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1. Izglītības iestādes personāla koleăiālās vadības un lēmējinstitūcijas lēmums par studiju 

programmas īstenošanu. Koledžas padomes lēmums par augstākās izglītības 
programmas pašvērtējuma apstiprināšanu. 

  
 Lēmums uzsākt studiju programmas “Ārstniecība” ārsta palīga kvalifikācijas iegūšanai 
īstenošanu pēc licences saĦemšanas ir pieĦemts Rīgas 1.medicīnas koledžas 2005.gada 
23.septembra akadēmiskā personāla sēdē, protokols Nr.1. Koledžas Padomes lēmums apstiprināt 
Studiju programmas „Ārstniecība” ārsta palīga kvalifikācijas iegūšanai pašvērtējumu – ir pieĦemts 
koledžas Padomes sēdē 23.02.2007., protokols Nr.2.  
 Izraksts no Koledžas Padomes 23.02.2007. sēdes protokola Nr.2 – 13.pielikumā. 
 Ar Rīgas 1.medicīnas koledžas Padomes sēžu protokoliem var iepazīties pie padomes 
priekšsēdētājas. 
 

2. Licence studiju programmai 
 
 Licence par tiesībām īstenot pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programmu 
“Ārstniecība” (4172100) ārsta palīga kvalifikācijas iegūšanai izsniegta 2005.gada 29.decembrī, 
Licences Nr.041024-1, Licences termiĦš 3 gadi. 
 
 

3. Rīcība studiju programmas likvidācijas gadījumā. Iespējas turpināt izglītību pēc ārsta 
palīga 4.līmeĦa profesionālās kvalifikācijas iegūšanas.  

 
 Studiju programmas likvidācijas gadījumā studējošajiem saskaĦā ar noslēgtajiem līgumiem 
ir iespēja turpināt studijas ārsta palīga pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programmā 
Rīgas Medicīnas koledžā, kā arī ir iespēja turpināt izglītības ieguvi Rīgas StradiĦa Universitātē 
studiju programmā „Māszinības”. 
 Rīgas StradiĦa Universitāte piedāvā arī iespēju ārsta palīgiem turpināt izglītības ieguvi 
Universitātes īstenotajā studiju programmā „Māszinības” pēc koledžas pirmā līmeĦa augstākās 
izglītības iegūšanas. 
 Studiju programmas „Ārstniecība” ārsta palīga kvalifikācijas iegūšanai saturs, organizācija 
un struktūra Ĝauj studentiem būt mobiliem un programmas likvidācijas gadījumā pāriet uz citu 
1.līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu, nepieciešamības gadījumā apgūstot 
un kārtojot papildus studiju priekšmetus. 
 
 Līgums ar Rīgas StradiĦa Universitāti, Nodomu protokols ar Rīgas Medicīnas koledžu – 
2.pielikumā. 
 

4. Studiju programmas apraksts 
 
 Ārsta palīga profesionālā kompetence ietver sevī komunikācijas spējas, zināšanas un 
prasmes, kuras nodrošina neatliekamo medicīnisko palīdzību kritiskās situācijās, sevišėi bīstamu 
infekciju un traumu gadījumos, sadarbojoties ar Glābšanas dienestu, Policiju, Katastrofu medicīnas 
centru. Ārsta palīgs nodrošina vispusīgu pacienta izmeklēšanu, veselības traucējumu 
diagnosticēšanu, nepieciešamās ārstēšanas veikšanu un veselības stāvokĜa stabilizēšanu un 
rehabilitāciju. Ārsta palīgs veic profilaktisko darbu ar dažāda vecuma pacientiem un viĦu ăimenēm, 
izglīto veselības aprūpes dalībniekus. 
 Ārsta palīga studiju programmas saturs un struktūra pamatojas uz profesijas standartā 
noteiktajiem ārsta palīga pienākumiem un uzdevumiem. 
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 Studiju programmas „Ārstniecība” (41721) studiju laiks ir 3 gadi jeb seši semestri pilna 
laika studijas un tās apjoms ir 120 kredītpunkti. Lai sekmīgi pabeigtu studiju programmu, 
studentam katrā semestrī ir jāiegūst 20 KP un noslēgumā jānokārto kvalifikācijas eksāmens. Triju 
gadu laikā praksē studentam jāiegūst 16 KP. Prakse tiek plānota no otrā studiju gada 4.semestra līdz 
trešā studiju gada 6.semestrim. 
Pirmajā studiju gadā vairāk uzmanības ir pievērsts vispārizglītojošiem studiju kursiem. Nozaru 
studiju kursi sākas 1.semestrī ar pamata kursa studiju priekšmetiem, kas ir pamats ārsta palīga 
profesijas apguvei. Sākot ar otro studiju gadu, palielinās nozaru studiju kursu īpatsvars 
salīdzinājumā ar vispārizglītojošajiem studiju kursiem. Studiju noslēgumā studenti kārto 
kvalifikācijas eksāmenu, kur viena no sastāvdaĜām ir kvalifikācijas darbs. 
 

4.1. Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītību  
 
Studiju programmas apguvei nepieciešamie priekšnosacījumi: iegūta vidējā izglītība. 
 

4.2. Studiju programmas mērėi, uzdevumi un plānotie rezultāti 
 
 Latvijas veselības aprūpes sistēmas galvenās sastāvdaĜas ir: primārā veselības aprūpe un 
neatliekamā medicīniskā palīdzība, kurām jābūt pieejamām un pietiekošām. Svarīgs ir partnerības 
princips – nodrošināta sadarbība starp NMP dienestu un Katastrofu medicīnas centru, 
starptautiskajām institūcijām, pašvaldībām. 
 
Studiju programmas stratēăiskie mērėi 
 
 Atbilstoši pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības standarta un Ārsta palīga 4. 
kvalifikācijas līmeĦa profesijas standarta prasībām, studiju programmas mērėi ir: 

1. Sagatavot Ārsta palīga profesijā ārstniecības personu, kura sniedz neatliekamo medicīnisko 
palīdzību slimajiem (cietušajiem) dzīvībai bīstamā, kritiskā stāvoklī pirmsstacionāra etapā 
un stacionāru uzĦemšanas (neatliekamās palīdzības) nodaĜās, var strādāt patstāvīgi, noteikt 
pacientam diagnozi, ārstēšanu, patstāvīgi pielietot un izrakstīt medicīniskos preparātus, tai 
skaitā stipri iedarbīgos, konstatēt pacienta nāvi, nodrošina nepārtrauktu medicīnisko 
palīdzību un profilaksi abu dzimumu un visu vecumu grupu pacientiem visos trijos veselības 
aprūpes līmeĦos sadarbībā ar ārstu, organizē un vada savu un savu kolēău darbu, izglīto 
pacientus, sabiedrības locekĜus, komandas dalībniekus, veicina savas profesijas attīstību, 
nepārtraukti pilnveido savas zināšanas un prasmes. 

2. Veicināt motivāciju tālākai izglītībai specialitātē Ambulatorā feldšera/ārsta palīga 
asociācijas, NMP un Katastrofu medicīnas asociācijas organizētajos kursos. 

3. Rosināt motivāciju tālākai izglītībai, lai iegūtu otrā līmeĦa profesionālo augstāko izglītību 
un piektā līmeĦa profesionālo kvalifikāciju. 

 
Studiju programmas specifiskie mērėi 
 
 Studiju programmas specifiskos mērėus nosaka Ārsta palīga 4. kvalifikācijas līmeĦa 
profesijas standarts un prasības, kuras noteiktas Latvijas likumdošanā. Studiju programmas apguves 
laikā studentam jāsasniedz šādi mērėi: 

1. Nodrošināt neatliekamo medicīnisko palīdzību slimajiem un cietušajiem dzīvībai bīstamās, 
kritiskās situācijās un epidemioloăiski bīstamās situācijās. 

2. Nodrošināt neatliekamo medicīnisko palīdzību ekstrēmu situāciju gadījumos sadarbībā ar 
Katastrofu medicīnas centru, Glābšanas dienestu un policiju. 

3. Veikt medicīniskās palīdzības dispečera funkcijas NMP dienestā, noformēt atbilstošo 
dokumentāciju. 
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4. Veikt cietušā vai pacienta stāvokĜa novērtēšanu, diagnosticēšanu un atbilstošas medicīniskās 
palīdzības sniegšanu. 

5. Primārās veselības aprūpes iestādēs veikt pacienta izmeklēšanu, diagnosticēšanu un 
atbilstošu ārstēšanu, kā arī profilaksi abu dzimumu un visu vecuma grupu pacientiem. 

Studiju programmas uzdevumi 
 
 Studiju programmas mērėu sasniegšanai izvirzīti galvenie programmas īstenošanas laikā 
veicamie uzdevumi: 

1. Nodrošināt kvalitatīvu studiju procesa norisi. 
2. Nodrošināt studiju programmas apguvi, atbilstoši Ārsta palīga 4. kvalifikācijas līmeĦa 

profesijas standartam, darba devēju prasībām. 
3. Sniegt zināšanas un attīstīt prasmes pedagoăijā un likumdošanā veselības aprūpē. 
4. Sniegt zināšanas un attīstīt prasmes pētniecības darbībā un vadības principu pielietošanā. 
5. Attīstīt un pilnveidot studentu radošas spējas un prasmes, risināt ekstremālo situāciju 

izraisītās problēmas. 
6. Attīstīt studentu prasmes medikamentozajā ārstēšanā, akūtās situācijās un hronisku veselības 

traucējumu gadījumos. 
7. Attīstīt un pilnveidot studentu prasmes ārstniecisko manipulāciju veikšanā primārās 

veselības aprūpes iestādēs. 
8. Attīstīt un pilnveidot studentu prasmes ėirurăisko manipulāciju veikšanā NMP un 

Katastrofu medicīnas dienestā un uzĦemšanas nodaĜu līmenī. 
9. Apgūt medicīniskās dokumentācijas noformēšanu NMP, Katastrofu medicīnas dienestā, 

Ambulatorajā dienestā, NBS (Nacionālie bruĦotie spēki) medicīniskajā dienestā. 
10. Apgūt prasmes organizēt un vadīt savu un savu kolēău darbu primārās veselības aprūpes 

iestādēs, uzĦemšanas nodaĜās, motivēt piedalīties Katastrofu medicīnas un NMP darba 
organizācijā. 

11. Apgūt prasmes veikt sabiedrības, pacientu, veselības aprūpes darbinieku izglītošanu. 
12. Pilnveidot informatīvo un materiāli tehnisko nodrošinājumu. 
13. Rosināt studentu motivāciju tālākizglītībai, pašizglītošanās iespēju realizācijai. 

 
Plānotie rezultāti 
 

1. Nodrošināta kvalitatīva studiju procesa norise. 
2. Nodrošināta studiju programmas apguve, atbilstoši Ārsta palīga 4. kvalifikācijas līmeĦa 

profesijas standartam, darba devēju prasībām. 
3. Sniegtas zināšanas un attīstītas prasmes pedagoăijā un likumdošanā veselības aprūpē. 
4. Sniegtas zināšanas un attīstītas prasmes pētniecības darbībā un vadības principu 

pielietošanā. 
5. Attīstītas un pilnveidotas studentu radošas spējas un prasmes, risināt ekstremālo situāciju 

izraisītās problēmas. 
6. Attīstītas studentu prasmes medikamentozajā ārstēšanā, akūtās situācijās un hronisku 

veselības traucējumu gadījumos. 
7. Attīstītas un pilnveidotas studentu prasmes ārstniecisko manipulāciju veikšanā primārās 

veselības aprūpes iestādēs. 
8. Attīstītas un pilnveidotas studentu prasmes ėirurăisko manipulāciju veikšanā NMP un 

Katastrofu medicīnas dienestā un uzĦemšanas nodaĜu līmenī. 
9. Apgūta medicīniskās dokumentācijas noformēšana NMP, Katastrofu medicīnas dienestā, 

Ambulatorajā dienestā, NBS (Nacionālie bruĦotie spēki) medicīniskajā dienestā. 
10. Apgūtas prasmes organizēt un vadīt savu un savu kolēău darbu primārās veselības aprūpes 

iestādēs, uzĦemšanas nodaĜās, studenti motivēti piedalīties Katastrofu medicīnas un NMP 
darba organizācijā. 

11. Apgūtas prasmes veikt sabiedrības, pacientu, veselības aprūpes darbinieku izglītošanu. 
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12. Pilnveidots informatīvais un materiāli tehniskais nodrošinājums. 
13. Rosināta studentu motivācija tālākizglītībai, pašizglītošanās iespēju realizācijai. 

 
 

4.3. Studiju programmas plāns 
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A Vispārizglītojošie mācību kursi           
A 1. Humanitārās un sociālās zinātnes            
A 1.1. Saskarsme 2 

KP 
52 - 28 Iesk.  1  1      

A 1.2. Psiholoăija 1 
KP 

26 - 14 Iesk.  1       

A 1.3.  Pētniecības un vadības principi 1 
KP 

14 20 6 Iesk.     1    

A 1.4.  Pedagoăija un likumdošana 
veselības aprūpē 

1 
KP 

26 - 14 Iesk.     1    

A 1.5. Ētika 1 
KP 

26 - 14 Iesk.  1       

A 1.6.  Ekstremālo situāciju psiholoăija 2 
KP 

38 20 22 Iesk.      2   

A 1.7. LatīĦu terminoloăija 2 
KP 

52 - 28 Iesk.  1  1      

A 2. Dabaszinātnes, tehniskās zinātnes             
A 2.1.  Cilvēka biofizika, bioėīmiskā vide, 

citoloăija un ăenētika 
2 
KP 

44 14 22 Iesk. 1 1      

A 2.2.  Anatomija 3 
KP 

60 28 32 SE 2  1      

A 2.3.  Fizioloăija 3 
KP 

60 28 32 SE 2  1      

A 2.4.  Mikrobioloăijas, epidemioloăijas 
pamati 

2 
KP 

44 12 24 Iesk. 2       

 Kopā vispārizglītojošie mācību 
kursi: 

20 
KP 

442 122 236  11 6  1  2   

B  Nozares mācību kursi             
B 1.  Higiēna 1 

KP 
26 - 14 Iesk.  1      

B 2. Farmakoloăija 4 
KP 

80 36 44 SE 3  1      

B 3.  Patoloăija 2 
KP 

42 16 22 Iesk.  1  1     

B 4. Klīniskā farmakoloăija 3 
KP 

52 40 28 Iesk./ 
SE 

   2  1   

B 5.  Profesionāli tehniskās iemaĦas 7 
KP 

56 214 10 Iesk./ 
SE 

2  3  1  1    

B 6.  Terapeitiskā propedeitika 3 
KP 

52 48 20 SE  3     

B 7. Ėirurăiskā propedeitika 2 
KP 

34 36 10 SE  2     

B 8. Pediatriskā propedeitika 1  
KP 
 

16 20 4 SE   1     

B 9. Ginekoloăiskā propedeitika 1 
KP 

16 20 4 SE   1     

B10. Terapija 7 
KP 

116 144 20 Iesk./ 
SE 

 1  2  2  2   

B 11. Ėirurăija 7 
KP 

120 140 20 Iesk./  
SE 

 1  2  2  2   

B 12.  Pediatrija 4 
KP 

88 60 12 Iesk./  
SE 

  1  1  2   

B 13. Dzemdniecība un ginekoloăija 6 
KP 

106 120 14 Iesk./  
SE 

  2  2  2   

B 14. Infekcijas slimības 3 
KP 

64 44 12 Iesk.  1 1 1    

B 15.  Neatliekamā medicīniskā palīdzība 4 
KP 

46 104 10 Iesk./  
SE 

 2  2     

B 16. Neiroloăija un sensoro org. sl-bas 3 58 44 18 Iesk.   2  1    
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KP 
B 17. Psihiatrija 2 

KP 
36 32 12 Iesk.    1  1   

B 18. Ādas un seksuāli transmisīvās 
slimības 
 

1 
KP 

16 20 4 Iesk.    1    

B 19. Onkoloăija un paliatīvā aprūpe 2 
KP 

28 36 16 Iesk.     2   

B 20. Neatliekamās medicīniskās 
palīdzības dienests 

4 
KP 

26 126 8 SE    1  1  2  

B 21. Intensīvā terapija un toksikoloăija 2 
KP 

40 32 8 Iesk.      2  

B 22. Katastrofu medicīna 1 
KP 

20 12 8 Iesk.      1  

B 23. Neatliekamā palīdzība kara 
medicīnā 

1 
KP 

20 12 8 Iesk.      1  

B 24. Ambulatorā palīdzība 2 
KP 

38 34 8 SE*      2  

B 25.  Rehabilitācija 1 
KP 

10 20 10 Iesk.    1    

 Kopā nozares mācību kursos: 74 
KP 

1206 1410 344  5  17 15 16 13  8  

C Izvēles kursi 2 
KP 

20 50 10 Iesk.   2    

C 1 AngĜu valoda 2 
KP 

20 50 10 Iesk.   2    

C 2 Filozofija 2 
KP 

20 50 10 Iesk.   2    

 Kopā mācību nedēĜās  96 
KP 

1668 1582 590  16  23  17  17  15  8  

 Prakse 2.kursā  8 
KP 

 320      8    

 Prakse 3.kursā  8 
KP 

 320        8  

 Kvalifikācijas darbs  
Kvalifikācijas eksāmens 

8 KP  320        8  

             

 Kopā visā mācību 
laikā: 

120 
KP 

1668 2542 590  16  23  17  25  15  24  

Iesk. –ieskaite SE- semestra eksāmens  
Kvalifikācijas eksāmens sastāv no kvalifikācijas darba un zināšanu un prasmju pārbaudes ārsta palīga darbību profilējošos studiju kursos. 
* SE tiek plānots pamatojoties uz Ārsta palīga profesijas standartā formulētajiem virzieniem un to nozīmīgumu ārsta palīga nodarbinātības aprakstā. 

Praktiskās mācības – 2542 st. – 53% no kopējā studiju laika. 
Teorētiskās mācības – 1668 st. – 35% no kopējā studiju laika. 
Patstāvīgās mācības – 590 st. – 35% no teorētisko studiju laika. 
 

5. Studiju programmas perspektīvais novērtējums (atbilstība profesijas standartam, 
valsts profesionālās augstākās izglītības standartam, salīdzinājums ar tāda paša līmeĦa 
izglītības programmām citās valstīs). Absolventu nodarbinātības prognozes 
nākamajiem 6 gadiem 

 
Izglītības programmas atbilstība Ārsta palīga profesijas standartam 

 
 Ārsta palīga profesijas standartā definētie pienākumi un mācību priekšmeti, kas veicina 
studenta spēju veikt šos pienākumus atbilstība profesijas standartam. 
Ārsta palīga profesijas standartā 

definētie pienākumi 
Mācību priekšmeti no studiju plāna 

1. Nodrošina neatliekamo medicīnisko 
palīdzību kritiskās situācijās 

Saskarsme; psiholoăija; socioloăija / tiesību pamati; 
ētika; ekstremālo situāciju psiholoăija; higiēna; 
farmakoloăija; patoloăija; klīniskā farmakoloăija; 
profesionāli tehniskās iemaĦas; propedētika; terapija; 
ėirurăija; pediatrija; dzemdniecība un ginekoloăija; 
infekciju slimības; neatliekamā medicīniskā palīdzība; 
neiroloăija un sensoro org. sl-bas; psihiatrija; ādas un 
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seksuāli transmisīvās slimības; onkoloăija un paliatīvā 
aprūpe; neatliekamās palīdzības dienests; intensīvā 
terapija un toksikoloăija; katastrofu medicīna; 
neatliekamā palīdzība kara medicīnā; ambulatorā 
palīdzība; rehabilitācija. 

2. Nodrošināt neatliekamo medicīnisko 
palīdzību traumu un ekstremālu situāciju 
gadījumā sadarbībā ar Glābšanas 
dienestu, Policiju, Katastrofu medicīnas 
centru 

Saskarsme; socioloăija / tiesību pamati; ekstremālo 
situāciju psiholoăija; klīniskā farmakoloăija; 
profesionāli tehniskās iemaĦas; propedētika; terapija; 
ėirurăija; pediatrija; dzemdniecība un ginekoloăija; 
infekciju slimības; neatliekamā medicīniskā palīdzība; 
neiroloăija un sensoro org. sl-bas; psihiatrija; 
neatliekamās palīdzības dienests; intensīvā terapija un 
toksikoloăija; katastrofu medicīna; neatliekamā 
palīdzība kara medicīnā. 

3. Nodrošina neatliekamo palīdzību 
pacientiem ar infekcijas slimībām un 
SBI (sevišėi bīstamās infekcijas) 

Socioloăija / tiesību pamati; ekstremālo situāciju 
psiholoăija; klīniskā farmakoloăija; profesionāli 
tehniskās iemaĦas; propedētika; infekciju slimības; 
neatliekamā medicīniskā palīdzība; intensīvā terapija un 
toksikoloăija; katastrofu medicīna; neatliekamā 
palīdzība kara medicīnā. 

4. Veic neatliekamās medicīniskās 
palīdzības dispečera funkcijas 

Saskarsme; psiholoăija; socioloăija / tiesību pamati; 
ētika; ekstremālo situāciju psiholoăija; neatliekamās 
palīdzības dienests. 
 

5. Nodrošina vispusīgu pacienta 
izmeklēšanu, novērtēšanu un 
diagnosticēšanu 

Saskarsme; psiholoăija; cilvēka biofizika, bioėīmiskā 
vide, citoloăija un ăenētika; anatomija; fizioloăija; 
mikrobioloăija, epidemioloăija; patoloăija; profesionāli 
tehniskās iemaĦas; propedētika; terapija; ėirurăija; 
pediatrija; dzemdniecība un ginekoloăija; infekciju 
slimības; neiroloăija un sensoro org. sl-bas; psihiatrija. 

6. Nodrošina pacienta veselības stāvokĜa  
izvērtēšanu, traucējumu 
diagnosticēšanu, nepieciešamās 
ārstēšanas nozīmēšanu vai veikšanu 
veselības stāvokĜa stabilizēšanai, 
ārstēšanai un rehabilitācijai 
normatīvajos aktos definētajās situācijās 

Saskarsme; socioloăija / tiesību pamati; ekstremālo 
situāciju psiholoăija; klīniskā farmakoloăija; 
profesionāli tehniskās iemaĦas; propedētika; terapija; 
ėirurăija; pediatrija; dzemdniecība un ginekoloăija; 
infekciju slimības; neatliekamā medicīniskā palīdzība; 
neiroloăija un sensoro org. sl-bas; psihiatrija; 
neatliekamās palīdzības dienests; intensīvā terapija un 
toksikoloăija; katastrofu medicīna; neatliekamā 
palīdzība kara medicīnā. 

