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Atzīmējiet sekciju, kurā vēlaties prezentēt savu pētījumu
Folkloristika, etnoloģija, arheoloģija un kultūras antropoloģija
Kultūras un mākslas socioloģija, kultūrpolitika, kultūras komunikācija medijos
x

Kultūras mantojums un atmiņu institūcijas
Radošās industrijas un kultūras menedžments
Audiovizuālā un skatuves māksla
Kultūru saskarsme, starpkultūru komunikācija un valodas nozīme kultūrā
Literatūra un tulkošana
Vizuālā māksla

Referāta kopsavilkums (līdz 300 vārdiem)

Veselības aprūpes kultūra ir kopējas cilvēku kultūras sastāvdaļa. Mūsdienu veselības aprūpes kultūru pasaulē, tai
skaitā Latvijā, veido zinātniskās, tehnoloģiskās un tradicionālās kultūras apakšnozaru kopums.
Izpētot teorētiskus, empīriskus, politiskus un juridiskus avotus, darba autore noskaidrojusi, ka mūsdienu pasaulē
aizvien augstāk tiek novērtēts gadu tūkstošos uzkrātais, tālāk nodotais veselības aprūpes jomas kultūras
mantojums. Kultūras mantojumā balstīta veselības aprūpe jeb tradicionālā medicīna piedzīvo jaunu renesansi. Tā
tiek pētīta, studēta, mācīta un praktizēta profesionāli. Kultūras zināšanās balstīta tradicionālā medicīna, saukta arī
par alternatīvo un komplementāro medicīnu, kā jaunas profesijas saturs iekļauta valstu profesiju klasifikatoros.
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Latviskā sabiedrība kopš seniem laikiem tiek uzskatīta par tautu ar spēcīgu veselības aprūpes kultūru. Avoti liecina,
ka senatnē, mācīties veselības aprūpes tradīcijas, uz Kurzemi (Curonia) brauca pārstāvji pat no tālām zemēm. Tomēr
darba autores empīriski veidotā pieredze liecina, ka vairums mūsdienu Latvijas medicīnas jomas ekspertu latviskās
veselības aprūpes tradīcijas neatzīst par vērtību. Tie vairāk skatās citu valstu tradicionālās medicīnas virzienā,
popularizējot indiešu, ķīniešu u.c. svešu tautu medicīnu. Arī, izpētot Latvijas Kultūras kanonu, secināms, ka starp tā
vērtībām nav latviešu tradicionālās medicīnas, lai gan tā ir nozīmīga latviešu tautas vērtība - vērtīgu zināšanu,
prasmju, metožu un produktu kopa.
Lai novērstu šo nepilnību, darba autore izstrādājusi Latviskās tradicionālās medicīnas kanonu. Jaunizstrādātā
kanona un Latvijas Kultūras kanonam noteiktie mērķi ir savstarpēji kongruenti.
Secinājumi.
1. Veselība ir viena no nozīmīgākajām cilvēka un sabiedrības vērtībām.
2. Latviskā veselības aprūpes tradīcija jeb tradicionālā medicīna, kā vērtīgu zināšanu, prasmju, metožu un
produktu kopa, ir būtiska Latvijas kultūras vērtība.
3. Latvijas Kultūras kanonu veido 99 dažādu vērtību kopa, tai skaitā 13 tradīciju kopa, bet starp tām nav
latviešu tradicionālās medicīnas.
4. Darba autores izstrādātais, zinātniskā konferencē aprobētais Latviskās tradicionālās medicīnas kanons
varētu kļūt par Latvijas Kultūras kanona daļu – 100.vērtību
5. Latvijas Kultūras kanona papildināšana ar 100.vērtību varētu kļūt par vienu no dāvanām Latvijai, tās 100gadē.

Prezentācijai nepieciešamās tehniskās ierīces
Tradicionālās - dators, projektors, ekrāns, logitech
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