
ziņojumiem  piedalījies  48  vietēja  un  starptautiska  mēroga
konferencēs un kongresos. Sertificēts bērnu ķirurgs, LĀB biedrs,
LĀB valdes loceklis (2006-2010). GCP sertifikāts. Kopš 2008. gada
Eiropas  sertifikāts  bērnu  ķirurģijā.   Latvijas  ķirurgu,  Latvijas,
Eiropas un pasaules bērnu ķirurgu asociāciju biedrs. Kopš 2003.
gada Eiropas bērnu ķirurgu asociācijas finanšu revidents. 1998-
2000,  2004-2006  un  no  2010.  g.  -  Baltijas  bērnu  ķirurgu
asociācijas  prezidents,  viceprezidents.  Kopš 2005. gada Latvijas
bērnu  ķirurgu  asociācijas  Valdes  un  sertifikācijas  komisijas
loceklis.  Latvijas  Bērnu ķirurgu asociācijas  viceprezidents  2008-
2010).  Kopš  2010.  gada  Latvijas  Bērnu  ķirurgu  asociācijas
prezidents,  Latvijas  Bērnu  ķirurgu  asociācijas  sertifikācijas
komisijas loceklis.

PUBLICĒTIE DARBI
500  zinātniskas  publikācijas  un  4  izgudrojuma  autors  (38  SCI
publikācijas).  Hirša  indekss  –  8,  10  monogrāfijas  un  nodaļas
monogrāfijās  Latvijā  un  ārvalstīs;  mācību  grāmatas  “Bērnu
ķirurģija” autors (izdevniecība “Nacionālais apgāds”, Rīga, 2005).
Eiropas  bērnu  ķirurģijas  mācību  grāmatas  5  sadaļu  autors
(Pediatric  Surgery  Digest,  Springer,  ISBN 3-540-34032-7,  angļu
val.);  monogrāfijas  “Bērnu  ķirurģija  primārās  aprūpes  ārstam”
autors  (izdevniecība  “RSU”,  Rīga,  2014);  grāmatas  “Profesors
Aleksandrs  Bieziņš  un  Latvijas  bērnu  ķirurģija”  līdzautors
(Medicīnas apgāds. Rīga, 2017.  144 lpp., A.Vīksna, A.Pētersons).

PEDAGOĢISKAIS DARBS
Vadīti  14  doktorantu  darbi  (9  aizstāvēti).  Vada  praktiskās
nodarbības un lasa lekcijas RSU MF, MF PN studentiem. Piedalās
bērnu ķirurģijas rezidentu apmācībā. 

ORGANIZATORISKAIS DARBS
Kopš  2000.  gada  “Latvijas  Ķirurģijas  žurnāla”  (Acta  Chirurgica
Latviensis)  zinātniskais  redaktors. 9  starptautisku   zinātnisko
konferenču organizētājs. Atkārtoti Latvijas, Baltijas ķirurgu, bērnu
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ķirurgu, hepatologu kongresu organizācijas komiteju loceklis un
vadītājs (kopā 9 kongresi un konferences). Eiropas bērnu ķirurgu
asociācijas  (STEPS–2007)  konferences  orgkomitejas  vadītājs.
2014  –  Eiropas  bērnu  traumu  konferences  organizācijas
komitejas vadītājs. 2017 – 15. Baltijas bērnu ķirurgu konferences
organizācijas komitejas vadītājs (Rīga, 2018, 10.-12. maijs). 
“European  Journal  of  Pediatric  Surgery”  redkolēģijas  loceklis
(kopš  2006.),  Ukrainas  bērnu  ķirurģijas  žurnāla  “Paediatric
surgery” redkolēģijas loceklis (kopš 2016.).
P.Stradiņa  KUS  Attīstības  biedrības  klīniskās  izpētes  ētikas
komitejas loceklis (kopš 2006. gada).
RSU Satversmes sapulces, Senāta, Profesoru padomes, ķirurģijas
un  biomehānikas  promocijas  padomju  loceklis,  MF  Domes
loceklis.

EKSPERTS
Latvijas  Zinātnes  padome; VSIA  BKUS  Bērnu  ķirurģijas  klīnika,
eksperts – konsultants (2017). 

ATZINĪBAS

2000 – Latvijas ķirurgu kongress Rīgā, 2011 - galvenā balva par
labāko stenda referātu 6. Baltijas morfologu konferencē Tartu,
2005  –  LR  Ministru  kabineta  Atzinības  raksts,  2005  –  Baltijas
Asamblejas  medaļa,  2007  –  Atzinības  krusta  virsnieks,  2008  –
Barikāžu  goda zīme,  2010 –  Andreja  Priedkalna  balva,  2014 –
Veselības ministrijas Atzinības raksts, 2016 - Paula Stradiņa balva,
galvenā balva par zinātnisko darbu.
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