7. Veic profilaktisko darbu ar dažāda 
vecuma pacientiem, viĦu ăimenēm 

Saskarsme; psiholoăija; socioloăija / tiesību pamati; 
ētika; higiēna; klīniskā farmakoloăija; profesionāli 
tehniskās iemaĦas; propedētika; terapija; ėirurăija; 
pediatrija; dzemdniecība un ginekoloăija; infekciju 
slimības; neiroloăija un sensoro org. sl-bas; psihiatrija; 
ādas un seksuāli transmisīvās slimības; onkoloăija un 
paliatīvā aprūpe; ambulatorā palīdzība; rehabilitācija.  

8. Nodrošina sievietes veselības 
stāvokĜa  izvērtēšanu, grūtniecības un 
tās traucējumu diagnosticēšanu, 
nepieciešamās ārstēšanas nodrošināšanu 
veselības stāvokĜa stabilizēšanai, 
ārstēšanai un rehabilitācijai 

Saskarsme; psiholoăija; profesionāli tehniskās iemaĦas; 
propedētika; dzemdniecība un ginekoloăija; ādas un 
seksuāli transmisīvās slimības; onkoloăija un paliatīvā 
aprūpe; ambulatorā palīdzība; rehabilitācija. 



 11 

9. Nodrošina bērna veselības stāvokĜa 
izvērtēšanu, profilaktiskos pasākumus, 
traucējumu diagnosticēšanu, 
nepieciešamās ārstēšanas nozīmēšanu 
un veikšanu veselības stāvokĜa 
stabilizēšanai, ārstēšanai un 
rehabilitācijai 

Saskarsme; psiholoăija; profesionāli tehniskās iemaĦas; 
propedētika; pediatrija; ambulatorā palīdzība; 
rehabilitācija. 
 

10. Nodrošina medikamentozo ārstēšanu 
pacientiem krīzes situācijās un veselības 
traucējumu gadījumā 

Farmakoloăija; patoloăija; klīniskā farmakoloăija; 
profesionāli tehniskās iemaĦas; terapija; ėirurăija; 
pediatrija; dzemdniecība un ginekoloăija; infekciju 
slimības; neatliekamā medicīniskā palīdzība; neiroloăija 
un sensoro org. sl-bas; psihiatrija; ādas un seksuāli 
transmisīvās slimības; onkoloăija un paliatīvā aprūpe. 
 

11. Lieto ārstnieciskās metodes un 
manipulācijas pamatojoties uz 
pielietošanas indikācijām, 
kontindikācijām, izpildes metodiku 

Higiēna; farmakoloăija; klīniskā farmakoloăija; 
profesionāli tehniskās iemaĦas; terapija; ėirurăija; 
pediatrija; dzemdniecība un ginekoloăija; infekciju 
slimības; neatliekamā medicīniskā palīdzība; neiroloăija 
un sensoro org. sl-bas; psihiatrija; ādas un seksuāli 
transmisīvās slimības; onkoloăija un paliatīvā aprūpe; 
neatliekamās palīdzības dienests; intensīvā terapija un 
toksikoloăija; katastrofu medicīna; neatliekamā 
palīdzība kara medicīnā; ambulatorā palīdzība; 
rehabilitācija. 
 

12. Nodrošina ėirurăisko procedūru 
izpildi 

Higiēna; farmakoloăija; klīniskā farmakoloăija; 
profesionāli tehniskās iemaĦas; ėirurăija; dzemdniecība 
un ginekoloăija; neatliekamā medicīniskā palīdzība; 
onkoloăija un paliatīvā aprūpe. 

13. Uztur drošu darba vidi 
 

Cilvēka biofizika, bioėīmiskā vide, citoloăija un 
ăenētika, mikrobioloăija, epidemioloăija; higiēna; 
profesionāli tehniskās iemaĦas; infekciju slimības; 
katastrofu medicīna. 

14. Izglīto veselības aprūpes dalībniekus 
un studentus  par neatliekamās 
medicīniskās palīdzības jautājumiem 
normatīvajos aktos definētajās 
situācijās, veselības veicināšanas 
jautājumos 

Saskarsme; psiholoăija; pacientu aprūpe, aprūpes 
process; socioloăija / tiesību pamati; ētika. 
 

15. Noformē medicīnisko 
dokumentāciju 

Pacientu aprūpe, aprūpes process; socioloăija / tiesību 
pamati; profesionāli tehniskās iemaĦas; neatliekamās 
palīdzības dienests. 
 

16. Piedalas katastrofu medicīnas un 
neatliekamās medicīniskās palīdzības 
darba, primārās veselības aprūpes darba 
organizēšanā 

Pacientu aprūpe, aprūpes process; socioloăija / tiesību 
pamati; profesionāli tehniskās iemaĦas; neatliekamās 
palīdzības dienests; katastrofu medicīna. 
 
 
 

17. Atbild par konfidencialitātes 
saglabāšanu attiecībā uz informāciju, 
kas iegūta par pacienta ăimenes privāto 

Saskarsme; psiholoăija; socioloăija / tiesību pamati; 
ētika; ekstremālo situāciju psiholoăija. 
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dzīvi, viĦa ārstēšanu, slimības diagnozi 
un prognozi 

Studiju programmas saturs un struktūra izstrādāta, pamatojoties uz profesiju standartā 
noteiktiem ārstu palīga pienākumiem un uzdevumiem, lai izglītības procesā students iegūtu 
standartā noteiktās kopīgās prasmes nozarē, specifiskās prasmes profesijā un attīstītu savas 
individuālās vispārējās prasmes un spējas. 

 
Ārsta palīga profesijas standartā paredzētās zināšanas un studiju kursi, kas nodrošina to 

apgūšanu. 
Ārsta palīga standartā definētās zināšanu 

jomas 
Studiju programmai atbilstošie studiju 

kursi 
Saskarsme, saskarsmes īpatnības ar dažāda 
vecuma grupu indivīdiem, psiholoăijas 
pamati, psihiskie izziĦas procesi un indivīda 
personības īpašības, ētika, ētikas principi, 
darbs komandā, ārsta palīga darbība 
ekstremālās situācijās, pētnieciskā darbība 
NMP, ambulatorā palīdzība un vadības 
principi, ārsta palīga darba juridiskie pamati. 

Saskarsme. Psiholoăija. Ētika. Filozofija. 
Ekstremālo situāciju psiholoăija. Pētniecība 
un vadības principi. Pedagoăija un 
likumdošana veselības aprūpē. LatīĦu 
terminoloăija. Neatliekamās medicīniskās 
palīdzības dienests. Ambulatorā palīdzība. 

Aprūpes pamatjēdzieni: cilvēks, veselība, 
vide, aprūpe – to savstarpējā saistība.  
Cilvēka pamatvajadzības – fizioloăiskās, 
sociālās, garīgās, intelektuālās, to 
ietekmējošie faktori. 

Higiēna. Profesionāli tehniskās iemaĦas. 
Saskarsme. 

Cilvēka biofizika, bioėīmiskā vide, citoloăija 
un ăenētika. 

Cilvēka biofizika, bioėīmiskā vide, citoloăija, 
ăenētika. 

Cilvēka anatomija, fizioloăija, patoloăiskā 
anatomija, patoloăiskā fizioloăija. 

Anatomija. Fizioloăija. Patoloăija. 

Mikrobioloăija. Mikrobioloăija, epidemioloăija. 
Farmakoloăija ar receptūru. Farmakoloăija. 
Klīniskā farmakoloăija, neatliekamo situāciju 
farmakoterapija. 

Klīniskā farmakoloăija. 

Diagnostisko, ārstniecisko un medicīniskās 
aprūpes manipulāciju tehnika. 
Aseptikas un antiseptikas principi.  

Profesionāli tehniskās iemaĦas. Ėirurăija. 
Dzemdniecība / ginekoloăija. Pediatrija. 

Saslimšanu, traumu un patoloăisku stāvokĜu 
etioloăija, patoăenēze, klīnika, diagnostika, 
diferenciāldiagnostika, neatliekamā palīdzība, 
ārstēšana stāvokĜa stabilizēšanai: 

• sirds un asisnsvadu sistēmas 
traucējumi – akūti un hroniski; 

• elpošanas orgānu sistēmas traucējumi 
– akūti un hroniski; 

• urogenitālās sistēmas traucējumi – 
akūti n hroniski. 

Propedeitika (terapeitiskā, ėirurăiskā, 
ginekoloăiskā, pediatriskā). Terapija. 
Ėirurăija. Dzemdniecība / ginekoloăija. 
Pediatrija. Neatliekamā medicīniskā 
palīdzība. Intensīvā terapija un toksikoloăija. 
Ambulatorā palīdzība. Onkoloăija un 
paliatīvā aprūpe. 

Traumatiskie bojājumi un nelaimes gadījumu 
sekas: 

• vēdera dobuma slēgti un vaĜēji, 
parenhimatozo un dobo orgānu 
bojājumi; 

• krūšu kurvja orgānu vaĜējie bojājumi; 
• ekstremitāšu kaulu lūzumi, to 

sarežăījumi; 
• atslēgas kaula lāpstiĦas kaula lūzumi 

un mežăījumi; 

Ėirurăija. Traumatoloăija. Katastrofu 
medicīna. Neatliekamās medicīniskās 
palīdzības dienests. Neatliekamā palīdzība 
kara medicīnā. Ambulatorā palīdzība.  
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• augšžokĜa un apakšžokĜa lūzumi un 
mežăījumi; 

• muskuĜu, cīpslu, perifēro nervu 
bojājumi; 

• mugurkaulāja traumatiskie bojājumi; 
• galvas un muguras smadzeĦu 

bojājumi; 
• iegurĦa kaulu un orgānu bojājumi; 
• ėermeĦa daĜu traumatiska 

amputācija; 
• asiĦošanas apturēšanas pagaidu 

metodes; 
• cietušo šėirošanas un evakuācijas 

principi masveida nelaimes 
gadījumos; 

• ievainojumu rašanās mehānismi, to 
klasifikācija; 

• cietušo imobilizācijas un 
transportēšanas veidi traumu 
gadījumos; 

• neatliekamā medicīniskā palīdzība, 
tās apjoms parastos un katastrofu 
medicīnas apstākĜos; 

• traumatiskais šoks; 
• politraumas, to īpatnības dažāda 

vecuma indivīdiem; 
• termiskie bojājumi; 
• brūces, to veidi, palīdzības 

sniegšanas principi pirmsstacionāra 
etapā; 

• desmurăija, ilgstošas saspiešanas 
sindroms; 

• auss, deguna, balsenes, trahejas un 
barības vada svešėermeĦi. 

Akūta ginekoloăiska un dzemdību patoloăija: 
• akūtas sieviešu dzimumorgānu 

iekaisīgas saslimšanas; 
• olnīcas plīsums; 
• ārpusdzemdes grūtniecība; 
• krimināls aborts, spontāns aborts; 
• grūtnieču toksikozes, preeklampsija, 

eklampsija; 
• priekšlaicīgas dzemdības; 
• dzemdības ārpus stacionāra; 
• neatliekamā medicīniskā palīdzība 

jaundzimušajam un dzemdētājai; 
• jaundzimušā atdzīvināšana un 

dzīvības funkciju noteikšana pēc 
Apgares skalas; 

• dzemdes asiĦošana, dzemdes 
plīsums; 

• asiĦošana placentārajā un 
pēcdzemdību periodā; 

• placentas priekšguĜa, normāli 
piestiprinātas placentas priekšlaicīga 

Dzemdniecība un ginekoloăija. Propedeitika. 
Neatliekamā medicīniskā palīdzība. 
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atslāĦošanās; 
• sieviešu dzimumorgānu audzēju 

izsaukti akūti sarežăījumi; 
• traumatisms dzemdniecībā un 

ginekoloăijā; 
• metroendometrīts, peritonīts, sepse, 

septiskais šoks; 
• tromboflebīts, tromembolijas 

ginekoloăijā un dzemdniecībā. 
Akūtas infekcijas un seksuāli 
transmisīvās slimības: 
• Gaisa pilienu infekcijas (gripa un 

citas); 
• Akūts, hronisks tonsillīts, 

paratonsillārs abscess; 
• Difterija, tās sarežăījumi; 
• Zarnu vīrusinfekcijas, pārtikas 

toksikoinfekcijas, dizentērija, 
salmonelloze, botulisms, vēdertīfs, 
šigellozes; 

• Vīrusu hepatīti, to sekas, 
• Karantīnas, sevišėi bīstamās 

infekcijas (holēra, mēris, Sibīrijas 
čūla, hemorāăiskie drudži u.c.) un 
brūču infekcijas; 

• Neiroinfekcijas (meningokoku 
infekcija, ērču encefalīts un citi vīrusu 
encefalīti), poliomielīts, Laima 
slimība, trakumsērga; 

• Stinguma krampji; 
• Transmisīvās infekcijas, malārija; 
• Jersinioze, pseidotuberkuloze, 

leptospiroze; 
• HIV, AIDS; 
• Sifiliss; 
• Gonoreja, gonorejas pelvioperitonīts; 
• Tuberkuloze, tās neatliekamie 

stāvokĜi; 
• Kašėis. 

Mikrobioloăija, epidemioloăija. Ādas un 
seksuāli transmisīvās slimības. Neatliekamās 
medicīniskās palīdzības dienests. Ambulatorā 
palīdzība.  

Akūti psihoneiroloăiski traucējumi: 
• Komatozo stāvokĜu vispārēja 

diagnostika un diferenciāldiagnostika, 
komas skala; 

• Akūti smadzeĦu asinsrites traucējumi, 
klasifikācija, diferenciāldiagnoze; 

• Akūti galvas smadzeĦu un muguras 
smadzeĦu un to apvalku iekaisuma 
slimības; 

• SmadzeĦu tūska; 
• Muguras un galvas smadzeĦu tilpuma 

procesi; 

Psihiatrija. Neiroloăija un sensoros orgānu 
slimības. Ekstremālo situāciju psiholoăija. 
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• Mugurkaulāja deformējošā 
spondiloze, radikulīti; 

• Krampju sindromi, epilepsija, 
epileptisks stāvoklis; 

• Alkoholisms, alkohola delīrijs; 
• Toksikomānijas, narkomānijas, 

abstinences sindroms; 
• Akūtas psihozes; 
• Psihopātijas, depresijas; 
• Psihoemocionālais sindroms, tā 

robežstāvokĜi; 
• Akūta psihoneiroloăiska palīdzība 

bērniem; 
• Akūtas acs un tā piedēkĜu, auss 

traumas, svešėermeĦi; 
Bērnu un zīdaiĦu veselības problēmas: 
• ZīdaiĦu barošanas principi; 
• Rahīts; 
• Krampji bērna vecumā; 
• Spazmofīlija; 
• Hipertermija, toksikoze, eksikoze; 
• Bērnu infekcijas: masalas, masaliĦas, 

skarlatīna, vējbakas, garais klepus, 
epidēmiskais parotīts; 

• Elpošanas orgānu neatliekamā 
patoloăija bērniem; 

• Sirds un asinvadu sitēmas 
neatliekamā patoloăija bērniem; 

• Neatliekamās ėirurăiskās patoloăijas 
īpatnības bērnu vecumā; 

• Neatliekamā medicīniskā palīdzība 
traumatisku bojājumu gadījumos 
bērniem; 

• Neatliekamās medicīniskās palīdzības 
farmakoterapija bērniem; 

Propedeitika (pediatriskā). Pediatrija. 
Neatliekamā medicīniskā palīdzība. 

Hematoloăiski, endokrinoloăiski 
traucējumi, redzes un dzirdes orgānu 
traucējumi: 

• Anēmijas (dzezs deficīta, 
makrocitārā, hemolītiskā, aplastiskā); 

• Hemofīlija; 
• Cukura diabēts, komas, kas saistītas 

ar cukura diabētu; 
• Vairogdziedzera saslimšanas; 
• Angīna, tās komplikācijas; 
• Paratonsilārs abscess; 
• Akūts laringīts, balsenes stenoze; 
• Akūts vidusauss iekaisums; 
• Glaukoma. 

Terapija. Neiroloăija un sensoros orgānu 
slimības. 

Vitālo funkciju traucējumu Neatliekamā medicīniskā palīdzība. Intensīvā 



 16 

diagnosticēšana un novēršana notikuma 
vietā 

Paplašināta dzīvības funkciju uzturēšana: 
• Terminālie stāvokĜi un sirds – plaušu 

reanimācija, 
• RAN īpatnības dažādās vecuma 

grupās, 
• Klīniskās un bioloăiskās nāves 

pazīmes un kritēriji, 
• Efektīvas RAN kritēriji, 

Vispārējās intensīvās terapijas (IT), 
reanimācijas (RAN), paplašinātās 
kardiopulmonālās reanimācijas (PKPR) 
metodes: 
• Narkozes un elpošanas aparāti, RAN 

un IT palīglīdzekĜi, neatliekamās 
medicīniskās palīdzības apstākĜos 
lietojamie inhalācijas un neinhalācijas 
anestētiėi, 

• Plazmas aizvietotāji un 
dezintoksikācijas līdzekĜi, 

• Defibrilācija, elektroimpulsa terapija, 
sirds elektrostimulācija, 

• Kardiopulmonālās RAN 
farmakoterapija, 

• Plaušu mākslīgā ventilācija un 
palīgventilācija, 

• Konikotomija, traheostomija, trahejas 
intubācija. 

Intensīvā terapija masīvas asiĦošanas 
gadījumā. 

Intensīvā terapija un reanimācija 
elektrotraumas gadījumā. 

IT un RAN asfiksijas (nosmakšana, 
noslīgšana, strangulācija) gadījumā. 

IT un RAN galvas smadzeĦu traumas, 
epileptiskā stāvokĜa, meningoencefalīta 
gadījumos. 

IT un RAN pie akūtām saindēšanām. 

Ārstēšana ar antidotiem. 

Intensīvā terapija un reanimācija akūtu 
saindēšanos gadījumos ar: 
• Fosfororganiskiem savienojumiem, 
• Miega, sedatīvajiem līdzekĜiem,  
• Narkotiskajām vielām, 
• Skābēm, sārmiem, 
• Hlorētiem ogĜūdeĦražiem, 

terapija un toksikoloăija. Neatliekamā 
medicīniskā palīdzība. Katastrofu medicīna. 
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• Tvana gāzi, alkoholu un tā 
surogātiem, 

• Smagiem metāliem, 
• Augu indēm, sēnēm, 
• Methemoglobīnu veidojošām un 

hemolītiskām indēm, 
• Indīgo čūsku kodieni. 

Šoki, veidi, diferencēta ārstēšana, 

Intensīvā terapija akūtas nieru mazspējas 
gadījumā. 

Intensīvā terapija neatliekamo stāvokĜu 
gadījumā endokrinoloăijā (cukura 
diabēts, tireotoksikoze, virsnieru 
mazspēja) 

Neatliekamās medicīniskās palīdzības 
pirmsstacionāra etapa organizācijas 
principi; 

NMP darba organizācijas principi lielu 
katastrofu un masveida nelaimes 
gadījumu apstākĜos; 

NMP brigāžu personāka funkcionālie 
pienākumi; 

NMP pirmsstacionāra etapa palīdzības 
apjoms slimajiem un cietušajiem; 

NMP darba organizācijas principi 
ārkārtēju medicīnisku situāciju 
gadījumos; 

Jēdziens par katastrofu medicīnu; 

Tehniskais un medicīniskais NMP 
brigāžu ekipējums; 

Slimnieku un cietušo transportēšanas 
veidi un indikācijas; 

NMP personāla darba taktiskie, 
organizatoriskie un tiesiskie aspekti; 

NMP personāla taktika krimināla rakstura 
gadījumos; 

NMP personāla taktika darbā ar 
pacientiem apreibuma stāvokĜos; 

NMP personāla taktika darbā ar 
pacientiem ar psihiskām un 
psihosomātiskām saslimšanām; 

Medicīnas ētikas un deontoloăijas 
principi NP pirmsstacionāra apstākĜos; 

Cietušo šėirošanas principi; 

Neatliekamās medicīniskās palīdzības 
dienests. Katastrofu medicīna. Neatliekamā 
palīdzība kara medicīnā. 
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NMP radiācijā cietušajiem; 

NMP ėīmiskajās katastrofās cietušajiem; 

Obligātās prasības Neatliekamās 
palīdzības iestādei un NMP transporta 
līdzeklim; 

Sadarbības principi ārkārtas situācijās ar 
glābšanas dienestu, ugunsdzēsējiem, 
policiju, KMC; 

Starptautiskās kardiopulmonālās 
reanimācijas un neatliekamās 
kardioloăiskās palīdzības vadlīnijas. 

 
 

Studiju programmas atbilstība valsts pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 
standartam 

 
 Programmas apjoma struktūra pamatā atbilst valsts pirmā līmeĦa profesionālās augstākās 
izglītības standarta prasībām. 

Nr.p.
k. 

Rādītājs Rīgas 1.medicīnas koledžas 
ārsta palīga programma 

Standarta prasības 

1. Programmas kopējais 
apjoms 

120 KP Programmas apjoms ir no 80 
līdz 120 kredītpunktiem. 

2. Studiju kursu kopējais 
apjoms 

96 KP jeb 80% no kopējā 
apjoma  

Vismaz 56 KP, bet ne vairāk 
kā 75 % no programmas 
apjoma 

3. Vispārizglītojošo studiju 
priekšmetu apjoms 

20 KP Vismaz 20 KP 

4.  Profesionālās izglītības 
studiju priekšmetu apjoms 

76 KP Vismaz 36 KP 

5. Prakses apjoms 16 KP Vismaz 16 KP 
6. Kvalifikācijas darba apjoms 8 KP jeb 7 % no 

programmas apjoma 
Vismaz 8 KP, bet ne vairāk 
kā 10 % no programmas 
apjoma 

7.  Studējošo patstāvīgā darba 
apjoms 

590 st., jeb 35% no 
teorētisko mācību apjoma 

35 – 40 procentu no mācību 
kopējā apjoma. 

 
Studiju programmas saturs un struktūra izstrādāta, pamatojoties uz 4. kvalifikācijas līmeĦa 

Ārsta palīga profesijas standartā noteiktajiem ārsta palīga pienākumiem un uzdevumiem, lai 
izglītības procesā students iegūtu standartā noteiktās kopīgās prasmes nozarē, specifiskās prasmes 
profesijā un attīstītu savas individuālās vispārējās prasmes un spējas. 

Studiju programmas saturs un struktūra izstrādāti, pamatojoties arī uz Rīgas 1. medicīnas 
koledžas ilggadējo pieredzi feldšeru/ārsta palīgu vidējās speciālās un profesionālās vidējās 
programmas realizācijā, sadarbībā ar Rīgas Ātrās medicīniskās palīdzības dienestu un citām 
veselības aprūpes iestādēm, NMP (Neatliekamās medicīniskās palīdzības) un KM (Katastrofu 
medicīnas) asociāciju, Ambulatoro feldšeru/ārsta palīgu asociāciju. 
 
 Par pamatojumu studiju kursu kopējā apjoma procentuālajai atšėirībai var minēt Ārsta 
palīga profesionālās darbības specifiku, kuras pamatā studiju laikā studentam kvalitatīvi jāapgūst 
propedeitikas (terapeitiskās, ėirurăiskās, pediatriskās, ginekoloăiskās) teorētiskais pamatojums un 
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jāattīsta praktiskās iemaĦas. Propedeitika ir klīnisko priekšmetu sastāvdaĜa, kura veicina klīnisko 
priekšmetu (terapija, ėirurăija, pediatrija, dzemdniecība/ginekoloăija) sekmīgu apgūšanu atbilstošā 
apjomā. Apgūtās zināšanas un prasmes nodrošina apgūtās studiju programmas kvalitatīvu 
pielietošanu patstāvīgajā darbībā primārās veselības aprūpes iestādēs un NMP. 
 

Latvijas medicīnas koledžās realizēto Ārsta palīgu izglītības programmu salīdzinājums 

 Eiropas Savienības valstīs nav līdzvērtīgu studiju programmu ietvaros sagatavotu speciālistu, 
tādēĜ problemātiska ir Rīgas 1. medicīnas koledžas studiju programmas salīdzināšana ar citu 
valstu izglītības programmām, tāpēc tika salīdzinātas divu koledžu studiju programmas: Rīgas 
Medicīnas koledža un P.StradiĦa veselības un sociālās aprūpes koledža. Abu koledžu studiju 
programmas „Ārstniecība” ar ārsta palīga kvalifikāciju ir akreditētas. 
 

 RĪGAS 1.MEDICĪNAS KOLEDŽA RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA 
P.STRADIĥA VESELĪBAS UN 

SOCIĀLĀS APRŪPES KOLEDŽA 

A Vispārizglītojošie mācību kursi 
Vispārizglītojošie 
studiju kursi 

Vispārizglītojošie 
studiju kursi 

A 1. Humanitārās un sociālās zinātnes Humanitārās zinātnes Humanitārās zinātnes 

A 1.1. Saskarsme – 2 KP Saskarsme – 3 KP 
Saskarsmes psiholoăija – 

3 KP 
    

A 1.2. Psiholoăija –1 KP   
A 1.3. Pētniecības un vadības principi – 1 KP Pētniecība – 1 KP Pētniecība – 1 KP 

A 1.4. 
Pedagoăija un likumdošana veselības 

aprūpē – 1 KP 
Pedagoăija – 1KP Pedagoăija –1 KP 

  Socioloăija – 1 KP 
Darba organizācija un lietvedība – 1 

KP 

   
Likumdošana un darba aizsardzība – 

1 KP 
A 1.5. Ētika – 1 KP   
A 1.6. Ekstremālo situāciju psiholoăija – 2 KP   
A 1.7. LatīĦu terminoloăija – 2 KP LatīĦu valoda – 2 KP LatīĦu valoda – 2 KP 

A 2. Dabaszinātnes, tehniskās zinātnes Dabaszinātnes un informācijas tehnoloăijas 
Dabaszinātnes un informācijas 

tehnoloăijas 

A 2.1. 
Cilvēka biofizika, bioėīmiskā vide, 

citoloăija un ăenētika - 2 KP 
Bioloăija un ăenētika - 2 KP Vispārējā bioloăija – 2 KP 

A 2.2. Anatomija – 3 KP 
Anatomija un fizioloăija – 

7 KP 
Anatomija – 4 KP 

* biofizika 

A 2.3. Fizioloăija – 3 KP  
Fizioloăija – 4 KP 

*bioėīmija 
A 2.4. Mikrobioloăija, epidemioloăija – 2 KP Vide – 3 KP  

  Lietišėā informātika 1 KP Lietišėā informātika medicīnā – 2 KP 

 
Kopā vispārizglītojošie mācību kursi: 

20 KP 
Kopā vispārizglītojošie mācību kursi: 21 

KP 
Kopā vispārizglītojošie mācību 

kursi: 21 KP 
B Nozares mācību kursi Nozares mācību kursi Nozares mācību kursi 

  Profesijas filoz., ētiskie, jurid.aspekti – 1 KP 
Veselības aprūpes darba organizācija 

– 1 KP 

   
Primārā veselības aprūpe – 

1 KP 
    

B 1. Higiēna – 1 KP  
Mikrobioloăija un epidemioloăija – 2 

KP 
Higiēna un vides medicīna – 2 KP 

    
  Psiholoăija – 3 KP Profesijas filozofija un ētika – 1 KP 

B 2. Farmakoloăija – 4 KP Farmakoloăija – 3 KP Farmakoloăija – 3 KP 

B 3. Patoloăija – 2 KP 
Visp.patol., patol.fiziol. – 

3 KP 
Vispārējā patoloăija un patoloăiskā 

fizioloăija – 2 KP 

B 4. 
Klīniskā farmakoloăija – 

3 KP 
Klīniskā farmakoloăija – 

5 KP 
Klīniskā farmakoloăija – 

4 KP 
  Ievads NMP – 1 KP  

B 5. Profesionāli tehniskās iemaĦas – 7 KP Profesionāli tehniskās iemaĦas – 8 KP 
Profesionāli tehniskās iemaĦas – 5 

KP 
B 6. Propedeitika – 7 KP Propedeitika – 4 KP Vispārīgā propedeitika – 2 KP 

   Ėirurăiskā propedeitika – 1 KP 
   Pediatriskā propedeitika – 1 KP 
   Laboratorijas diagnostika – 1 KP 

B 7. Terapija – 7 KP Vispārīgā un speciālā ārstniecība – 7 KP Terapija – 4 KP 
   Geriatrija – 1 KP 

B 8.  Ėirurăija un traumatoloăija – 3 KP Ėirurăija un traumatoloăija – 



 20 

Ėirurăija – 7 KP 
 

5 KP 

B 9. Pediatrija – 4 KP Pediatrija – 3 KP Pediatrija – 4 KP 

B 10. Dzemdniecība un ginekoloăija – 6 KP Dzemdniecība un ginekoloăija – 3 KP 
Dzemdniecība un ginekoloăija – 4 

KP 

B 11. Infekciju slimības – 3 KP 
Infekcijas slimības – 2 KP 

 
Infekcijas slimības – 2 KP 

B 12. 
Neatliekamā medicīniskā palīdzība – 4 

KP 
NMP, medic.tehn. 

un aprīkojums – 8 KP 
Neatliekamā palīdzība – 4 KP 

B 13. Neiroloăija un sensoro org. sl-bas – 3 KP  Neiroloăija – 2 KP 
   Acu slimības – 1 KP 
   LOR – 1 KP 

B 14. Psihiatrija – 2 KP Psihiatrija – 2 KP Psihiatrija – 2 KP 

B 15. 
Ādas un seksuāli transmisīvās slimības – 

1 KP 
 Ādas un STS slimības – 1 KP 

B 16. Onkoloăija un paliatīvā aprūpe – 2 KP  Onkoloăija – 1 KP 
B 17. Neatliekamās palīdzības dienests – 4 KP   

B 18. 
Intensīvā terapija un toksikoloăija – 2 

KP 
Reanimācija un 

Anestezioloăija – 2 KP 
Reanimācija un intensīvā terapija – 3 

KP 

B 19. 
Katastrofu medicīna – 

1 KP 
Katastrofu medicīna - 1 KP Katastrofu medicīna - 1 KP 

  Toksikoloăija – 1 KP Toksikoloăija – 1 KP 

B 20. 
Neatliekamā palīdzība kara medicīnā – 1 

KP 
 Militārā medicīna – 1 KP 

B 21. 
Ambulatorā palīdzība – 

2 KP 
  

  Sabiedrības veselības aprūpe – 2 KP  
B 22. Rehabilitācija – 1 KP   

 Kopā nozares mācību kursos: 74 KP Kopā nozares mācību kursos: 63 KP 
Kopā nozares mācību kursos: 

65 KP 

C  Izvēles  stud. k. 2 KP 
Izvēles  stud. k. 6 KP 

( 2KP gadā) 
Izvēles kursi 4 KP 

C 1. Svešvaloda: angĜu – 2 KP Lietišėā etiėete Svešvaloda 

C 2. Filozofija – 2 KP 
Svešvalodu terminoloăija 

veselības aprūpē 
IzziĦas procesu psiholoăija 

  Fiziskā aktivitāte Ergonomija 

  
Informācijas tehnoloăijas veselības aprūpes 

iestādēs 
UzĦēmējdarbības pamati 

  Masāža Intrauterīnā aprūpe 
  Paliatīvā aprūpe Elektrokardiogrāfija 
   Sevišėi bīstamās infekcijas 
   Lietišėā etiėete 
   Latviešu valoda/krievu valoda 
   Medicīniskā statistika 

   Medicīniskā aparatūra 

 
Kopā mācību nedēĜās: 

96 KP 
Kopā mācību nedēĜās: 

90 KP 
Kopā mācību nedēĜās: 90 KP 

  Prakse 1.kursā – 4 KP Prakse 1.kursā – 2 KP 
 Prakse 2.kursā 8 KP Prakse 2.kursā 2 KP Prakse 2.kursā 6 KP 
 Prakse 3.kursā 8 KP Prakse 3.kursā 14 KP Prakse 3.kursā 12 KP 

 
Kvalifikācijas darbs 

8 KP 
Kvalifikācijas darbs 

10 KP 
Kvalifikācijas darbs 

10 KP 

    

 
Kopā visā mācību laikā: 

120 KP 
Kopā visā mācību laikā: 

120 KP 

Kopā visā mācību 
laikā: 
120 KP 

Secinājumi: Salīdzinot Rīgas 1.medicīnas koledžas studiju programmu ar Rīgas Medicīnas 
koledžas un P.StradiĦa veselības un sociālās aprūpes koledžas programmām, var secināt: 
• Abās iepriekš melnētajās koledžās vispārizglītojošo studiju kursi atbilst 21 KP, bet Rīgas 

1.medicīnas koledžā 20 KP 
• Nozares mācību kursi abās akreditētajās koledžās – atbilstoši 63 KP un 65 KP, savukārt Rīgas 

1.medicīnas koledžā – 74 KP 
• izvēles kursi jau akreditētajās koledžās ir 6 KP un 4 KP, savukārt Rīgas 1.medicīnas koledžā 2 

KP 
• apkopojot kredītpunktu skaitu mācību nedēĜās, redzams, ka abās koledžās ir 90 KP, bet Rīgas 

1.medicīnas koledžā 96 KP 
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• ārsta palīga studiju programmas apguvē svarīgs ir arī tāds studiju priekšmets kā ambulatorā 
palīdzība – 2 KP un rehabilitācija – 1 KP, kuri ir iekĜauti Rīgas 1.medicīnas koledžas studiju 
programmā 

• abās koledžās salīdzinot ar Rīgas 1.medicīnas koledžu, prakse tiek realizēta 1.kursā, atbilstoši – 
4 KP un 2 KP, kad nozares studiju kursi ir vēl nepilnīgi apgūti, bet 2.kursā prakse tiek realizēta 
2 KP un 6 Kp apjomā; Rīgas 1.medicīnas koledžā – 2.kursā – 8 KP 

• Rīgas 1.medicīnas koledžā prakse 3.kursā atbilst 8 KP, bet kvalifikācijas darba izstrādei 
paredzēti – 8 KP 

 
Absolventu nodarbinātības prognozes nākamajiem 6 gadiem 
 SaskaĦā ar Pamatnostādnēs „Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē” sniegto informāciju 
(MK rīkojums 08.02.2006., 2.Tiesību akts 07.02.2006.), kas pamatojas uz Medicīnas profesionālās 
izglītības centra pētījumiem, ir novērojama tendence samazināties gados jaunu speciālistu skaitam 
ārsta palīga profesijā. 
 Ārsta palīga profesijā 2000.gadā praktizējošo ārsta palīgu skaits vecumā virs 60 gadiem bija 
4,9% no kopējā ārsta palīgu skaita, bet 2005.gadā tie ir jau 13,8% no kopējā ārsta palīgu skaita. 
Gandrīz 35,9% no šobrīd nodarbinātajiem ārsta palīgiem ir pirmspensijas vai pensijas vecumā, kas 
tuvāko 10 gadu laikā pensionēsies un tos pakāpeniski nomainīs ārsta palīgi vecuma grupā līdz 29 
gadiem, kura ir skaitliski mazākā – tikai 3%. Lai uzturētu esošo ārsta palīgu skaitu, 10 gadu laikā 
būtu nepieciešams sagatavot 632 ārsta palīgus (starpība – 32,9% no kopējā ārsta palīgu skaita 
1919). 
Neatliekamās medicīniskās palīdzības personāls 
 NMP dienesta nodrošinājums ar cilvēkresursiem ir nepietiekams. Analizējot datus par 
papildus darbu, strādājot veirākās ārstniecības iestādēs pie vairākiem darba devējiem, Katastrofu 
medicīnas centrs secinājis, ka no 40 NMP iestādēm 16 iestādēs papildus darba Ħēmēju skaits ir 
veirāk nekā 30% darbinieku (7 iestādēs pat 50% darbinieku). Taču neraugoties uz to, NMP iestādēs 
trūkst ārstu un ārsta palīgu (feldšeru), bet esošie strādā vairāk nekā normālu darba laiku. 
 Pēc Katastrofu medicīnas centra 2003.gada datiem 4,2% no NMP ārstiem un 7% feldšeru 
(ārsta palīgu) ir pensijas vecumā. Tikai 55,1% NMP ārstu ir vidējā vecumā no 36 līdz 50 gadiem, 
bet 15,7% ir vecāki par 50 gadiem un 22% NMP vidējā personāla ir vecāki par 50 gadiem. Šī 
situācija rada nepietiekamu NMP dienesta nodrošinājumu ar cilvēkresursiem pašlaik un tuvāko 
gadu laikā. 
 Lai nodrošinātu NMP brigādes ar divām ārstniecības personām, ja tās strādātu tikai darba 
apjomu regulējošo normatīvo aktu atĜautajā apjomā, papildus nepieciešamas vēl 400 – 450 
ārstniecības procesu nodrošinošas personas, bet, saglabājoties līdzšinējam personāla sagatavošanas 
tendencēm, līdz 2010.gadam būtu nepieciešams sagatavot aptuveni 800 – 880 ārstniecības 
personas neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai. 
 Arī darba devēju apatauju rezultāti liecina par to, ka nākamajos 6-10 gados ārsta palīgi būs 
Ĝoti pieprasīti darba tirgū. 
 

6. Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām 
 
 Rīgas 1.medicīnas koledža studiju programmas popularizēšanai sabiedrībā izmanto dažādas 
reklāmas iespējas. Informācijas izplatīšana galvenokārt tiek organizēta trijos veidos: ar reklāmu, 
tiešā komunikācijā, attīstot sabiedriskās attiecības. Koledžas stratēăija, kas saistīta ar reklāmas 
ievietošanu preses izdevumos un citos mēdijos, pamatojas uz iepriekšējo gadu pieredzes analīzi. 
 Reklāmas aktivitātes tiek realizētas, izveidojot reklāmas prospektus, informatīvos materiālus 
par izglītības programmām, ievietojot sludinājumus presē un radio, pasūtot reklāmas sižetus 
televīzijā, veidojot koledžas reklāmsižetus DVD un video formātā, piedaloties ikgadējā izstādē 
“Skola” Ėīpsalas hallē.  
 Informācijas par koledžu un studiju programmām ievietošanai galvenokārt tiek izmantoti 
lielākie Latvijas laikraksti (“Diena”, “Rīgas Balss”, Latvijas novadu un rajonu centrālie preses 
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izdevumi, profesionālās izglītības katalogi, citi Latvijas uzziĦu katalogi. Šī mācību gada pavasarī 
vispārizglītojošo skolu audzēkĦiem brīvdienu nedēĜā koledžā tiks organizētas Informācijas dienas. 
Pēc reflektantu un studentu aptaujas rezultātiem esam secinājuši, ka mācību iestādes izvēli lielā 
mērā ietekmējusi tās atpazīstamība, bijušo absolventu, vecāku un draugu ieteikumi. 2006.gada 
vasarā koledžai tika izveidota jauna mājas lapa (www.rmk1.lv), kur arī, kā apliecināja šā gada 
reflektanti, iegūta tuvāka un konkrētāka informācija par koledžu un tajā realizētajām studiju 
programmām.  
 Visi reflektanti, kuri bija apmeklējuši pēdējo gadu izstādes “Skola” Ėīpsalas hallē, atzina, ka 
atceras Rīgas 1.medicīnas koledžas stendu un audzēkĦus, kuri aktīvi un atraktīvi aicināja 
interesentus studēt medicīnu. 
 DaĜa reflektantu informāciju par koledžu pirmo reizi ieguvuši no radio (daudzi no radio 
“Pik”, ar kuru koledžai ir laba sadarbība: uz intervijām regulāri tiek aicināta koledžas direktore 
I.Bunga utt.), profesionālās orientācijas katalogiem, reklāmas presē. 
 Retāk studenti informāciju meklējuši vispārējos informatīvajos katalogos. Pamazām 
atsakāmies no dažu (piem., “ZaĜās lapas”) pakalpojumiem. 
 Lai piesaistītu vairāk studējošos, plānojam šādas aktivitātes: 

� Informācijas dienas (pavasara brīvdienās – vispārizglītojošo skolu audzēkĦiem), 
� Dalību izstādē “Skola”, 
� Profesionālās orientācijas pasākumus Latvijas lielākajās vidusskolās (sadarbībā ar LIVA – 

Latvijas izglītības vadītāju asociāciju), 
� Reklāmas sižetus par koledžu, studentiem, studiju programmām – sadarbībā ar radio un TV, 
� Citas reklāmas iespējas (izveidojot savus informatīvos katalogus, izmantojot interneta 

reklāmas piedāvājumus u.tml.) 
 Ar informatīvajiem materiāliem par koledžu var iepazīties pie direktora vietnieces 
zinātniskajā darbā. 
 

7. Studiju programmas novērtējums 
7.1. Studiju programmas organizācija 

 
 Rīgas 1.medicīnas koledža tika izveidota 2005.gadā uz Rīgas 1.medicīnas skolas bāzes. 
2005.gada 29.decembrī saĦemta Licence Nr.041024-1 par tiesībām īstenot pirmā līmeĦa 
profesionālās augstākās izglītības programmu „Ārstniecība” ārsta palīga kvalifikācijas iegūšanai. 
 Programmas īstenošana uzsākta 2006.gada 1.septembrī 
 Studiju sistēma ir izveidota saskaĦā ar Izglītības likumu, Augstskolu likumu, Profesionālās 
izglītības likumu, Rīgas 1.medicīnas koledžas nolikumu, citiem normatīvajiem dokumentiem ar 
nolūku sasniegt studiju programmā izvirzītos mērėus un uzdevumus. 
 Studiju programmu vada studiju programmas vadītāja. Visi programmas īstenošanā 
iesaistītie docētāji piedalās programmas pastāvīgā izvērtēšanā, studiju satura un organizācijas 
kvalitātes pilnveidošanā. 2006./2007. studiju gadā esam plānojuši arī izveidot Programmas padomi. 
 Studiju programmas satura un īstenošanas kvalitātes jautājumu risināšanā tiek iesaistīti arī 
studenti, gan uzklausot viĦu domas katedras sēdēs un studentu padomē, gan uzzinot individuāli 
katra studenta vērtējumu un ieteikumus, veicot aptaujas. 
 Studentu aptaujas anketu paraugi ir pievienoti 5.pielikumā. 
 Ar studentu aptauju rezultātiem var iepazīties pie Studiju daĜas vadītājas.  
 Studentu un koledžas attiecības, studiju norisi un organizāciju reglamentē koledžas iekšējie 
normatīvie dokumenti (nolikumi, noteikumi u.c.), ar kuriem var iepazīties pie Studiju daĜas 
vadītājas. Svarīgākie dokumenti, kas nosaka studentu un koledžas attiecības, ir uzĦemšanas 
noteikumi, Studiju līgums, Iekšējās kārtības noteikumi, Nolikums par studiju un pārbaudījumu 
kārtību. Pārvaldes orgāni un pamatdokumenti, kas reglamentē, vada un nosaka studiju norisi, 
kārtību un organizāciju, ir: 

- Rīgas 1.medicīnas koledžas Padome, 
- koledžas vadība, 



 23 

- studiju programmas administrācija, 
- studentu pašpārvalde, 
- studiju programma un studiju plāns, 
- studiju kursu programmas. 

 Studiju gads ir sadalīts divos semestros, kuru kopējais ilgums ir 40 nedēĜas. Studentu 
nedēĜas slodze ir 40 stundas, no kurām 35% ir patstāvīgais darbs. SaskaĦā ar studiju kalendāro 
plānu tiek izveidots nodarbību saraksts. Pārbaudījumu saraksts un grafiks tiek noteiksts atbilstoši 
studiju programmai. Pārbaudījumos iegūto studentu zināšanu novērtējumu pasniedzēji ieraksta 
pārbaudījumu dokumentos un studiju kartē.  
 Katra studiju kursa apguves laikā ir jāizpilda prasības, kas noteiktas studiju kursu 
programmās kā nosacījumi kredītpunktu ieguvei. Studiju noslēgumā, kad iegūts vērtējums visos 
studiju programmas pārbaudījumos, tiek kārtots kvalifikācijas eksāmens, kura sastāvdaĜa ir 
izstrādāts kvalifikācijas darbs. 
 

7.2. Studiju programmas praktiskā īstenošana 
 
Lai ārsta palīga izglītības programmas absolvente (-ts) varētu veikt Ārstniecības likuma 45. pantā 
minētos pienākumus: izmeklēt pacientus, diagnosticēt slimību un atbilstoši savai kvalifikācijai veikt 
ārstēšanu, veikt pacientu aprūpi, vadīt pacientu aprūpes darbu, nodarboties ar pacientu izglītošanu 
veselības jautājumos, veikt profesionālās izglītības darbu;  lai ārsta palīga izglītības programmas 
saturs atbilstu profesijas standarta „Ārsta palīgs – PS 0262” prasībām; kā arī, lai izglītības 
programmas forma atbilstu Ministru kabineta 20.03.2001. Noteikumu Nr. 141 „Noteikumi par 
valsts pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības standartu” prasībām, ārsta palīga izglītības 
programma tiek organizēta trijos pilna laika mācību gados ar kopējo mācību laiku 120 KP (4800 
st.). 
 
Ārsta palīga izglītības programmas studiju plāns sastāv no: 

1. Vispārizglītojošiem mācību kursiem (kopā 20 KP): 
1) Humanitārās un sociālās zinātnes (saskarsme,  psiholoăija,  pētniecības un vadības 

principi,  pedagoăija un likumdošana veselības aprūpē,  ētika,  ekstremālo situāciju 
psiholoăija,  latīĦu terminoloăija) - kopā 10 KP;  

2) Dabaszinātnes, tehniskās zinātnes (cilvēka biofizika, bioėīmiskā vide, citoloăija un 
ăenētika, anatomija, fizioloăija, mikrobioloăijas, epidemioloăijas pamati) – kopā 10 
KP; 

2. Nozares mācību kursiem (kopā 74 KP): 
1) Higiēna, 
2) Farmakoloăija, 
3) Patoloăija, 
4) Klīniskā farmakoloăija, 
5) Profesionāli tehniskās iemaĦas, 
6) Terapeitiskā propedeitika, 
7) Ėirurăiskā propedeitika, 
8) Pediatriskā propedeitika, 
9) Ginekoloăiskā propedeitika, 
10) Terapija, 
11) Ėirurăija, 
12) Pediatrija, 
13) Dzemdniecība un ginekoloăija, 
14) Infekcijas slimības, 
15) Neatliekamā medicīniskā palīdzība, 
16) Neiroloăija un sensoro org. sl-bas, 
17) Psihiatrija, 
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18) Ādas un seksuāli transmisīvās slimības, 
19) Onkoloăija un paliatīvā aprūpe, 
20) Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, 
21) Intensīvā terapija un toksikoloăija, 
22) Katastrofu medicīna, 
23) Neatliekamā palīdzība kara medicīnā, 
24) Ambulatorā palīdzība, 
25) Rehabilitācija; 

3. Izvēles kursiem (kopā 2 KP): 
1) AngĜu valoda, 
2) Filozofija; 

4. Klīniskām praksēm (kopā 16 KP): 
1) 2.kursā – 8 KP; 
2) 3.kursā – 8 KP; 

5. Kvalifikācijas darba izstrādes – 8 KP. 
 
Ārsta palīga izglītības programmas studentes (-ti) praktiskajās mācībās pavada 2542 stundas  – 53% 
no kopējā mācību laika, teorētiskās mācībās – 1668 st. – 35% no kopējā mācību laika, patstāvīgās 
mācībās – 590 st. – 35% no teorētisko mācību laika. 
Galvenās studiju metodes: lekcijas, semināri, praktiskie darbi, case studijas (situāciju izvērtēšana, 
analīze, situāciju modelēšana) u.c. 
 

7.2.1. Akadēmiskā personāla pētniecības darbība, studējošo iesaistīšana pētniecības 
projektos 

 
 Uzsākot ārsta palīga studiju programmas īstenošanu 2006./2007. akad. gadā, programmas 
docētāji un studenti sadarbībā ar darba devējiem atbilstoši izglītības programmas aktuālajiem 
mērėiem un uzdevumiem ir izstrādājuši un formulējuši savas zinātniski pētnieciskās (un 
pasniedzējiem – arī metodiskās) darbības perspektīvos virzienus: 

1. Profilakses (preventīvā) darba īstenošana ambulatorajā dienestā. 
2. Profesionālā saskarsme ambulatorajā dienestā. 
3. Profesionālā saskarsme komandas darbā NMP (neatliekamās medicīniskās 

palīdzības) dienestā. 
4. Kaitīgo faktoru ietekme uz NMP darbiniekiem un to izraisītās sekas. 
5. Ambulatorās aprūpes problēmas lauku rajonos. 
6. Vides ietekme uz dažādu profesiju pārstāvjiem. 
7. Atkarību ietekme uz cilvēkiem dažādās vecuma grupās. 
8. Bezrecepšu medikamentu nekontrolētās lietošanas izraisītās problēmas. 
9. Ārsta palīga izstrādātie ieteikumi (priekšlikumi) sabiedrības izglītošanā. 

 Zinātniski pētniecisko darbību minētajos virzienos veic gan studējošie, gan pedagogi. 
Studenti pētījumus var uzsākt studiju procesa laikā patstāvīgā darba ietvaros. Iegūtos datus un 
pētījumu tēzes var izmantot kvalifikācijas darba veidošanā. Pedagogi zinātniski pētniecisko darbību 
veic gan patstāvīgi, gan arī studentu pētnieciskās darbības vadīšanas procesā. 

 
Docētāju zinātniskie pētījumi un jaunrades sasniegumi pievienoti 9.pielikumā.  
 Ar katra docētāja turpmāk plānotajām pētnieciskā darba tēmām var iepazīties pie katedras 
vadītājas vai direktora vietnieces zinātniskajā darbā. 
 

7.2.2. Programmas īstenošanai nepieciešamās materiāli tehniskās bāzes raksturojums 
 
Materiāli tehniskā aprīkojuma nodrošinājumu nosaka studiju programmas mērėi, saturs un 
struktūra. Materiāli tehnisko bāzi nosacīti var iedalīt šādās sadaĜās: aprīkojums kvalitatīvi teorētisko 
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nodarbību nodrošināšanai, aprīkojums nozares studiju kursos, kurš nepieciešams kvalitatīvu 
profesionālo prasmju un iemaĦu apguvei. 
 Programmas apgūšanai Rīgas 1. medicīnas koledžā ir iekārtotas mācību auditorijas, kabineti,  
mācību laboratorijas. Laboratorijas un kabineti izmantojami atbilstoši pirmā studiju gada plānam un 
otrā studiju gada plānam. Trešā studiju gada plāna realizēšanai izmantojams intensīvās terapijas un 
neatliekamās medicīniskās palīdzības kabinets. Mācību kabinetu galvenais studiju mērėis ir: veidot, 
attīstīt un pilnveidot studentu profesionālās iemaĦas un prasmes profesionāli tehniskajās iemaĦās, 
propedeitikā (terapija, ėirurăija, pediatrija, dzemdniecība/ginekoloăija), neatliekamajā 
medicīniskajā palīdzībā. Aprīkojums mācību kabinetos un laboratorijās nodrošina izglītībai 
atbilstošu mācību metožu pielietojamību. Pamatā ir specifiskais aprīkojums, taču ir iespējams 
pielietot arī audiovizuālos līdzekĜus grupu darbam, situāciju analīzei. Specifiskais aprīkojums 
nodrošina konkrētās studiju programmas realizāciju, ievērojot studiju kursu struktūru. Atseviišėi 
kabineti aprīkoti profesionāli tehnisko iemaĦu apguvei aprīkoti jaundzimušā un bērna aprūpes 
iemaĦu un prasmju nodrošināšanai, dzemdību patoloăiju diferencēšanai un ginekoloăisko 
manipulāciju (izmeklēšanu) veikšanai uz mulāžas, intensīvās terapijas un neatliekamās 
medicīniskās palīdzības profesionālo iemaĦu apgūšanai (pēc algoritmiem). 
 Ārsta palīga studiju programmas realizēšanai bibliotēkā ir pieejama atbilstoša literatūra 
higiēnā, anatomijā, fizioloăijā, ăenētikā, farmakoloăijā, mikrobioloăijā, dzemdniecībā/ginekoloăijā, 
infekciju slimībās un epidemioloăijā, terapijā, ėirurăijā, anestezioloăijā, reanimācijā, medicīniskajā 
palīdzībā, traumatoloăijā, pacienta aprūpē un profesionāli tehniskajās iemaĦās, neiroloăijā, 
psihiatrijā, otolaringoloăijā, onkoloăijā, pediatrijā, psiholoăijā, stomatoloăijā, svešvalodu 
apgūšanai, latīĦu valodā. 
 Bibliotēkā ir pieejami dažādu nosaukumu žurnāli, kas tematiski galvenokārt saistīti ar 
medicīnu un tai radniecīgajām zinātnēm. Bibliotēkā ir pieejami ne tikai iespieddarbi, bet arī 
elektroniskie resursi – gan disketēs un diskos, gan internetā, ko iespējams izdrukāt vai nokopēt.  
 Bibliotēkā lasītājiem tiek nodrošināti šādi pakalpojumi: 
1) mācību u.c. literatūras izsniegšana darbam mājās; 
2) mācību u.c. literatūras izsniegšana darbam bibliotēkas lasītavā; 
3) informācijas meklēšana bibliotēkas katalogos (kartīšu un elektroniskajā); 
4) interneta pieslēgums mācību mērėiem: 

a) abonētās datu bāzes internetā: NAIS (normatīvo aktu informācijas sistēma); 
b) laikraksta Latvijas Vēstnesis elektroniskā versija; 
c) brīvpieejas datu bāzes medicīnā un citās zinātnēs; 
d) vispārīgi un mācību profilam atbilstoši interneta meklētāji un mājas lapas; 
e) kopkatalogs un citu bibliotēku elektroniskie katalogi un datu bāzes; 

5) bibliogrāfiskās uzziĦas; 
6) datoru izmantošana studiju darbu (referātu, kursa darbu, kvalifikācijas darbu, pētniecības darbu) 

sagatavošana un printēšana; 
7) studiju materiālu kopēšana; 
8) studiju materiālu printēšana. 

 Bibliotēka veiksmīgi sadarbojas ar citām bibliotēkām, piemēram, Latvijas Nacionālo 
bibliotēku un Latvijas Medicīnas bibliotēku, līdz ar to pasniedzējiem, studentiem un 
darbiniekiem ir iespēja iegūt informāciju arī ārpus skolas bibliotēkas - gan pašiem personīgi 
apmeklējot šīs bibliotēkas, gan pasūtot grāmatas SBA (starpbibliotēku abonements) kārtā. No 
Latvijas Medicīnas bibliotēkas regulāri tiek saĦemti tās jaunieguvumu saraksti. 
       Mācību iestādē pedagogu un studentu rīcībā ir 17 datori, t.sk. 12 darba vietas ar interneta 
pieslēgumu. Katru gadu datoru un interneta pieslēguma vietu skaits atbilstoši mācību iestādes 
finansiālajam stāvoklim tiek palielināts. Bibliotēkā ir pieejama koledžas studiju programmas 
„Ārsta palīgs” apguvei nepieciešamā literatūra un informatīvie izdevumi, ar interneta 
pieslēgumu ir nodrošināta pieeja Latvijas un starptautiskajiem elektroniskajiem literatūras un 
periodikas krājumiem, kas nepieciešami patstāvīgajam un pētnieciskajam darbam. 
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7.2.3. Studējošo prakses nodrošinājums 
 
Prakses ārpus koledžas notiek dažādās veselības aprūpes iestādēs. 
Galvenās prakšu bāzes: 

• BO VAS „P.StradiĦa klīniskā universitātes slimnīca”, 
• A/S „Latvijas Jūras medicīnas centrs”, 
• Rīgas pašvaldības kapitālsabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas 1. slimnīca”, 
• Valsts SIA „Traumatoloăijas un ortopēdijas slimnīca”, 
• VAS „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”, 
• Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas 2. slimnīca”, 
• Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas Dzemdību nams”, 
• Rīgas Ātrās medicīniskās palīdzības stacija. 

 Ar līgumiem, kas noslēgti ar prakses bāzēm, var iepazīties pie direktora vietnieces 
zinātniskajā darbā. 
 
 Prakse 2.studiju gadā atbilst 8 KP – 8 nedēĜām, kuras tiek realizētas prakšu bāzes vietās, 
iesaistot veselības iestāžu darbiniekus. Prakse tiek plānota slimnīcās, slimnīcu uzĦemšanas nodaĜās, 
traumpunktos un NMP stacijās. Atbilstoši prakses mērėim, students apgūtās teorētiskās zināšanas, 
praktiskās iemaĦas un prasmes pielieto pacienta veselības stāvokĜa izvērtēšanai, diagnostisko un 
ārstniecisko procedūru veikšanai, pacienta un viĦa tuvinieku izglītošanai. 
 
 Veselības aprūpes iestādes vadītājs vai galvenā māsa iecieĜ tiešo prakses vadītāju katram 
studējošam. Gan prakses vadītājs, gan students saĦem sīku informāciju par prakses mērėiem, 
uzdevumiem, norisi un vērtēšanu. 
 
 Kopējais prakses mērėis – prast pielietot teorētiskās zināšanas praksē un veikt praktiskās 
manipulācijas atbilstoši ārsta palīga profesijas standartam. 
 
 Prakses saturs un uzdevumi tiek izstrādāti saskaĦā ar ārsta palīga studiju programmu, ārsta 
palīga profesijas standartu un studiju programmas apguves līmeni (1.kurss, 2.kurss., 3.kurss). 
 
 Prakse 3.studiju gadā atbilst 8 KP – 8 nedēĜām, kuras tiek realizētas prakšu bāzes vietās: 
Ātrās medicīniskās palīdzības stacijās, slimnīcu traumpunktos un Ambulatorajā dienestā, sadarbībā 
ar ăimenes ārstiem un citiem speciālistiem, piemēram, Jūrmalas NMP nodaĜā, Ogres rajona 
slimnīcas NMP nodaĜā, SIA Ārstu praksē „Mazcena 21”, Daigas Molodcovas ăimenes ārstu praksē, 
SIA „Sandras Kukaines doktorāts”, Vangažu ambulancē u.c. Atbilstoši prakses mērėim students 
apgūtās teorētiskās zināšanas, praktiskās iemaĦas un prasmes pielieto neatliekamajā medicīniskajā 
palīdzībā, slimnīcu traumpunktos, izvērtējot cietušā traumas smagumu, nepieciešamās palīdzības 
veidu, veicot ėirurăiskās manipulācijas sadarbībā ar ārstu traumatologu. 
 
 Prakses norisi reglamentē līgumi starp koledžu un veselības aprūpes iestādi, konkrētās 
prakses apraksts, kurā izvirzīti sasniedzamie prakses mērėi, norādīts prakses saturs, organizācijas 
forma, kā arī sasniedzamais rezultāts, kurš tiek dokumentāli atspoguĜots prakses dokumentos. 
 

7.3. Vērtēšanas sistēma 
 

Ārstniecības studiju programmas studentu sasniegumu vērtēšana pamatojas uz šādiem principiem: 
• Pozitīvo sasniegumu summēšanas princips – iegūtā izglītība tiek vērtēta, summējot pozitīvos 

sasniegumus. 
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• Vērtējuma obligātuma princips – nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par programmu 
pamatdaĜās ietvertā obligātā satura apguvi. 

• Prasību atklātības un skaidrības princips – atbilstoši izvirzītajiem programmu mērėiem un 
uzdevumiem, kā arī studiju kursu mērėiem un uzdevumiem ir noteikts pamatprasību 
kopums iegūtās izglītības vērtēšanai. 

• Vērtēšanā izmantoto pārbaudes veidu dažādības princips – programmas apguves vērtēšanā 
izmanto dažādus pārbaudes veidus. 

• Vērtējuma atbilstības princips – pārbaudes darbā tiek dota iespēja apliecināt analītiskās un 
radošās spējas, zināšanas, prasmes un iemaĦas visiem apguves līmeĦiem atbilstošos 
uzdevumos un situācijās. Pārbaudēs iekĜautais satura apjoms atbilst kursu programmās 
noteiktajam saturam un profesiju standartā noteiktajām prasmju un zināšanu prasībām. 

 Par katru apgūto studiju kursu un praksi ieskaita kredītpunktus, ja saĦemts vērtējums 
„ieskaitīts” vai 10 ballu skalā tas nav bijis mazāks par 4 – „gandrīz viduvēji”. 
 Mācību kursu vērtēšanā pamatformas ir: eksāmeni (E) un ieskaites (I). 
 Eksāmenā programmas apguve tiek vērtēta 10 ballu skalā: 

• ěoti augsts apguves līmenis (10 – „izcili”, 9 – „teicami”). 
• Augsts apguves līmenis (8 – „Ĝoti labi”, 7 – „labi”). 
• Vidējs apguves līmenis (6 – „gandrīz labi”, 5 – „viduvēji”, 4 – „gandrīz viduvēji”). 
• Zems apguves līmenis (3 – „vāji”, 2 – „Ĝoti vāji”, 1 – „Ĝoti, Ĝoti vāji”). 

 Eksāmena veidu nosaka mērėi, kuru sasniegšanas līmeni pārbauda. Tiek lietotas tādas 
metodes, kā testi, iemaĦu un prasmju demonstrācija, situāciju uzdevumu risināšana. 
 Ieskaitē programmas apguve, kā arī prakse tiek vērtēta divdaĜīgā vērtējuma skalā: 
„ieskaitīts”, „neieskaitīts”. 
 Ieskaites studiju kursu ietvaros tiek iegūtas, izpildot kursu programmās uzstādītās prasības 
par patstāvīgos darbos iesniedzamo rezultātu – referāti, atbildes uz jautājumiem, esejas, 
prezentācijas u.c., kā arī pārbaudes darbos – tests, praktisko nodarbību atskaites, aprūpes plāni u.c. 
uzrādītajām zināšanām, iemaĦām un prasmēm. Kursa programmā tiek aprakstīti vērtēšanas 
nosacījumi un kritēriji. 
 Studiju kursu programmās ir nosacījumi kredītpunktu ieguvei, kuri jāizpilda katra studiju 
kursa apguves laikā. Norādītas konkrētas prasības attiecībā uz kontaktstundu, patstāvīgā darba 
stundu īstenošanu un studiju kursa apguves vērtēšanu. Students var kārtot studiju kursa noslēguma 
pārbaudījumu, ja ir sekmīgi izpildīti visi studiju programmā iekĜautie nosacījumi. 
 Laikā neizpildītie patstāvīgie darbi, nenokārtotie priekšmetu noslēguma pārbaudījumi u.c. 
tiek uzskatīti par studiju parādu. 
 Kvalifikācijas darbs tiek izstrādāts, pamatojoties uz kalendārā plānā norādītajiem 8 KP. 
Kvalifikācijas darbu var izstrādāt par konkrēta pacienta veselības stāvokli kritiskā situācijā 
pirmsstacionāra etapā vai par akūtām, hroniskām veselības problēmām konkrētam pacientam 
ambulatorajā palīdzībā. Kvalifikācijas darbā students parāda savas zināšanas un prasmes 
propedeitikā, slimību diagnosticēšanā, neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā, 
ārstēšanas taktikas izvēlē, profilaksē, informācijas sniegšanā par nepieciešamā rehabilitācijas kursa 
pieejamību, iegūto datu dokumentēšanā. Students aizstāv kvalifikācijas darbu, prezentējot to 
kvalifikācijas eksāmena laikā. 
 

7.4. Studējošie 
7.4.1. Studējošo skaits programmā 
 
Visi studējošie ir pilna laika studenti, kas studē klātienes studiju formā. 
Studiju programmā “Ārstniecība” ar ārsta palīga kvalifikāciju 2006./2007. akad. gadā 
imatrikulēti 60 studenti. 
Studentu skaits uz 02.01.2007. - 51 
Informācija par studentu kustību un tās iemesliem – pie Studiju daĜas vadītājas. 
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Studentu sadalījums pēc dzimšanas gada – 1.diagramma. 

 

1.diagramma 
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Studentu sadalījums pēc dzīvesvietas – 2.diagramma. 
          2.diagramma  

 
Studentu sadalījums pēc dzimuma. 

Studentu sadalījums pēc dzīvesvietas 
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Daugavpils raj. 
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 No visiem Ārsta palīga izglītības programmā studējošiem 78 % sievietes, 22 % vīrieši. 
7.4.2. Pirmajā kursā imatrikulēto skaits 

 
 Imatrikulācija ārsta palīga programmā notiek atbilstoši Rīgas 1.medicīnas koledžas 
uzĦemšanas noteikumiem. 
 2006./2007. akad.gadā imatrikulēto studentu skaits – 60. 2006.gada 30.oktobrī ar koledžas 
Padomes lēmumu ir apstiprināti jauni uzĦemšanas noteikumi, kas izdoti saskaĦā ar LR Augstskolu 
likuma 46.panta 1.daĜu, 47.pantu un 2006.gada 10.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.846 
„Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzĦemšanai studiju programmās”.  
   

7.4.3. Absolventu skaits 
 
Studiju programmā „Ārstniecība” ar ārsta palīga kvalifikāciju pirmie absolventi plānoti 2009.gadā. 
 

7.4.4. Studējošo aptaujas un to analīze 
 
 Rīgas 1.medicīnas koledžā studējošo aptaujas tiek veiktas regulāri – 1-2 reizes semestrī.  
 Tādā veidā tiek izvērtēta studiju kvalitāte un studiju norises vide. Ar studentu aptaujas 
rezultātiem tiek iepazīstināti programmas docētāji, studentu pašpārvalde, Studentu dienesta 
viesnīcas padome. Aptaujas rezultāti tiek analizēti administrācijas sēdēs un tie tiek Ħemti vērā 
turpmākajā koledžas darbībā un programmas attīstībā. 
 Aptauju galvenie virzieni: 

1) adaptācijas koledžas vidē un pasniedzēju, studentu, darbinieku kolektīvā; studiju vides 
novērtējums,  

2) studiju procesa novērtējums, 
3) studiju satura realizācijas materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums, 
4) docētāju individuālās darbības un studiju priekšmetu izvērtējums. 

 
   Studentu aptaujas anketas paraugs pievienots 5. pielikumā. 
 

7.4.5. Absolventu aptaujas un to analīze 
 
 Studiju programma „Ārstniecība” ārsta palīga kvalifikācijas iegūšanai uzsākta īstenot 
2006./2007. akad.gadā, un pirmie absolventi plānoti 2009.gadā. 
 Tā kā koledža ir Rīgas 1.medicīnas skolas tradīciju pārmantotāja, tad, atskatoties mācību 
iestādes vēsturē, var teikt, ka ārsta palīga specialitāte ir izaugusi un vēsturiski mācību tradīcijām 
bagātinājusies tieši Rīgas 1.medicīnas skolā (tagad koledžā) kopš 1997.gada. 
 Tāpēc, attīstot ārsta palīga specialitāti jaunā – koledžas līmenī, studiju programmas 
docētājiem un koledžas administrācijai ir Ĝoti svarīga iepriekšējo gadu absolventu vērtējums un 
ieteikumi. 
 Arī turpmāk plānojam cieši sadarboties ar koledžas absolventiem. 
 
 Plānotās absolventu aptaujas anketas paraugs ir pievienots 6. pielikumā. 
 

7.4.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
 
 Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā tiek īstenota ar aptaujām sarunām, 
diskusijām par koledžas dzīvē aktuāliem jautājumiem. Studiju procesa gaitā studenti var izteikt 
iebildumus un priekšlikumus par studiju procesa organizēšanu (nodarbību vietu, laiku u.tml.), kuri 
tiek izskatīti un Ħemti vērā. Koledžā ir izstrādāts Nolikums par studējošo priekšlikumu un sūdzību 
iesniegšanas un izskatīšanas kārtību. Koledžas administrācija uzskata, ka brīva informācijas plūsma 
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ir svarīgākais priekšnoteikums efektīvai, veiksmīgai sadarbībai ar studentiem. Studējošie savu 
līdzdalību studiju procesa pilnveidošanā var realizēt, tieši izsakot savas vēlmes studiju priekšmeta 
pasniedzējam, studiju programmas direktoram, Studiju daĜas vadītājam, ikvienam koledžas 
administrācijas pārstāvim. Īpaši aicināti uz sarunām un sadarbību ir I kursu studenti, kuriem pirmie 
studiju mēneši ir adaptācijas laiks. Galvenos studentiem aktuālos jautājumus pārrunā un risina 
studentu pašpārvalde, kuras sanāksmēs regulāri piedalās un studentus uzklausa koledžas direktore, 
citi koledžas administrācijas pārstāvji, tādējādi savstarpējā dialogā veidojot demokrātisku vidi 
konstruktīvai sadarbībai. Studenti atbilstoši Koledžas nolikumam ir pārstāvēti arī koledžas Padomē. 
 

7.5. Studiju programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla novērtējums 
7.5.1. Akadēmiskā personāla skaits un raksturojošie rādītāji (akadēmisko amatu skaits, 

personas ar maăistra grādu vai doktora zinātnisko grādu) 
 

 Studiju programma „Ārstniecība” ārsta palīga kvalifikācijas iegūšanai ir sākta īstenot ar šo – 
2006./2007. akad.gadu, tāpēc saskaĦā ar noslēgtajiem Darba līgumiem koledžā šajā studiju gadā 
programmā ir nodarbināti 19 docētāji, no tiem 16 – pamatievēlēšanas vietā, 3 kā viesdocētāji. 
Kopumā studiju programmā plānots nodarbināt 33 mācībspēkus, kuru raksturojošie rādītāji sniegti 
4. tabulā. 
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4.tabula 
Akadēmiskā personāla uzskaitījums, tā kvalifikācija un paredzētie pienākumi 1. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā 

„Ārstniecības”(4172300) ārsta palīga kvalifikācijas iegūšanai 
 

Nr. Studiju kurss Mācībspēks Akadēmiskais grāds, kvalifikācija 
(pēc izglītības dokumenta)  

Pamatievēlēšanas vieta 
/ viesdocētājs 

1. Saskarsme Maija Kazia Liepājas Pedagoăiskais institūts – palīgskolas skolotāja kvalifikācija, 
Latvijas Universitāte – izglītības zinātĦu maăistra grāds 

Pamatievēlēšanas vieta 

2. Psiholoăija  Maija Kazia Liepājas Pedagoăiskais institūts – palīgskolas skolotāja kvalifikācija, 
Latvijas Universitāte – izglītības zinātĦu maăistra grāds 

Pamatievēlēšanas vieta 

3. Pētniecība un vadības 
principi 

Maija Kazia Liepājas Pedagoăiskais institūts – palīgskolas skolotāja kvalifikācija, 
Latvijas Universitāte – izglītības zinātĦu maăistra grāds 

Pamatievēlēšanas vieta 

4. Pedagoăija un likumdošana 
veselības aprūpē 

Maija Kazia Liepājas Pedagoăiskais institūts – palīgskolas skolotāja kvalifikācija, 
Latvijas Universitāte – izglītības zinātĦu maăistra grāds 

Pamatievēlēšanas vieta 

5. Ētika Jānis Pavlovskis Latvijas Universitāte – filozofijas maăistra grāds Visdocētājs 
6. Ekstremālo situāciju 

psiholoăija 
Maija Kazia Liepājas Pedagoăiskais institūts – palīgskolas skolotāja kvalifikācija, 

Latvijas Universitāte – izglītības zinātĦu maăistra grāds 
Pamatievēlēšanas vieta 

7. LatīĦu terminoloăija Maija Lagzdone Latvijas Valsts universitāte – filologa, vācu valodas pasniedzēja kvalifikācija Pamatievēlēšanas vieta 
8. Cilvēka biofizika, 

bioėīmiskā vide, citoloăija 
un ăenētika 

Grieta Meldrāja Rīgas Pedagoăiskais institūts – vidusskolas fiziskās audzināšanas, cilvēka 
anatomijas un fizioloăijas skolotāja kvalifikācija 

Pamatievēlēšanas vieta 

9. Anatomija Velga Bunne Latvijas Universitāte – biologa, bioloăijas, ėīmijas pasniedzēja kvalifikācija Pamatievēlēšanas vieta 
10. Fizioloăija Velga Bunne Latvijas Universitāte – biologa, bioloăijas, ėīmijas pasniedzēja kvalifikācija Pamatievēlēšanas vieta 
11. Mikrobioloăija, 

epidemioloăija 
Velga Bunne 

Sarmīte Ivuškāne 
Latvijas Universitāte – biologa, bioloăijas, ėīmijas pasniedzēja kvalifikācija 
Latvijas Valsts universitāte – biologa, bioloăijas, ėīmijas pasniedzēja kvalifikācija 

Pamatievēlēšanas vieta 
Viesdocētājs 

12. Higiēna Velga Bunne Latvijas Universitāte – biologa, bioloăijas, ėīmijas pasniedzēja kvalifikācija Pamatievēlēšanas vieta 
13. Farmakoloăija Kārlis Auškāps 

Ruta Kidika 
Rīgas Medicīnas institūts – ārsta kvalifikācija 
Latvijas Universitāte – bioėīmiėa kvalifikācija 
Latvijas Universitāte – dabas zinātĦu maăistra grāds ėīmijā 

Pamatievēlēšanas vieta 
Pamatievēlēšanas vieta 

14. Patoloăija Sarmīte Melberga Rīgas Medicīnas institūts – ārsta – stomatologa kvalifikācija Pamatievēlēšanas vieta 
15. Klīniskā farmakoloăija Kārlis Auškāps 

Mārcis Zeibārts 
Rīgas medicīnas institūts – ārsta kvalifikācija 
Latvijas Medicīnas akadēmija – ārsta pediatra kvalifikācija 

Pamatievēlēšanas vieta 
Viesdocētājs 

16. Profesionāli tehniskās 
iemaĦas 

Indra Priedeslaipa 
Tamāra KĜaveniece 

Latvijas Medicīnas akadēmija – māszinību grāds 
Latvijas Universitāte – veselības zinātĦu maăistra grāds 

Pamatievēlēšanas vieta 
Pamatievēlēšanas vieta 

17. Terapeitiskā propedeitika Mirdza Indriksone 
Juris Firsts 

Rīgas Medicīnas institūts – ārsta kvalifikācija 
Rīgas Medicīnas institūts – ārsta pediatra kvalifikācija 
Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola – 
profesionālais maăistra grāds uzĦēmējdarbības vadībā 

Pamatievēlēšanas vieta 
Pamatievēlēšanas vieta 
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18. Ėirurăiskā propedeitika Biruta Kalēja Rīgas Medicīnas institūts – ārsta kvalifikācija Pamatievēlēšanas vieta 
19. Pediatriskā propedeitika Elita Apine Rīgas StradiĦa Universitāte – veselības zinātĦu maăistra grāds veselības aprūpē  Viesdocētājs 
20. Ginekoloăiskā propedeitika Agnese Stūrmane Latvijas Medicīnas akadēmija – ārsta grāds Pamatievēlēšanas vieta 
21. Terapija Mirdza Indriksone 

 Juris Firsts 
Rīgas Medicīnas institūts – ārsta kvalifikācija 
Rīgas Medicīnas institūts – ārsta pediatra kvalifikācija 
Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola – 
profesionālais maăistra grāds uzĦēmējdarbības vadībā 

Pamatievēlēšanas vieta 
Pamatievēlēšanas vieta 

22. Ėirurăija Biruta Kalēja Rīgas Medicīnas institūts – ārsta kvalifikācija Pamatievēlēšanas vieta 
23. Pediatrija Amanda Smildzere Rīgas Medicīnas institūts – ārsta pediatra kvalifikācija Pamatievēlēšanas vieta 
24. Dzemdniecība un 

ginekoloăija 
Agnese Stūrmane  
Maira Jansone 

Latvijas Medicīnas akadēmija – ārsta grāds 
Rīgas Medicīnas institūts – ārsta kvalifikācija 

Pamatievēlēšanas vieta 
Viesdocētājs 

25. Infekciju slimības Aija Andrusa Rīgas Medicīnas institūts – ārsta kvalifikācija Pamatievēlēšanas vieta 
26. Neatliekamā medicīniskā 

palīdzība 
GaĜina Lipska 
Dzintra Strokša 

Rīgas Medicīnas institūts – ārsta kvalifikācija 
Rīgas Medicīnas institūts – ārsta kvalifikācija 

Pamatievēlēšanas vieta 
Pamatievēlēšanas vieta 

27. Neiroloăija un sensoro 
orgānu slimības 

Sarma Lindenberga 
Arita Danilāne 
Dace Snippe 

Rīgas Medicīnas institūts – ārsta kvalifikācija 
Rīgas Medicīnas institūts – ārsta pediatra kvalifikācija 
Latvijas Medicīnas akadēmija – ārsta grāds 

Pamatievēlēšanas vieta 
Pamatievēlēšanas vieta 
Pamatievēlēšanas vieta 

28. Psihiatrija Sandra Vītola Rīgas Medicīnas institūts – ārsta kvalifikācija Pamatievēlēšanas vieta 
29. Ādas un seksuāli 

transmisīvās slimības 
Olga Prokofjeva Rīgas Medicīnas institūts – ārsta kvalifikācija Pamatievēlēšanas vieta 

30. Onkoloăija un paliatīvā 
aprūpe 

Inta Laže Latvijas Medicīnas akadēmija – māszinību grāds 
Latvijas Universitāte – veselības zinātĦu maăistra grāds 

Pamatievēlēšanas vieta 

31. Neatliekamās palīdzības 
dienests 

GaĜina Lipska 
Dzintra Strokša 

Rīgas Medicīnas institūts – ārsta kvalifikācija 
Rīgas Medicīnas institūts – ārsta kvalifikācija 

Pamatievēlēšanas vieta 
Pamatievēlēšanas vieta 

32. Intensīvā terapija un 
toksikoloăija 

Jānis Mičāns Rīgas Medicīnas institūts – ārsta kvalifikācija Pamatievēlēšanas vieta 

33. Katastrofu medicīna GaĜina Lipska Rīgas Medicīnas institūts – ārsta kvalifikācija Pamatievēlēšanas vieta 
34. Neatliekamā palīdzība kara 

medicīnā 
Aivars SudrabiĦš Rīgas Medicīnas institūts – ārsta kvalifikācija Pamatievēlēšanas vieta 

35. Ambulatorā palīdzība Anita Vintere Rīgas Medicīnas akadēmija – ārsta grāds Pamatievēlēšanas vieta 
36. Rehabilitācija  Andra Meirēna Latvijas Sporta Pedagoăijas akadēmija - 

pedagoăijas bakalaura grāds sporta zinātnēs, fizioterapeita kvalifikācija 
Viesdocētājs 

37. Izvēles kursi    
 AngĜu valoda Marija SosĦina Latvijas Universitāte – humanitāro zinātĦu maăistra grāds filoloăijā Pamatievēlēšanas vieta 
 Filosofija Jānis Pavlovskis Latvijas Universitāte – filozofijas maăistra grāds Viesdocētājs 
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Kopējie rādītāji programmā: 
 
Amata nosaukums  Pamatievēlēšanas vietā  Viesdocētāji 
 
Lektori     26     
          
Docenti    1     
          
Kopā     27 (82%)    6 (18%) 
          
      
 
Kvalifikācija  Pamatievēlēšanas   Viesdocētāji  Kopā 
    vietā 
 
Maăistri un personas 
ar maăistram pielīdzināmu 25 (6+19)   5 (2+3)   30 (8+22) 
izglītību         (91 %) 
     
 
ZinātĦu doktori  -   -   -   
          (%) 
 
Speciālisti ar augstāko 
izglītību    2   1   3 
          (9%) 
 
 
 Ar dokumentiem, kas apliecina studiju programmas docētāju izglītību un kvalifikāciju, var 
iepazīties pie koledžas personāldaĜas inspektores. 
 Docētāju, kas iesaistīti programmas īstenošanā, zinātniskās biogrāfijas (curriculum vitae) ir 
pievienotas 4.pielikumā. 

  
7.5.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība struktūrvienības mērėu un 

uzdevumu īstenošanai 
  
 Akadēmiskais personāls atbilst studiju priekšmetu īstenošanas prasībām. Par to liecina gan 
mācībspēku pētnieciskā un metodiskā darbība, gan piedalīšanās zinātniskajās konferencēs un 
semināros. 
 Uz akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstību struktūrvienības mērėu un uzdevumu 
īstenošanai norāda gan 7.5.1. punktā un 7.2.1.punktā par pētniecību sniegtā informācija, gan 
docētāju zinātniskās biogrāfijas, kas pievienotas 4.pielikumā un docētāju zinātniskie pētījumi un 
jaunrades sasniegumi, kas pievienoti 9.pielikumā. 
 Koledžas prioritāte ir profesionāls, zinošs un humāns akadēmiskais personāls. Koledžas 
administrācija ir atvērta izglītības novitātēm un kā materiāli (finanšu iespēju robežās), tā morāli 
atbalsta pasniedzēju tālākizglītību dažādos līmeĦos (augstskolās, kursos, semināros, projektos, 
darba grupās).  
 Koledžas pasniedzēji organizē un vada RSU Māszinības fakultātes un citu augstskolu 
studentu pedagoăisko praksi. Šajā studiju gadā pedagoăisko praksi koledžā iziet pieci augstskolu 
studenti. 
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7.5.3. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika 
nākamajiem sešiem gadiem 

 
 Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika ir viens no 
svarīgākajiem jautājumiem koledžas vadības plānoto un realizēto pasākumu lokā. Akadēmiskā 
personāla atlase tiek veikta ar mērėi nodrošināt studiju programmu ar profesionāliem, zinošiem 
atbilstošas kvalifikācijas speciālistiem. Kā svarīgs faktors tiek izvirzīts katra darbinieka radošās 
izaugsmes un labklājības nodrošinājums. 
 Studiju programmas īstenošanā tiek iesaistīti jauni docētāji, kuri ieguvuši nepieciešamo 
izglītību un pauduši interesi strādāt pedagoăijā. 
 Koledžas vadība realizē un plāno akadēmiskā personāla attīstības politiku   

- rosinot docētājus papildināt zināšanas pedagogu profesionālās pilnveides izglītības 
programmā „Augstskolu didaktika: mūsdienu teorijas un prakse”, kā arī turpināt 
izglītību maăistrantūras un doktorantūras studiju programmās, 

- morāli un materiāli atbalstot ikviena pasniedzēja iniciatīvu paaugstināt kvalifikāciju 
profesionālās nozares vai pedagoăijas kursos, semināros, konferencēs, 

- apzinot iespējas un atbalstot pasniedzēju līdzdalību starptautiskajos projektos, 
pieredzes apmaiĦās, darba grupās, 

- motivējot pasniedzēju piedalīšanos pētnieciskajos projektos un studiju metodisko 
materiālu izstrādē, 

- organizējot lekcijas, seminārus, pieredzes apmaiĦas pasākumus ar augsti kvalificētu 
nozares speciālistu piedalīšanos uz vietas koledžā, 

- iesaistot docētājus kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos, ko organizē 
profesionālās asociācijas, sociālie partneri. 

 Akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos, tālākizglītības studijās un 
pētnieciskajā darbā iegūtās zināšanas un aktuālā informācija tiek izmantota studiju procesā. 
 Koledžai svarīgi ir apzināties sava akadēmiskā personāla intelektuālo potenciālu un virzīt to 
uz: 

1. profesionālu izaugsmi; 
2. pedagoăisku izaugsmi; 
3. kultūras izaugsmi; 
4. pašaktivitātēm (darbība sabiedriskās organizācijās utt.); 
5. intelektuālā potenciāla izaugsmi. 

 Ar izglītības programmā iesaistīto dacētāju kvalifikācijas paaugstināšanas plāniem var 
iepazīties pie katedras vadītājas un direktora vietnieces zinātniskajā darbā.  
 

7.6. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 
 
 Studiju programmas finanšu resursus veido dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem valsts 
budžetā un pašu ieĦēmumi. Finansēšanas plānu katram gadam nosaka Rīgas 1.medicīnas koledžas 
budžets. 2006.gada finansēšanas plāns un 2007.gada finansēšanas plāns pievienots 7.pielikumā. 
 

7.7. Ārējie sakari 
7.7.1. Sadarbība ar darba devējiem 

 
 Studiju programmas īstenošanā un kvalitatīvā studentu sagatavošanā specialitātē Ĝoti 
nozīmīgs faktors ir cieša sadarbība ar profesionālajām asociācijām, darba devējiem, prakšu bāzēm. 
 Koledža ilgstoši sadarbojas ar Katastrofu medicīnas centru, Rīgas Ātrās medicīniskās 
palīdzības staciju, citām Latvijas rajonu un pilsētu NMPS (neatliekamās medicīniskās palīdzības 
stacijām), ăimenes ārstu privātpraksēm un doktorātiem, Latvijas Jūras medicīnas centru, Bērnu 
klīnisko universitātes slimnīcu, P.StradiĦa klīnisko universitātes slimnīcu, Rīgas 1.slimnīcu, 
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lielākajām Latvijas rajonu slimnīcām, kur saskaĦā ar noslēgtajiem līgumiem studentiem jau notiek 
un tiek turpmāk plānota prakse. 
 Katastrofu medicīnas centra un Ambulatorās palīdzības dienesta speciālisti ir atbalstījuši un 
piedalījusies ārsta palīga izglītības programmas kā 1.līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 
studiju programmas tapšanā. 
 Programmas satura izveidošanā lielu ieguldījumu devusi Katastrofu medicīnas centra 
Organizācijas un plānošanas daĜas speciāliste S.Villere un citi šīs iestādes speciālisti, kā arī 
Ambulatorā dienesta ārsta palīgu profesionālās biedrības valdes priekšsēdētāja H.Vēvere. 
 Darba devēji ir vienmēr gaidīti un aicināti arī koledžas studentu svētkos, profesionālajos 
pasākumos. Piemēram, šī mācību gada 1.pusgadā mūsu profesionālo partneru un darba devēju 
pārstāvji piedalījās 1.septembra svētkos, Profesiju dienā 16.11.2006. 
 Sadarbības procesā ar darba devējiem koledžas galvenie mērėi ir: 

- Izzināt stāvokli darba tirgū: pieprasījumu pēc speciālistiem, jaunām kvalitātes 
prasībām speciālistiem, profesionālajām perspektīvām un izaugsmes iespējām; 

- Noskaidrot darba devēju viedokli par studiju programmas satura atbilstību darba 
devēju izvirzītajām prasībām (aptaujas, anketēšana); 

- Iesaistīt darba devējus studiju rezultātu kvalitātes novērtēšanā, iekĜaujot 
kvalifikācijas eksāmenu komisijas sastāvā; 

- Sekmēt darba devēju aktīvu piedalīšanos studiju programmas satura pilnveidošanā 
un studentu un pasniedzēju pētnieciskās darbības atbalstīšanā; 

- SaĦemt no darba devējiem konkrētus pasūtījumus lietišėajiem pētījumiem. 
 
Darba devēju aptaujas anketas paraugs pievienots 8.pielikumā. 
 

7.7.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām, kuras īsteno līdzīgas augstākās 
izglītības programmas 

 
Sadarbība plānota ar -  
1. KauĦas Medicīnas koledžu 
2. Orebro University, Zviedrija 
 
Sadarbības mērėi:  
Ārsta palīga studiju programmas studiju kursu satura pilnveidošana, pētniecības vadīšana, studiju 
procesa organizācijas uzlabošana, studentu starptautiskās pieredzes iegūšana, pedagogu 
kvalifikācijas paaugstināšana. 
 
Sadarbības formas:  

• studentu pieredzes apmaiĦa 
• pedagogu pieredzes apmaiĦa 
• starptautiski semināri, konferences 
• darba grupas (darbs pie studiju kursu programmu pilnveidošanas un dalība Eiropas 

Savienības projektos) 
 

8. Augstākās izglītības programmas attīstības plāns 
 
8.1. Studiju programmas un tās realizācijas stipro un vājo pušu, iespēju un draudu 

novērtējums 
   
  Izstrādājot pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu un plānojot tās 
realizāciju, tika apzinātas un analizētas studiju programmas stiprās un vājās puses, tika veikta SVID 
analīze: 
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Stiprās puses Vājās puses 
 
• Studiju programmas  

„Ārstniecība” saturs atbilst 
Latvijas likumdošanai un Ārsta 
palīga 4.kvalifikācijas līmeĦa 
profesijas standartam 

• Laba iepriekšējāpieredze 
pēcdiploma ārsta palīga 
viengadīgās apmācības 
programmas izveidošanā 1995. – 
1996. gadā, pilnveidošanā un 
realizācijā 

• Laba iepriekšējā pieredze ārsta 
palīga 3.profesionālās 
kvalifikācijas līmeĦa programmas 
izstrādē, pilnveidošanā un 
realizācijā (no 1997.g.) 

• Rīgas 1.medicīnas koledžas 
docētāju aktīva sadarbība ar 
Ambulatorā dienesta speciālistiem 
un Ambulatoro feldšeru / ārstu 
palīgu asociāciju, ar NMP un 
Katastrofu medicīnas centra 
speciālistiem un ekspertiem Ārsta 
palīga 3. un 4. kvalifikācijas  
līmeĦa profesijas standarta 
izstrādē (PS-0262 – 03.06.2004.) 

• Laba sadarbība ar prakses vietām, 
prakses organizatoriem un 
vadītājiem 

• Laba sadarbība ar esošajiem un 
potenciālajiem darba devējiem 

• Liels pieprasījums Latvijas darba 
tirgū pēc kvalitatīviem 
speciālistiem 

• Studiju programmas motivācijai 
atbilstošas kvalifikācijas un 
profesionāli pieredzējuši 
mācībspēki 

• Studiju programmas realizācijai 
atbilstošs mācību un 
medicīniskais aprīkojums 

• Papildus informācijas iegūšanai 
un studiju kvalitātes uzlabošanai 
tiek izmantas jaunās tehnoloăijas 

 
• Vērojama reflektantu vidējās 

balles līmeĦa samazināšanās 
tendence iestājoties, kas prasa 
papildus pedagoăisko darbu no 
koledžas docētājiem 

• Profesoru trūkums izglītības 
programmā 

• Zems gados jaunu docētāju 
īpatsvars programmā (jāizstrādā 
stratēăija jaunu docētāju 
piesaistīšanai) 

Iespējas Draudi 
• Darba tirgus konkurences 

prasībām atbilstoši jaunie 
speciālisti 

• Pozitīvs atbalsts no darba 

• Eiropas Savienības valstīs nav 
līdzīgu studiju programmu 
ietvaros sagatavotu speciālistu – 
ārsta palīgu, tādēĜ problemātiska 
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devējiem NMP dienestā, 
Katastrofu medicīnas centrā, 
NBS, Ambulatorajā dienestā 

• Augsts darba tirgus pieprasījums 
pēc speciālistiem 

• Studiju programmas un kursu 
programmu pilnveidošana 

• Jaunu studiju virzienu izstrāde un 
jau esošo pilnveidošana 

• Valstisks finansiāls atbalsts 
veselības aprūpei ar programmu 
„Cilvēkresursu attīstība veselības 
aprūpē 2006 – 2015.gadam” 

• Darba devēju iesaistīšana 
pētniecības darbā: lietišėo 
pētījumu pasūtījumi, sadarbība 
pētījumu realizācijā. 

 

ir pieredzes apmaiĦa un sadarbība 
ar citu valstu speciālistiem 

• Darba pārslodzes un neatbilstošas 
darba samaksas ietekme uz 
profesijas prestižu 

• Studentu samazināšanās 
demogrāfiskās problēmas dēĜ 

 
8.2. Programmas attīstības plāns 

 
Studiju programmas attīstība plānota saskaĦā ar Rīgas 1.medicīnas koledžas attīstības stratēăiju 
un pamatojoties uz studiju programmas SVID (SWOT) analīzi. 

 
� Programmas attīstību un plānošanu balstīt uz studiju satura un procesa organizācijas 

iekšējās kvalitātes kontroles rezultātiem, darba tirgus konkurences prasībām, veikt 
studiju programmas ikgada pašvērtējumu; 

� Studiju programmas pilnveides procesā nodrošināt profesijas prestižu un mobilitāti, 
izglītības gala dokumenta starptautisku atzīšanu; 

� Īstenot akadēmiskā personāla atlases un tālākizglītības politiku; motivēt un atbalstīt 
pasniedzēju tālākizglītības iespēju un formu dažādību, iesaistīšanos, pētnieciskajā 
darbībā un projektos; 

� Veicināt docētāju un studentu abpusēju ieinteresētību un sadarbību studiju procesa 
intensifikācijā, zinātniski pētnieciskajā darbībā; 

� Paaugstināt prakšu efektivitāti, mērėtiecīgi attīstot sadarbību ar prakšu bāzēm 
Neatliekamās medicīniskās palīdzības satacijās un nodaĜās un Ambulatorajā dienestā, 
doktorātos, ăimenes ārstu praksēs visā Latvijas teritorijā; 

� Veikt darba tirgus pētījumus un veidot atbilstošu mārketinga stratēăiju, kas pamatojas uz 
pētījumiem par absolventu vietu darba tirgū un studentu izvēli un motivāciju; 

� Attīstīt sadarbību ar darba devējiem, profesionālajiem partneriem, iesaistot viĦus 
studentu un pasniedzēju lietišėo pētījumu plānošanā, aktuālu tēmu izvēlē un realizēšanā; 

� Veikt regulāru profesionālās orientācijas un informēšanas darbu visos Latvijas reăionos, 
tādejādi nodrošinot profesijai motivētu studentu kontingentu; 

� Pilnveidot studiju metodes, veicinot izziĦas intereses, veidojot ārsta palīga profesijai 
atbilstošu motivāciju darbam komandā, kā arī problēmu risināšanas un kritiskās 
domāšanas attīstību studentos; 

� Pastāvīgi pilnveidot un modernizēt studiju materiāli tehnisko bāzi: 
- izstrādāt mārketinga politiku, kas ir vērsta uz tiešo komunikāciju, Ħemot vērā tirgus 

segmentācijas pamatelementus, 
- sadarboties ar darba tirgus pārstāvjiem dažāda līmeĦa institūcijās, nodrošinot 

izglītības programmas atbilstību profesijas standarta prasībām; 



 38 

• Pilnveidot un turpināt sadarbību ar Latvijas veselības aprūpes iestādēm un līdzīgām studiju 
programmām Latvijā; 

• Iesaistīties starptautiskās programmās un projektos. Turpināt sadarbību ar radniecīgām 
Eiropas augstskolām, nodrošinot koledžas studiju programmas atbilstību Eiropas Savienības 
prasībām; organizēt vieslektoru piesaisti; 

• Sekmēt studiju programmas pēctecību, sadarbojoties ar otrā līmeĦa profesionālo augstāko 
izglītību realizējošām organizācijām; 

• Analizēt studiju programmas reklāmas un informatīvo materiālu efektivitāti, pilnveidojot un 
paplašinot informācijas pieejamību; 

• Paplašināt koledžas mājas lapas informatīvo funkciju, atbalstot studentu un docētāju 
sadarbību studiju kursu apguvē; 

• Pamatojoties uz koledžas dalību programmā „Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē 2006. 
– 2015. gadam” un tajā paredzēto finansējumu, 2007. – 2015. gadā plānojam: 

- Studentu atlasē studiju programmā ieviest profesionālās piemērotības 
pārbaudījumus, 

- Uzlabot studentu studiju un sadzīves apstākĜus, rekonstruējot studiju un sadzīves 
telpas, 

- Uzturēt akadēmiskā personāla kvalifikāciju. Nodrošinot reālu konkurenci uz 
akadēmiskajiem amatiem, 

- Attīstīt studiju programmas mācību bāzi, radot apstākĜus kvalitatīvam un 
produktīvam pētnieciskajam un pedagoăiskajam darbam, 

- Nodrošināt un atjaunot studiju programmas realizācijai atbilstošas iekārtas un 
aprīkojumu, 

- Nodrošināt pedagogu un studējošo mobilitāti, realizējot apmācību reăionos, 
- Regulāri papildināt un atjaunot koledžas bibliotēkas informācijas resursus, 
- Regulāri izvērtēt esošo līdzdiploma izglītības programmu un veikt tās pilnveidošanu 

atbilstoši izstrādājiem profesiju standartiem. 
 

 
 
 Rīgas 1.medicīnas koledžas direktore     I.Bunga 
 
 Direktores vietniece zinātniskajā darbā    A.Pāža 
 
 Programmas direktore       M.Kazia 
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Studiju programmas licence 
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2.pielikums 
 

 
 
 
 

Līgums ar Rīgas StradiĦa Universitāti, 
Nodomu protokols ar  

Rīgas Medicīnas koledžu 
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3.pielikums 
 

 
 
 
 

Studiju kursu apraksti 
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Studiju kursa nosaukums -   Saskarsme 
Studiju kursa vadītājs -   Maija Kazia - Izglītības zinātĦu maăistra grāds 
Kredītpunktu skaits –    2 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –   52 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –    -  
Patstāvīgā darba apjoms -    28 stundas 
 
Mērėis: 
Nodrošināt studentu spēju lietot verbālās un neverbālās saskarsmes metodes. 
 
Uzdevumi: 
Apgūt saskarsmes metodes, lai mazinātu pacienta raizes somātisko saslimšanu gadījumos. 
Spēt nodarboties ar pacientu, mazināt depresiju dzīves krīzes situācijā. 
Apgūt pediatrisku pacientu psihomotorās attīstības ciklu atšėirības. 
Izprast bērnu spējas un vēlmi kontaktēties ar pieaugušo. 
Spēt sadarboties ar bērnu un viĦa vecākiem represijas pazīmju mazināšanai. 
Zināt un saprast geriatriska pacienta psiholoăiskās īpatnības. 
Spēt iesaistīties lietišėajās sarunās. 
Spēt izvērtēt savu prasmi/ attieksmi pozitīvas saskarsmes veidošanā stacionāra, ambulatorā aprūpē, mājas apstākĜos. 
Tēmas: 
Saskarsmes un prakses vide. Telpa un teritorialitāte slimnīcas vidē. 
Saskarsme ambulatorā aprūpē. Saskarsme aprūpējot pacientu mājās. 
Saskarsmes metodes pacientu aprūpē somātisko saslimšanu gadījumos. 
Temperamenta un rakstura loma saskarsmē ar geriatrisku pacientu. 
Attiecību līmenis saskarsmē ar citiem veselības aprūpes profesionāĜiem (kolēăiem). 
Dzīves krīzes situācijas. Krīzes reakcijas. Indivīda aizsardzības mehānismi. 
Galvenās problēmas bērniem nokĜūstot slimnīcā. Saskarsmes formas. Situāciju izvērtēšana. 
Bērnu psihomotorās attīstības periodi dažādu autoru teorijas. 
Bērna kontaktēšanās spēju attīstība. Saskarsmes formas, kontaktēšanās nepieciešamība. 
Konfliktsituāciju veidi, cēloĦi. Krīzes vecumi. 
Bērnu reakcijas tuvinieku zaudējuma gadījumā. 
 
Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai: 
Lekciju, semināru apmeklējums, 2 patstāvīgo darbu veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru un patstāvīgā darba uzdevumi, sekmīgi nokārtota galīgā 
ieskaite. 
 
Vērtēšanas kritēriji: Mācību priekšmeta “Saskarsme” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma skalas, Ħemot vērā 
šādu vērtējuma sadalījumu: 

Mutiska ieskaite studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 30%). 
Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
Piedalīšanās lekcijās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
Semināru darbs – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
Darbs grupās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 

 
Izmantojamā literatūra: 
Fromms Ē., Māksla mīlēt, R.: Jumava, 1994. 
Jungs K.G., Dvēseles pasaule, R.: Zvaigzne, 1994. 
Jungs K.G., Psiholoăiskie tipi, R.: Zvaigzne, 1993. 
Karpova Ā., Personība : teorijas un to radītāji, R.: Zvaigzne ABC, 1998. 
Karpova Ā., Ăimenes psiholoăija, R: RaKa, 2000. 
Karpova Ā., Plotnieks I., Personība un saskarsme, R.: P.Stučkas LVU, 1984. 
Latiševs U., Lietišėās sarunas. Lietišėie kontakti, R.:, 1995. 
LiepiĦa S., Gerontoloăijas psiholoăiskie aspekti, R.: 1998. 
Lūse V., Piedodu sev, II daĜa, Dārgās dusmas, R.: Kantrī nams, 2001. 
Omārova S., Cilvēks runā ar cilvēku. Saskarsmes psiholoăija, R.: Kamene, 1994. 
Omārova S., Cilvēks dzīvo grupā. Saskarsmes psiholoăija, R.: Kamene, 1996. 
Pāžs A., ĖermeĦa valoda, R.: Jumava, 1995. 
Stouns D., Petrovs B., Hina Š., Sarežăītās sarunas, R.: Izdevniecības nams „Trīs”, 2003. 
Puškarevs I., Golubeva A., Bērna attīstība, R.: Lielvārds, 1999. 
Vecgrāve A., Kā man saprast savu bērnu, R.: 1996. 
Saskarsme un pacientu aprūpe. - Materiāls veidots no amerikāĦu izdevuma, 2 daĜas, 1995.  
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Studiju kursa nosaukums -   Psiholoăija 
Studiju kursa vadītājs -   Maija Kazia - Izglītības zinātĦu maăistra grāds 
Kredītpunktu skaits –    1 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –   26 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –    -  
Patstāvīgā darba apjoms -    14 stundas 
 
Mērėis: 
Veicināt studentu spēju kritiski domāt un risināt problēmas. 
 
Uzdevumi: 
Izprast mūsdienu psiholoăijas struktūru. 
Zināt psiholoăijas zinātnes galvenos virzienus. 
Izprast psiholoăijas nozaru klasifikāciju. 
Izprast personības jēdzienu. 
Zināt un izprast personības psihiskās izziĦas sfēras elementus. 
Izprast: uzmanības, sajūtu, uztveres, atmiĦas, domāšanas un runas svarīgo nozīmi personības psihiskās izziĦas darbībā. 
Zināt personības emocionālās un gribas sfēras lomu psihiskās izziĦas darbībā. 

 
Tēmas: 
Ievads psiholoăijā. Mūsdienu psiholoăijas struktūra. Psiholoăijas zinātnes galvenie virzieni. Vispārīgās psiholoăijas 
jēdziens. 
Psiholoăijas nozaru klasifikācijas galvenie principi. 
ApziĦas un zemapziĦas jēdziens. ApziĦas struktūra. Neapzinātais, tā apakšstruktūras. 
Personības jēdziens dažādu autoru interpretācijā. Personības izziĦas sfēras vispārīgs raksturojums. 
Sajūtas un uztvere. Sajūtu veidi. Uztveres veidi. 
Uzmanība, tās veidi. Uzmanības īpatnības 
AtmiĦas vispārīgs raksturojums. 
Domāšana un runa. Domāšanas vispārīgs raksturojums. Domāšanas procesi. Runas veidi. 
Personības emocionālā sfēra. Jutas un emocijas. Emocijas un griba. 
Personība darbībā un saskarsmē. Personības psiholoăija. 
Motīvu klasifikācija. Motivācija un izziĦas intereses. 
Personības individuālās tipoloăiskās īpašības. Temperaments, raksturs, spējas un dotības. 
Personības attīstība. Psihiskās attīstības virzītspēks. Vecuma periodizācija. Psihiskās attīstības kritēriji. Psihiskās 
attīstības periodizācija.  
Es tēla veidošanās. 
 
Nosacījumi kredītpunkta iegūšanai: 
Lekciju, semināru apmeklējums, 2 patstāvīgo darbu veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru un patstāvīgā darba uzdevumi, sekmīgi nokārtota galīgā 
ieskaite. 
 
Vērtēšanas kritēriji: Mācību priekšmeta “Psiholoăija” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma skalas, Ħemot vērā 
šādu vērtējuma sadalījumu: 

Mutiskā ieskaite studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 30%). 
Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
Piedalīšanās lekcijās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
Semināru darbs – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
Darbs grupās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 

 
Izmantojamā literatūra: 

Jungs K.G., Psiholoăiskie tipi, R.: Zvaigzne, 1993. 
Freids Z., Psihoanalīzes nozīme un vēsture, R.: Lielvārds, 1994. 
Golmens D., Tava emocionālā inteleăence, R.: Jumava, 2001. 
Karpova Ā., Personība: teorijas un to radītāji, R.: Zvaigzne ABC, 1998. 
Karpova Ā., Plotnieks I., Personība un saskarsme, R.: LU, 1984. 
Karpova Ā., Ăimenes psiholoăija, R.: RaKa, 2000. 
Lasmane S., Milts A., Rubenss A., Ētika, R.: Zvaigzne, 1993. 
LiepiĦa S., Ăerontoloăijas psiholoăiskie aspekti, R.: Zvaigzne ABC, 1998. 
Lūsu V., Piedodu sev II daĜa Dārgās dusmas, R.: Kantrī nams, 2001. 
Psiholoăijas vārdnīca, R.: Mācību apgāds, 1999. 
Puškarevs I., Attīstības psiholoăija, R.: RaKa, 2001. 
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ReĦăe V., Sociālā psiholoăija, R.: Zvaigzne ABC, 2002. 
ReĦăe V., Lekciju kurss „Personības psiholoăiskās teorijas”, R.: Zvaigzne ABC, 1999. 
Stouns P., Petrovs B., Sarežăītās sarunas, R.: Izdevniecības nams „Trīs”, 2003. 
Svence G., Attīstības psiholoăija, R.: Zvaigzne ABC, 1999. 
Vorobjovs A., Vispārīgā psiholoăija, R.: Mācību apgāds, 2000. 
Vorobjovs A., Sociālā psiholoăija, R.: SIA Izglītības soĜi, 2002. 
Guy R. Lefrancois, Psychological Theories and Human Learning,Monterey, California, 1982. 
Шульц Д.П., Шульц С.Э., История современной психологии, Санкт-Петербург, 1998. 
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Studiju kursa nosaukums -   Pētniecības un vadības principi 
Studiju kursa vadītājs -   Maija Kazia - Izglītības zinātĦu maăistra grāds 
Kredītpunktu skaits –    1 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –   14 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –    20 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    6 stundas 
 
Mērėis: 
Veicināt studentu spēju veikt pētniecisko darbību kvalifikācijas darba izstrādes laikā. 
Veicināt studentu prasmi pielietot vadības teorijas pamatus ārsta palīga darbībā. 
 
Uzdevumi: 
Iepazīstināt ar pētniecības metodēm, praktiskajām izmantošanas iespējām. 
Sniegt zināšanas par datu apkopošanu, izvērtēšanu un analīzi. 
Prast pielietot apgūtās zināšanas pētniecības darba izstrādē. 
Izprast ārsta palīga lomu strādājot komandā. 
Izprast vadības principus. 
Tēmas: 

Ētikas principi pētniecībā. 
Pētījuma izstrāde. 
Pētniecības metodes un iegūtās informācijas datu analīze. 
Dalībnieku izvēle un informācijas iegūšanas metodes un pārbaudes tehnika. 
Pētījuma rezultāti, iegūto datu analīze, izskaidrošana, secinājumi. 
Valsts veselības aprūpes sistēmas organizācija. 
Organizācijas vadības iekšējā un ārējā vide. 
Vadītājs un vadīšana. 
Vadības teorijas, to pielietojums, analīze. 
Vadīšanas principi, funkcijas – plānošana, organizēšana, motivēšana, kontrole. 
Lēmumu pieĦemšanas process un metodes. 

 
Nosacījumi kredītpunkta iegūšanai: 
Lekciju, semināru, praktisko nodarbību apmeklējums,  1patstāvīgā darba veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru, praktisko un patstāvīgā darba uzdevumi, 
sekmīgi nokārtota galīgā ieskaite. 
 
Vērtēšanas kritēriji: Mācību priekšmeta “Pētniecības un vadības principi” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma 
skalas, Ħemot vērā šādu vērtējuma sadalījumu: 

Pētnieciskā darba aizstāvēšana studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 40%).  
Praktiskā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
Piedalīšanās lekcijās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
Darbs grupās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 

 
Izmantojamā literatūra: 

Forands I., Vadītājs un vadīšana, R.: Kamene, 1999., 176 lpp. 
Geske A., Grīnfelds A., Izglītības pētījumu metodoloăija un metodes, R.: RaKa, 2001. 
Kārnegijs D., Līderis tevī, R.: Jumava, 1997. 
Lasmanis A., Pedagoăijas un psiholoăijas pētījumu plānošana un norise, 3.izd., R.: SIA “Mācību 

apgāds NT, 1999. 
Lasmanis A., Datu ieguves apstrādes un analīzes metodes pedagoăijas un psiholoăijas pētījumos, R.: 

SIA “Mācību apgāds NT”, 1999. 
Libermanis G., Īpašuma attiecības un uzĦēmējdarbības formas, R.: Kamene, 1998., 132 lpp 
Niedrītis J.Ē., Mārketings, R.: Biznesa Augstskola Turība, 2000.,  238 lpp. 
OzoliĦa Nucho A., Vidnere M., Stresa menedžments, R.: AGB, 1998. 
Praude V., BeĜčikovs J., Menedžments, R.: Vaidelote, 1996., 184 lpp. 
Rūrāne M., UzĦēmējdarbības pamati, R.: Turības Mācību Centrs, 1997., 184 lpp. 
Sīle V., Medicīnas ētika, R.: Zinātne, 1999. 
Vorobjovs A., Sociālā psiholoăija, R.: SIA “Izglītības soĜi”, 2000. 

Avoti:  
www.likumi.lv, LR Ministru kabineta noteikumi. 
www.vm.gov.lv LR Veselības ministrijas mājas lapa, normatīvie akti veselības aprūpē. 
www.vsi.gov.lv, Valsts sanitārā inspekcija. 
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Studiju kursa nosaukums -   Pedagoăija un likumdošana veselības 
aprūpē 

Studiju kursa vadītājs -   Maija Kazia - Izglītības zinātĦu maăistra grāds 
Kredītpunktu skaits –    1 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –   26 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –    - 
Patstāvīgā darba apjoms -    14 stundas 
 
Mērėis: 
Veicināt studentu spēju izglītot pacientu un viĦa tuviniekus, pielietojot pedagoăiskās metodes.  
Veicināt studentu spēju darboties saskaĦā ar juridiskiem un ētiskiem pamatprincipiem, uzĦemties atbildību par 
profesionālo darbību. 
 
Uzdevumi: 

Zināt pedagoăijas pamatus un pētniecības metodes. 
Izprast, kas ir personība un tās attīstības faktorus. 
Izprast mācību principus, metodes un didaktikas pamatus. 
Izprast mācīšanas un ārsta palīga lomu pacienta izglītošanas procesā. 
Zināt pacienta izglītošanas situāciju ierobežojošos faktorus. 
Izprast izglītošanas satura izvēli konkrētos gadījumos. 
Izprast dažādu izglītošanas metožu pielietošanas nozīmi pacientiem dažādos vecuma posmos. 
Prast novērtēt izglītošanas rezultātus pacientiem. 
Saprast ārsta palīga profesionālo darbību reglamentējošo tiesību normatīvo aktu veidošanas principus un 

darbību. 
Tēmas: 

Pedagoăijas vispārīgie pamati. Pedagoăijas pētniecības metodes. 
Personība un tās attīstības faktori. Materiālās vajadzības. Garīgās vajadzības. Sociālās vajadzības. Personības 
struktūra. 
Vecuma īpatnību ievērošana pedagoăiskajā praksē. 
Mācību principi, mācību metodes un mācību līdzekĜi. 
Vispārīgā didaktika, pētniecības piemēri, kas saistīti ar pacienta izglītošanu. 
Mācīšanās un ārsta palīga loma pacienta izglītošanas procesā. 
Pacienta izglītošana, izglītošanas situāciju ierobežojošie faktori. 
Izglītošanas mērėu izmantošana konkrētajos gadījumos, izglītošanas satura izvēle. 
Dažādu izglītošanas metožu pielietošana dažādos vecuma periodos. 
Ārsta palīga profesionālo darbību regulējošie tiesību normatīvie akti. 

 
Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai: 
Lekciju, semināru apmeklējums, 2 patstāvīgo  darbu veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru un patstāvīgā darba uzdevumi, 
sekmīgi nokārtota galīgā ieskaite. 
 
Vērtēšanas kritēriji: Mācību priekšmeta “Pedagoăija un likumdošana veselības aprūpē” apguve tiek vērtēta pēc 10 
ballu vērtējuma skalas, Ħemot vērā šādu vērtējuma sadalījumu: 

Rakstiska ieskaite studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 30%). 
Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
Piedalīšanās lekcijās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
Semināru darbs – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
Darbs grupās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 30%). 

 
Izmantojamā literatūra: 

Alberta Dz., Didaktika, R.: RaKa, 2001. 
BeĜickis I., Izglītības alternatīvās teorijas, R.: RaKa, 1997. 
Geske A., Gr;infelds A., Izglītības pētījumu metodoloăija un metodes, R.: RaKa, 2001 
Granuma V., Pacienta izglītošana, R.: MPIC, 1998. 
Gudjons A., Pedagoăijas pamatatziĦas, R.: Zvaigzne ABC, 1998. 
Karpova Ā., Personība: teorijas un to radītāji, R.: Zvaigzne ABC, 1998. 
Koėe T., Rumpmeja E. Jungs K.G., Mūsdienu skolai, R.: RaKa, 2001 
LapiĦa L., RudiĦa V., Intraktīvās mācīšanas metodes, R.: Zvaigzne ABC, 1997 
Svence G., Attīstības psiholoăija, R.: Zvaigzne ABC, 1999. 
Ziemele I., Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā, R.: Izglītības soĜi, 2000. 
Žogla I., Didaktikas teorētiskie pamati, R.: RaKa, 2001. 



 51 

Žukovs I., Ievads pedagoăijā, R.: RaKa, 1997. 
Avoti: 
www.likumi.lv - likumi, LR Ministru kabineta noteikumi. 
www.vm.gov.lv - LR Veselības ministrijas mājas lapa, normatīvie akti veselības aprūpē. 
www.ttc.lv - tulkošanas un terminoloăijas centrs, ES regulas. 
www.izmpic.lv - LR Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās izglītības centrs, profesiju standarti. 
www.vsmta.lv - Veselības statistikas un medicīnas tehnoloăiju valsts aăentūras mājas lapa, normatīvie akti veselības 

aprūpē,  medicīnas tehnoloăijas. 
www.voava.lv - Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aăentūras mājas lapa. 
https://pro.nais.dati.lv - konsolidētie normatīvie akti, abonements. 
 



 52 

Studiju kursa nosaukums -   Ētika 
Studiju kursa vadītājs -   Jānis Pavlovskis  - Filozofijas maăistra grāds 
Kredītpunktu skaits –    1 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –   26 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –    -  
Patstāvīgā darba apjoms -    14 stundas 
 
Mērėis: 
Informēt studentus optimālai ētiskai darbībai (rīcībai) izvēlētajā profesijā, specializācijā. 
Orientēties aksioloăijas pasaulē un to pielietošanā medicīnā. 
 
Uzdevumi: 
Spēt pielietot dažādības viedokli ar ētisko vērtību palīdzību. 
Motivēt audzēkĦu  (studenta) prasmi sniegt un sasniegt, saskatīt dzīves un profesionālās darbības ētikas aspektus. 
Aktualizēt 20./21.gadsimta ētikas specifiku. 
Problēmsituāciju risinājumi medicīnas ētikā. 
 
Tēmas: 
Ētikas vispārējs apskats. 
Personības ētika. 
Ētiskās vērtības. 
Ētikas stili. 
Profesionālo ētisko kodeksu apskats. 
Biomedicīnas ētikas problēmas mūsdienās. 
Profesionālā ētika un etiėete. 
Morālo situāciju analīze. 
 
Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai: 
Lekciju, semināru apmeklējums, 2 patstāvīgo darbu veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru un patstāvīgā darba uzdevumi, 
sekmīgi nokārtota galīgā ieskaite. 
 
Vērtēšanas kritēriji: Mācību priekšmeta “Ētika” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma skalas, Ħemot vērā šādu 
vērtējuma sadalījumu: 

Mutiska ieskaite studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 30%). 
Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
Piedalīšanās lekcijās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
Semināru darbs – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 30%). 
Darbs grupās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 

 
Izmantojamā literatūra: 

Bērklijs Dz., Traktāts par cilvēka izziĦas principiem, R.: 1989. 
Hjūms D., Pētījums par cilvēka sapratni, R.: 1987. 
Kūle M., Filozofija, R.: 1996, 1997, 1998. - 3 izdevumi. 
Lasmane S., Rietumeiropas ētika : no Sokrāta līdz postmodernismam, R.: 1998. 
Lasmane S., Milts A., Rubenis A., Ētika, R.: 1992., 1995. 
Loks Dž., Esejas par cilvēka sapratni, R.: 1977. 
Mamardašvilli M., ApziĦa un civilizācija, R.: Grāmata 1990. - Nr.10. 
Milts A., Ētika : personības un sabiedrības ētika, R.: 2000. 
Rasels B., Rietumu filozofijas vēsture, ĥujorka, 1981. - Krievu valodā. 
Rubene M. No tagadnes uz tagadni, R.: Minerva, 1995. 
Rubenis A., Ētika XX gadsimtā : praktiskā ētika, R.: 1996. 
Rubenis A., Ētika XX gadsimtā : teorētiskā ētika, R.: 1997. 
Mackie I.L., Ethics : inventig right and wrong, Penguin books, 1977. 
Medizin und Ethik, Stuttgart, 1994. 
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Studiju kursa nosaukums -   Ekstremālo situāciju psiholoăija 
Studiju kursa vadītājs -   Maija Kazia - Izglītības zinātĦu maăistra grāds 
Kredītpunktu skaits –    2 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –   38 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –    20 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    22 stundas 
 
Mērėis: 
Veicināt studentu spēju sniegt psiholoăisko atbalstu dažādu veselībai un dzīvībai kritisku stāvokĜu gadījumā. 
 
Uzdevumi: 
Izprast ekstremālo traumējošo situāciju psiholoăisko raksturu. 
Izprast klienta (pieaugušā un bērna) psiholoăisko reakciju īpatnības un atšėirības zaudējuma gadījumā. 
Zināt un izprast ekstremālo situāciju psiholoăiskos faktorus. 
Izprast adaptācijas formu nozīmi ekstremālās situācijās. 
Prast strādāt ar klientu krīzes situācijās. 
 
Tēmas: 

Ekstremālo situāciju psiholoăiskā būtība, funkcijas. 
Ekstremālo traumējošo situāciju psiholoăiskais raksturojums. 
Ekstremālo situāciju psiholoăiskie faktori. 
Adaptācijas posmi ekstremālās  situācijās. Rīcībspējas psiholoăiskās īpatnības. 
Mazās un lielās grupas psiholoăija. 

 
Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai: 
Lekciju, semināru, praktisko nodarbību apmeklējums, 3 patstāvīgo darbu veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru, praktisko darbu un patstāvīgā darba uzdevumi, sekmīgi 
nokārtota galīgā ieskaite. 
 
Vērtēšanas kritēriji: Mācību priekšmeta “Ekstremālo situāciju psiholoăija” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma 
skalas, Ħemot vērā šādu vērtējuma sadalījumu: 

Mutiska ieskaite studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 30%).  
Praktiskā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
Piedalīšanās lekcijās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
Darbs grupās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 

 
Izmantojamā literatūra: 

Deinova Š., Kā pārdzīvot jūsu bērna tīĦa gadus, R.: Asja, 1996. 
Edmillers A., Vilhelms Š., Manipulēšana, R.: Balts eko, 2004. 
Freids Z., Bērnu sit, R.: Zvaigzne ABC, 1998. 
Forvarda S. un Freze D., Emocionālā šantāža, R.: Kontinents, 1997. 
Gustavs LE BONS, PūĜa psiholoăija, Rēzekne: Latgales kultūras centrs, 1998. 
Ginsburga Ž.D., Bēdas, vainas izjūta un dusmas, R.: 1996. 
Karpova Ā., Ăimenes psiholoăija, R.: RaKa, 2000. 
Keizulinska L.,  Šėiršanās un tikšanās, R.: Zvaigzne ABC, 1998. 
Rutka L., Psiholoăiska palīdzība bērniem vecāku šėiršanās gadījumā, Jelgava: Zinātniskā publikācija, 

2000. 
Скиннер Р., Клинз Дж., Семя и как в ней уцелеть, Москва, 1995. 
Эйдемиллер Э., Юстицкис В., Психология и психотерапия семьи, Санкт-Петербург: Питер, 1999. 

 



 54 

Studiju kursa nosaukums -   LatīĦu terminoloăija 
Studiju kursa vadītājs -   Maija Lagzdone - Filologa, vācu valodas pasniedzēja 

  kvalifikācija 
Kredītpunktu skaits –    2 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –   52 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –    -  
Patstāvīgā darba apjoms -    28 stundas 
Mērėis: 

Veicināt studentu spēju noformēt diagnozes, nopieciešamos izmeklējumus latīniski un izprast pacientu slimības 
vēstures, kurās lietota latīĦu un grieėu izcelsmes terminoloăija, lai varētu apzināti un pareizi lietot darbam nepieciešamo 
medicīnisko terminoloăiju. 
 
Uzdevumi: 

Ārstu palīga darbam nepieciešamās latīĦu un grieėu cilmes leksikas apgūšana un pareiza lietošana. 
Praktiskās gramatikas apzināta lietošana terminu veidošanā un terminoelementu identificēšanā. 
Visparizglītojošo latīĦu izteicienu un parunu apzināšana un saprašana. 
Svešvārdu etiomoloăijas izprašana. 

Tēmas: 
Īsa latīĦu valodas vēsture, latīĦu un grieėu valodas saikne, medicīnas pirmssākumi Senajā Grieėijā. 
Fonētika. LatīĦu alfabēts. Vēsturiskā noformēšanās. PatskaĦi, divskaĦi, līdzskaĦi, to savienojumi. Akcents. Vārdu 

dalīšana zilbēs. 
Medicīniskās terminoloăijas veidojošie elementi. Grieėu sufiksi, prefiksi. ZāĜu nosaukumos esošie. 
Darbības vārds. 
Pārskats par lietvārdu lietošanu terminoloăijā. 
Pārskats par adjektīva lietošanu terminoloăijā. 
Pārskats par recepti. Gramatika receptēs. 
Pārskats par skaitĜa vārdu. Lietošana terminoloăijā 
PadziĜināta 3.deklinācijas apgūšana. 
PadziĜināta 4., 5. deklinācijas apgūšana. 
Grieėu cilmes vārdu locījumi. 
Īpašības vārdu salikums pakāpju salikums terminoloăijā. 
Nelokāmas vārdu šėiras terminoloăijā. 
Saīsinājumi. 
LatīĦu izteicienu un parunu aktualitāte veselīgu un saprātīgu dzīves uztveri veidojot. 

 
Nosacījumi kredītpunkta iegūšanai: 
Lekciju, semināru apmeklējums, patstāvīgo darbu veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru un 4 patstāvīgā darba uzdevumi, 
sekmīgi nokārtota galīgā ieskaite. 
 
Vērtēšanas kritēriji: Mācību priekšmeta “LatīĦu terminoloăija” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma skalas, 
Ħemot vērā šādu vērtējuma sadalījumu: 

Mutiska ieskaite studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 30%). 
Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
Piedalīšanās lekcijās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
Semināru darbs – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
Darbs grupās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 

Izmantojamā literatūra: 
V.Ērte. Lingua latina pro medicis. - LMA Valodu katedra, 1991-1993. 
K.Šulcs. Fachlatein. – Leipzig : Fachbuchverlag, 1957. 
Cursus Latinus Medicinalis / Humbolta Universitātes aut. kol. - Leipzig : VEB Verlang Enzyklopadie, 1975. 
I.Šneidere. Lingua latina Medicinalis –Leipzig : VEB Verlang Enzyklopadie, 1970. 
J.Gorodkova . LatīĦu valoda. – Rīga : Zvaigzne, 1988. 
Latinskij jazik i osnovi terminologii / aut. kol. J.Šulca vadībā. – Maskava : Medicīna, 1982. 
M.ČerĦavskis. Lingua latina. Maskava, 1975. 
Einführung in der Fachterminologie. - München, 1995. 
K.Rudzītis. Terminologia medica. – Rīga : Zvaigzne, 1997. 
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Studiju kursa nosaukums -  Cilvēka biofizika, bioėīmiskā vide, citoloăija un 
ăenētika 

Studiju kursa vādītājs -    Grieta Meldrāja - Cilvēka anatomijas un fizioloăijas 
   skolotāja kvalifikācija 

Kredītpunktu skaits –    2 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –   44 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –    14 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    22 stundas 
 
Mērėis: 
Veicināt studentu spēju izprast un skaidrot procesus cilvēka ėermenī bioėīmiskajā, biofiziskajā un šūnu līmenī normā 
un dažādu faktoru ietekmē. 
 
Uzdevumi: 

Apgūt ăenētiskā koda uzbūvi un funkcijas, prast risināt uzdevumus ăenētiskā koda atšifrēšanā. 
Apgūt iedzimtības likumus, prast izskaidrot un matemātiski pierādīt cilvēka “mendēlējošo” pazīmju 

pārmantošanu no paaudzes uz paaudzi. 
Apgūt asinsgrupu un Rh faktora iedzimšanas shēmu. 
Apzināt cilvēka veselībai bīstamos mutagēnos faktorus, Latvijā bīstamos parazītus.   
Sniegt zināšanas galvenajos vispārīgās biofizikas jautājumos. 
Attīstīt spējas ieraudzīt un atrisināt problēmas biofizikā. 

 
Tēmas: 
Citoloăija. 
Cilvēka organisma uzbūve un darbība molekulārā līmenī. 
Medicīniskā ăenētika. 
Parazitoloăija. 
Biomehānika. 
Biomateriāli, to fizikālās īpašības. 
Mehāniskās svārstības un viĜĦi. ViĜĦu veidi. Pašierosmes viĜĦi. SkaĦa. Akustika. Dzirde. UltraskaĦa un infraskaĦa. 
Vibrācijas. 
Elektromagnētiskās svārstības un viĜĦi. Optika. Cilvēka redzes analizators. Redzes defekti un to novēršana. Redzes 
uztveres fizikālie pamati. 
Cilvēks apkārtējās pasaules fizikālajos laukos. Dabīgie elektromagnētiskā lauka avoti. Jonizējošie starojumi. 
Dozimetrija. Fona starojums. 
Cilvēka organisma fizikālie lauki, to veidi, avoti un pētīšanas metodes. Aizsardzības pret ārējo fizikālo faktoru 
nelabvēlīgo ietekmi. Darba drošība. 
Nosacījumi kredītpunkta iegūšanai: 
Lekciju, semināru, praktisko nodarbību apmeklējums,  3 patstāvīgo darbu veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru, praktisko darbu un patstāvīgā darba uzdevumi,  
sekmīgi nokārtota galīgā ieskaite. 
Vērtēšanas kritēriji: Mācību priekšmeta “Cilvēka biofizika, bioėīmiskā vide, citoloăija un ăenētika” apguve tiek 
vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma skalas, Ħemot vērā šādu vērtējuma sadalījumu: 

Patstāvīgi izstrādāta darba aizstāvēšana studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā 
– 30%). 

Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
Praktiskā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
Piedalīšanās lekcijās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
Semināru darbs – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 

Izmantojamā literatūra: 
Aizpure A., BērziĦa G., KusiĦa M., Bioloăija, 1.daĜa, R.: Pētergailis, 1997. 
Averbaha Š., Ăenētika, R.: 1971. 
Bioloăijas jēdzienu skaidrojošā vārdnīca, R.: SIA „Mācību apgāds” NT, 1997. 
Brāzma G., Bioloăija, 2.daĜa, R.: Pētergailis, 1998. 
Kavacs G., Bioloăija, 3.daĜa, R.: Pētergailis, 1999. 
Leja I., Medicīniskā ăenētika, R.: Zvaigzne, 1979. 
PuriĦa M., Loža V., Ăenētika ar selekcijas pamatiem, R.: Zvaigzne, 1991. 
Raipulis J., Cilvēka ăenētika, R.: Zvaigzne, 1977. 
Stokleja K., Ilustrētā bioloăijas vārdnīca, R.: Zvaigzne ABC, 1997. 
E.Ackerman. Biophysical science, Prentice – Hall, INC. Englewood, Cliffs, N.J. 1962 
М. Волкштейн, Биофизика, Москва: Наука, 1988. 
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Studiju kursa nosaukums -   Anatomija 
Studiju kursa vadītājs -   Velga Bunne - Biologa, bioloăijas, ėīmijas pasniedzēja 

           kvalifikācija 
Kredītpunktu skaits –    3 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –   60 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –    28 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    32 stundas 
 
Mērėis: 
Veicināt studentu spēju izprast cilvēka organisma uzbūvi un funkcijas, orgānu sistēmu savstarpējo saistību, aplūkojot 
cilvēka organismu kā vienu veselu. 
 
Uzdevumi: 

Izzināt cilvēka organisma uzbūvi šūnu, audu, orgānu, orgānu sistēmu līmenī. 
Izzināt dzīvības norisi organismā. 
Izzināt cilvēka organisma holistiko uzbūvi. 
Zināt anatomisko terminoloăiju un lietot to izglītības procesā. 
Mācēt izskaidrot cilvēka ėermeĦa uzbūvi un funkcijas, dzīves ciklu pārmaiĦas un priekšnoteikumus veselības 

saglabāšanā. 
Izmantot iegūtās zināšanas, nosakot galveno dzīvībai svarīgo orgānu topogrāfiju. 

 
Tēmas: 

Ievads anatomijā. Terminaloăija 
Histoloăija. 
Osteoloăija. 
Mioloăija. 
Elpošanas sistēma. 
Gremošanas orgānu sistēma. 
Urīnradošā un urīnizvadošā sistēma. 
Vīriešu reproduktīvā sistēma. 
Sievietes reproduktīvā sistēma. 
Sirds-asins cirkulācijas sistēma. 
Nervu sistēma. 
Endokrīnā sistēma. 
Sensorās sistēmas. 

 
Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai: 
Lekciju, semināru, praktisko nodarbību apmeklējums,  4 patstāvīgo darbu veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru un patstāvīgā darba uzdevumi, 
sekmīgi nokārtots gala eksāmens. 
 
Vērtēšanas kritēriji: Mācību priekšmeta “Anatomija” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma skalas, Ħemot vērā 
šādu vērtējuma sadalījumu: 

Eksāmens – mutisks un demonstrācija  – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 40%). 
Praktiskā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
Piedalīšanās lekcijās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
Semināru darbs – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 

 
Izmantojamā literatūra: 

Apinis P., Cilvēks, R.: Apgāds JāĦa sēta, 1998. 
Bernijs D., Cilvēka ėermenis, R.: Zvaigzne ABC, 2001. 
Dālmane A., KoroĜova O., Histoloăija, R.: Zvaigzne, 1990. 
Dālmane A., Histoloăija, R.: LU Akadēmiskais apgāds, 2004. 
Egle, K., Skelets un muskuĜi, R.: LU Akadēmiskais apgāds, 2004. 
Kalbergs V., Cilvēka anatomija, I un II daĜa, R.: Zvaigzne, 1973.  
KoĜesĦikovs N., Cilvēka anatomija, R.: Zvaigzne, 1976. 
Voskis H., Timermane V., Mausone A., Topogrāfiskā anatomija, R.: Zvaigzne, 1975. 
Charlote M. Dienhat, Ph.D., Basic Human Anatomy and Physiology, W.B.Sanders Company, 

Philadelphia London Toronto, 1996. 
Синельников Р.Д., Атлас анатомии человека, I, II, III,  Москва, Медицина, 1963. 
Санина М.Р., Анатомия человека, I, II, Мoсква, Медицина, 1986. 
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Краев А.В., Анатомия человека, I, II, Мoсква, Медицина, 1976. 
Липченко В.Е., Самураев Р., Атласс нормалной анатомии человека, Мoсква, Медицина, 1988. 
www.virtualhospital.com 
Priede bef.lu.lv  
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Studiju kursa nosaukums -   Fizioloăija 
Studiju kursa vadītājs -   Velga Bunne- Biologa, bioloăijas, ėīmijas pasniedzēja 

          kvalifikācija 
Kredītpunktu skaits –    3 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –   60 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –    28 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    32 stundas 
 

Mērėis: 
Veicināt studentu spēju izprast cilvēka organisma uzbūvi un funkcijas, orgānu sistēmu savstarpējo funkcionālo saistību, 
normālu  fizioloăisko procesu pamatu. 
 
Uzdevumi: 

1. Izprast cilvēka organisma funkcijas, orgānu un orgānu sistēmu savstarpējo saistību un veidot izpratni par 
normālu  fizioloăisko procesu pamatu. 
Izprast normālas cilvēka organisma funkcionēšanas īpatnības dzīves cikla laikā. 

Tēmas: 

Fizioloăijas priekšmets. Uzdevumui pētīšanas metodes un mērėi. 
Organisms, kā vienots vesels. Homeostāzes.  
Asinis. 
Asinsrite. 
Elektrofizioloăija. Elektrokardiogrāfija, fonokardiografija. 
Sirdsdarbības regulācija. 
Asinsvadi, to galvenās funkcijas. Asinsspiediens. Pulss. (Asisnsvadi, to galvenās funkcijas. Asinsspiediens. Pulss) 
Limfa. Limfātiskā sistēma. 
Elpošana. 
Gremošana. 
Vitamīni. 
Metabolisms. 
Termoregulācija. 
MuskuĜu fizioloăija. 
Nervu fizioloăija. 
Izvadprocesi. 
Endokrīnā sistēma. 
Centrālā nervu sistēma, muguras un galvas smadzeĦu fizioloăija. 
Veăitatīvā nervu sistēma. Simpatiskā un parasimpātiskā nervu sistēma. 
Sensorās sistēmas. 

 

Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai: 
Lekciju, semināru, praktisko nodarbību apmeklējums,  4 patstāvīgo darbu veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru un patstāvīgā darba uzdevumi, 
sekmīgi nokārtots gala eksāmens. 
 

Vērtēšanas kritēriji: Mācību priekšmeta “Fizioloăija” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma skalas, Ħemot vērā 
šādu vērtējuma sadalījumu: 

Eksāmens – mutisks un demonstrācija  – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 40%). 
Praktiskā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
Piedalīšanās lekcijās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
Semināru darbs – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 

Izmantojamā literatūra: 
Aberberga–Augškalne L., Fizioloăija rehabilitologiem, R.: SIA „Nacionālais apgāds”, 2002. 
Apinis P., Cilvēks, R.: SIA „Apgāds JāĦa sēta”, 1996. 
Aberberga–Augškalne L., ĀboltiĦa – ĀboltiĦa E., Gaile F., Valters A., Cilvēka fizioloăija, R.: Zvaigzne, 7986. 
Valtneris A., Asinsrites fizioloăija, R.: Zvaigzne ABC, 1990.  
Valtneris A., Bērnu un pusaudžu fizioloăija, R.: Zvaigzne ABC, 2001.  
Valtneris A., Cilvēka fizioloăija, R.: Zvaigzne, 1995.  
Valtneris A., Praktisko darbu apraksti cilvēka fizioloăijā skolām, R.: Mācību grāmata, 1999. 
Charlote M. Dienhat, Ph.d., Basic Human Anatomy and Psihology, W.B.Saniters Company Philadelphia, London, 

Toronto, 1996. 
физиология человека, под редакц. Косицкого Т.И., Москва, Медицина, 1985. 
www.virtualhospital com. 
Priede bef.lu.lv  
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Studiju kursa nosaukums -   Mikrobioloăijas un epidemioloăijas pamati 
Studiju kursa vadītājs -   Velga Bunne - Biologa, bioloăijas, ėīmijas pasniedzēja 

           kvalifikācija 
     Sarmīte Ivuškāne – biologa, bioloăijas ėīmijas pasniedzējas kvalifikācija 
Kredītpunktu skaits –    2 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –   44 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –    12 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    24 stundas 
 
Mērėis: 
Sniegt zināšanas par infekcijas procesu organismā kā reakciju uz patogēno izsaucēju, par profilakses nozīmi infekciju 
likvidēšanā, par biežāk sastopamo infekciju diagnostiku. 
 
Uzdevumi: 
Iepazīstināt ar: 

Mikrobioloăijas pamatiem, maksimāli tos tuvinot praktiskajai medicīnai un ārsta palīga profesijai. 
Cilvēkam patogēnajiem mikroorganismiem, to lomu ārējā vidē un cilvēka organismā. 
Aizsragmehānismiem pret patogēnajiem mikroorganismiem (imunitāti, alerăiskajām reakcijām, vakcīnām, 

serumiem, pretmikrobu preparātiem). 
Nepieciešamā izmeklējamā materiāla pareizu savākšanu. 

 
Tēmas: 
Mikrobioloăijas un epidemioloăijas priekšmeti. Vēsturisks apskats. 
Mikroorganismu klasifikācija, mikrobu nomenklatūra, pamatjēdzieni. 
Baktēriju klasifikācija. Mikroorganismu morfoloăija un fizioloăija. 
Mikroorganismu izplatība dabā. Vesela cilvēka mikroflora. 
Mācība par infekciju, infekcijas procesu. Virulences faktori. Infekcijas slimības attīstības periodi, formas. 
Jēdziens par epidēmisko procesu, tā kvalitatīvais un kvantitatīvais raksturojums. Infekcijas slimību epidēmiskā 
klasifikācija  un profilakse. Pretepidēmiskie pasākumi. 
Mācība par imunitāti. 
Organisma hiperjūtīgums. Alerăija. Alerăisko stāvokĜu ārstēšanas principi. 
Aktinomicetes, mikobaktērijas, riketsijas,  to raksturojums izsauktās saslimšanas, profilakse. 
Spirohetas, hlamīdijas, to raksturojums, to patogēnās sugas, to izraisītās saslimšanas. 
Sēnītes, to raksturojums, izsauktās slimības. 
Vīrusi, to raksturojums un nozīmīgākās to izraisītās infekciju slimības. 
Patogēnie koki, to nozīme slimību izraisīšanā. Patogēno koku grupas vispārējs raksturojums, kopīgās īpašības, izsauktās 
saslimšanas. 
Zarnu baktēriju grupa, to raksturojums. Zarnu bakteriālo infekcijas slimību laboratoriskās diagnostikas. 
Patogēnās anaerobās infekcijas, to ierosinātāji, izsauktās saslimšanas, specifiskā profilakse, diagnostikas metodes. 
Sevišėi bīstamo bakteriālo infekciju ierosinātāji, raksturojums, izsauktās saslimšanas, diagnostikas metodes, specifiskā 
profilakse. Darba režīma ievērošana, strādājot ar sevišėi bīstamajām infekcijas slimībām; mikrobioloăiskās diagnostikas 
metodes. 
 
Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai: 
Lekciju, semināru, praktisko nodarbību apmeklējums, 3 patstāvīgo darbu veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru un patstāvīgā darba uzdevumi, praktisko darbu ieskaites, 
sekmīgi nokārtota galīgā ieskaite. 
Vērtēšanas kritēriji: Mācību priekšmeta “Mikrobioloăijas un epidemioloăijas pamati” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu 
vērtējuma skalas, Ħemot vērā šādu vērtējuma sadalījumu: 

Rakstiska ieskaite studiju priekšmeta beigās -(nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
Patstāvīgi izstrādāta darba aizstāvēšana priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
Praktiskā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
Piedalīšanās lekcijās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
Semināru darbs – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
Patstāvīgais darbs – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 

Izmantojamā literatūra: 
BĜugers A., Infekcijas slimības, R.: Zvaigzne, 1977. 
Gusevs M, Mikejeva L., Mikrobioloăija, R.: Zvaigzne, 1982. 
Mazjānis I, Tirāns E., Infekcijas slimību rokasgrāmata, autoru izdevums, 1997. 
PurviĦš I., Praktiskā farmakoloăija R.: Medicīnas informācijas centrs, 1994. 
Sutins I., Finns G., Medicīnas mikrobioloăija, R.: Liesma, 1965. 
Черкас Ф., Богоявивская Л., Бельская Н., Микробиология, Москва: Медицина, 1986. 
Пяткин К.Д., Кривошеин Ю.С., Микробиология, Москва: Медицина, 1980. 
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Studiju kursa nosaukums -   Higiēna 
Studiju kursa vadītājs -   Belga Bunne - Biologa, bioloăijas, ėīmijas pasniedzēja 

           kvalifikācija 
Kredītpunktu skaits –    1 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –   26 stundas 
Praktisko nodarbību skaits –    - 
Patstāvīgā darba apjoms -    14 stundas 
 
Mērėis: 
Sniegt zināšanas par svarīgākajiem higiēnas uzdevumiem, ekoloăisko problēmu risināšanu, cilvēka veselības 
saglabāšanu, nostiprināšanu, darba spēju palielināšanu un mūža pagarināšanu, apkārtējās vides faktoru ietekmi uz 
cilvēka organismu un kaitīgo faktoru novēršanu, bērnu un pusaudžu higiēnu. 
 
Uzdevumi: 
Iepazīstināt ar profilaktiskā darba veikšanu un nepārtrauktu apkārtējās vides sanitāro uzraudzību.  
Galveno vērību pievērst profilaktisko pasākumu nozīmei veselības saglabāšanā, veselīga dzīvesveida popularizēšanā. 
Novērst arodslimību ierosināto faktoru esamību. 
Tēmas: 

1. Higiēnas priekšmets, vēstures dati, higiēnas nozares un izmeklēšanas metodes. 
2. Gaisa higiēna. 
3. Ūdens higiēna. 
4. Augsnes higiēna. 
5. Apdzīvoto vietu un dzīvokĜu higiēna. 
6. Uztura higiēna. 
7. Personīgā higiēna. 
8. Darba higiēna. 
9. Ārstniecības iestāžu higiēna. 
10. Bērnu un pusaudžu higiēna 

 
Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai: 
Lekciju, semināru, praktisko nodarbību apmeklējums, patstāvīgo darba veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru un patstāvīgā darba uzdevumi, sekmīgi nokārtota galīgā 
ieskaite. 
 
Vērtēšanas kritēriji: Mācību priekšmeta “Higiēna” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma skalas, Ħemot vērā šādu 
vērtējuma sadalījumu: 

1. Rakstiska ieskaite studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 30%).  
2. Praktiskā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā –20%). 
3. Piedalīšanās lekcijās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
4. Semināru darbs – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
5. Darbs grupās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 

 
Izmantojamā literatūra un dokumentācija: 
 

Audere A., Avots A., BērziĦa A., Lindberga Z., Higiēna, R.: Zvaigzne, 1986. 
Darba vides riska faktori un strādājošo veselības aizsardzība, KaĜėa V. un Rojas Ž. redakcija, R.: Elpa, 2001. 
Higiēna, Lindbergas Z. redakcijā, R.: Zvaigzne, 1991. 
Miške I., Brutāne D., Dzīvības elementi, R.: Nodik, 2004. 
Uztura mācība, Žihares L. redakcijā, R.: Zvaigzne, 1975. 
ZariĦš Z., Neimane L., Uztura mācība, apgāds „Rasa ABC”, 1998. 
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Studiju kursa nosaukums -   Farmakoloăija 
Studiju kursa vadītājs -   Kārlis Auškāps - Ārsta kvalifikācija 
     Ruta Kidika – bioėīmiėa kvalifikācija, dabas zinātĦu maăistra grāds 
     ėīmijā 
Kredītpunktu skaits –    4 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –   80 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –    36 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    44 stundas 
 
Mērėis: 
Veicināt studentu spēju izprast un skaidrot zāĜu vielu darbības principus uz organismu dažādu traucējumu gadījumā, 
iespējamās blaknes, zāĜu vielu lietošanas indikācijas un kontrindikācijas. Veicināt studentu spēju izrakstīt 
medikamentus atbilstoši tiesību normatīvajiem aktiem, pacienta vajadzībai. 
 
Uzdevumi: 
1. Zināt pacientu aprūpē lietojamās zāĜu formas, receptes izrakstīšanas principus. 
2. Orientēties zāĜu līdzekĜu grupās, to darbības mehānismos. 
3. Izprast zāĜu vielu lietošanas indikācijas, kontrindikācijas, efektus un blakusefektus, vielu mijiedarbību, 

pārdozēšanas risku un tā novēršanas iespējas. 
4. Apgūt neatliekamajā palīdzībā izmantojamos zāĜu līdzekĜus, devas, ievadīšanas veidus. 
5. Apgūt recepšu izrakstīšanas principus, arī stipri iedarbīgajiem zāĜu līdzekĜiem. 
Tēmas: 
1. Ievads. Īsa farmakoloăijas vēsture. 
2. Vispārējā receptūra. Saīsinājumi. Receptes izrakstīšanas noteikumi. Cietās zāĜu formas. Šėidrās zāĜu formas. 

Mīkstās zāĜu formas. ZāĜu formas no drogām. ZāĜu formas injekcijām. Aerosoli. 
3. Vispārējā farmakoloăija. Farmakokinētikas apskats. Farmakodinamikas apskats. 
4. Antiseptiskie līdzekĜi. 
5. Pretparazītu un pretmikrobu līdzekĜi. 
6. Antibiotikas.  
7. Sintētiskie antibakteriālie līdzekĜi. Prettuberkulozes līdzekĜi. 
8. Sārmu un sārmzemju metālu sāĜu preparāti. 
9. Skābju, sārmu preparāti. Asinsplazmas aizvietotāji. 
10. Ūdenī šėīstošie vitamīnu preparāti. 
11. Taukos šėīstošo vitamīnu preparāti. Polivitamīni. 
12. Asinsradi un asins recēšanu ietekmējošie līdzekĜi. 
13. Hormonu un antihormonu preparāti. Neirohipfīzes, adenohipofīzes un vairogdziedzera hormonu preparāti. 
14. AizkuĦăa dziedzera hormonu preparāti. Perorālie hipoglikemiskie līdzekĜi. 
15. Sieviešu un vīriešu dzimuhormonu preparāti. Anabolie stereoidie līdzekĜi. 
16. Glikokortikoīdi, mineralkortortikoīdi. Imūnos procesus ietekmējošie līdzekĜi. 
17. Antiblastomatozie līdzekĜi. 
18. Kairinošie līdzekĜi. 
19. Histamīns. H1 un H2  blokatori, farmakokinētiskie antagonisti. 
20. ZāĜu līdzekĜi, kas kavē jušanas nervu galu uzbudināšanu. 
21. ZāĜu līdzekĜi, kas ietekmē parasimpatisko inervāciju. 
22. ZāĜu līdzekĜi, kas ietekmē simpatisko inervāciju. 
23. Narkozes un miega līdzekĜi. Etilspirts. 
24. Pretepilepsijas un pretparkinsona līdzekĜi. 
25. Narkotiskie analgētiskie līdzekĜi. 
26. Nenarkotiskie analgētiskie līdzekĜi. 
27. Psihotropie līdzekĜi. 
28. Pretklepus līdzekĜi. 
29. Atkrēpošanas līdzekĜi. 
30. Bronhus paplašinošie līdzekĜi. 
31. Sirds glikozīdi. 
32. Antiaritmiskie līdzekĜi.  
33. LīdzekĜi koronarās asinsrites nepietiekamības ārstēšanai. 
34. Līdzekli arteriālās hipertenzijas ārstēšanai. 
35. Diurētiskie līdzekĜi. LīdzekĜi arteriālās hipotonijas ārstēšanai. 
36. ZāĜu līdzekĜi, kas ietekmē apetīti un kuĦăa sekrēciju. 
37. LīdzekĜi, ko lieto aknu slimību un žults veidošanās un izdales traucējumu gadījumā. 
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Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai: 
Lekciju, semināru, praktisko nodarbību apmeklējums,  7 patstāvīgo darbu veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru, praktisko un patstāvīgā darba uzdevumi, 
sekmīgi nokārtots gala eksāmens. 
 
Vērtēšanas kritēriji: Mācību priekšmeta “Farmakoloăija” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma skalas, Ħemot 
vērā šādu vērtējuma sadalījumu: 

1. Eksāmens – mutisks – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 40%). 
2. Praktiskā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
3. Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
4. Piedalīšanās lekcijās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
5. Semināru darbs – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 

 
Izmantojamā literatūra:  
 

1. G.Biksone. Klīniskā farmakoloăija un pacientu aprūpe. R.: 1998. 
2. G.Biksone. Medikamentozā ārstēšana un aprūpe. R.: SIA “Kerena” 2002. 
3. ČerĦevskis H. Minerālvielas un mikroelementi cilvēka organismā. R.:  Nacionālais apgāds, 2004. 
4. Iekšėīgo slimību farmakoterapija. Prof. Anšeleviča J. red. R.:….  1994. 
5. Ievads farmakovigilancē. R.: Valsts ZāĜu aăentūra. 2005. 
6. Latvijas zāĜu formulārs 2005/2006. R.: Medols, 2005. 
7. Osis G. Narkoloăija vispārējās prakses ārstiem. R.: Autora izd., 2006. 
8. PozĦaka V. Interneta rokasgrāmata ārstam. R.: Nacionālais apgāds, 2005. 
9. PurviĦš I. PurviĦa S. Praktiskā farmakoloăija. R.: ZāĜu infocentrs, 2002.  
10. Receptūra un farmakoloăija. Mācību līdzeklis PurviĦa I. red., R.: Rīgas StradiĦa Universitāte, 2006. 
11. Skutelis A. Dzīve ar zālēm.R.: Nacionālais apgāds, 2004. 
12. Skutelis A.. Farmakoterapija ikdienā. – Rīga. : Natusana, 1999. 
13. Skutelis A., Bārene I. Arteriālā hipertensija un antihipertensīvie līdzekĜi.R.:.2003. 
14. Latvijas Valsts ZāĜu reăistrs. R.: MIC, 2006. 
15. Liguts V. Toksikoloăijas rokasgrāmata. R.; Nacionālais medicīnas apgāds, 2003. 
16. Neimane L. Vitamīni un minerālvielas. R.: Jumava, 2001. 
17. Rīga,: Jums, kolēăi. 2000 – 2006. 
18. Rīga,: Latvijas ārsts. 2000. – 2006. 
19. Rīga,:MIC, Materia Medica. 2000. – 2006. 
20. Rīga,: Veselība. 2000.-2006. 
21. Henry J.A. New guide to medicines & drugs. London: A Dorling kindersley Book., 2004. 
22. http://www.dr.lv 
23. http://www.vm.gov.lv/  
24. http://www.likumi.lv  
25. http://www.farmacija-mic.lv/  
26. http://www.farminsp.gov.lv/default.htm  
27. http://www.zca.gov.lv/default.html 
28. http://www.voava.gov.lv/lat/veseliba/Kompensejamaszales/ 
29. http://www.vza.gov.lv/index.html 
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Studiju kursa nosaukums -   Patoloăija 
Studiju kursa vadītājs -   Sarmīte Melberga – ārsta stomatologa kvalifikācija 
Kredītpunktu skaits –    2 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –   42 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –    16 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    22 stundas 
 
Mērėis: 
Veicināt studentu spēju izprast un skaidrot patoloăiskās izmaiĦas organismā, patoloăisko procesu, slimību izcelsmes un 
patoăenēzes vispārējās likumsakarības, apgūt teorētiskos pamatus svarīgāko diagnostisko kritēriju un analīžu 
izvērtēšanai un pielietot iegūtās zināšanas klīniskajās disciplīnās. 
 
Uzdevumi: 

Izskaidrot iekšējās un ārējās vides ietekmi uz cilvēka organismu, riska faktorus, kas izraisa tajā patoloăiskas 
izmaiĦas. 

Identificēt patoloăiju salīdzinājumā ar normu. 
Analizēt patoloăisko procesu un tā cēloĦus. 
Zināt un izprast organisma kompensatorās un pielāgošanās reakcijas. 
Skaidrot saslimšanu simptomus un gaitu, pamatojoties uz patfizioloăiskām izmaiĦām. 
Orientējoši skaidrot ārsta palīga darba pamatprincipus dažādu patoloăisku procesu gadījumā. 

Tēmas: 

Vispārējs priekšstats par patoloăiju. 
Šūnas bojājuma patanatomija. 
Iekaisums. 
Asinsrites traucējumi. 
Neoplastiskie procesi organismā. Audzēji. 
Sirds, asinsvadu patoloăija. 
Asins sistēmas patanatomija. 
Elpošanas sistēmas patanatomija. 
Gremošanas orgānu sistēmas patanatomija. 
Uroloăiskās sistēmas patanatomija. 
Nervu sistēmas patanatomija. 
Nāve ka patoloăisks process. 
Patoloăijas priekšmets, uzdevumi, metodes. 
Vispārējs priekšstats par slimību un veselību.  
Organisma reaktivitātes nozīme patoloăijā. 
Šūnas bojājuma patoloăiskā  fizioloăija.  
Iekaisums kā patoloăisks process.  
Iekaisuma process, tā izraisītās veselības problēmas. 
Asinsrites patoloăiskā fizioloăija. 
Izgulējumi. 
Ūdens, elektrolītu un skābju bāzu līdzsvara traucējumi organismā. 
Gāzu apmaiĦas traucējumu izraisītā patoloăija. 
Termoregulācijas traucējumu patoloăija. 
Šūnu bojājumi. Šoks. 
Sāpes. 
Nāve kā patoloăisks process. 

 
Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai: 
Lekciju, semināru, praktisko nodarbību apmeklējums,  2 patstāvīgo darbu veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru un patstāvīgā darba uzdevumi, sekmīgi nokārtota galīgā 
ieskaite. 
 
Vērtēšanas kritēriji: Mācību priekšmeta “Patoloăija” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma skalas, Ħemot vērā 
šādu vērtējuma sadalījumu: 

Patstāvīgi izstrādāta darba aizstāvēšana studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā 
– 40%). 

Praktiskā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
Piedalīšanās lekcijās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
Semināru darbs – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 

Izmantojamā literatūra: 
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1.Eingorns A.G., Patoloăiskā anatomija un patoloăiskā fizioloăija, Maskava: Medicīna, 1971. 
2.Lazovskis I., Iekšėīgo slimību pamati, 1985. 
3.Leja J., Vispārīga klīnikā patoloăiskā fizioloăija, R.: Zvaigzne, 1993. 
4.Morgan M., An introduction to pathology, 1993. 
5.Robins L., Pathologie basis of diseases, 4th ed., 1989. 
6.Strukovs A.I., Serovs V.V., Patoloăiskā anatomija, Maskava: Medicīna, 1977. 
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Studiju kursa nosaukums -   Klīniskā farmakoloăija 
Studiju kursa vadītājs -   Kārlis Auškāps - Ārsta kvalifikācija 
Kredītpunktu skaits –    3 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –   52 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –    40 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    28 stundas 
 
Mērėis: 
Veicināt studentu spēju skaidrot zāĜu vielu darbības principus uz organismu dažādu traucējumu gadījumā, iespējamās 
blaknes, zāĜu vielu lietošanas indikācijas un kontrindikācijas, medikamentu efektivitāti. 
 
Uzdevumi: 

Mācību kursa mērėis ir dot audzēkĦiem zināšanas par medikamentu efektivitāti, drošumu un piemērotību lietošanai 
praksē profilaktiskiem un neatliekamiem nolūkiem. 

AudzēkĦi zinās svarīgāko medikamentu raksturojumu, pratīs izmantot literatūras avotus, zinās un pratīs sniegt 
informāciju pacientiem par parakstītām zālēm, vadoties pēc medikamenta farmakokinētiskiem parametriem un 
spēs prognozēt farmakoloăiskā efekta iestāšanās dinamiku. 

Tēmas: 
Vispārējā daĜa. 

Klīniskā farmakoloăijā izmantojamie parametri, zāĜu darbības individuālās īpatnības. 
Informācijas par zālēm sniegšana pacientam. 
Medikamentu darbību ietekmējošie faktori. Mijiedarbība. Medikamentu lietošanas īpatnības bērniem, 

grūtniecēm, gados vecākiem pacientiem. 
LīdzekĜi, kas ietekmē sirds- asinsvadu sistēmu, klīniskā farmakoloăija. 

LīdzekĜi sirds mazspējas terapijai. 
LīdzekĜi sirds koronārās slimības un asinsspiediena pārmaiĦu gadījumos. 
Medikamentu darbību ietekmējošie faktori. Mijiedarbība. Medikamentu lietošanas īpatnības bērniem, 

grūtniecēm, gados vecākiem pacientiem. 
LīdzekĜi, kas ietekmē elpošanas orgānu sistēmu, klīniskā farmakoloăija. 

ZāĜu vielas un aprūpe plaušu obstruktīvā sindromu gadījumā, hroniskās obstruktīvās plaušu slimības 
saistībā ar smēėēšanu (HOPS). 

Medikamentu darbību ietekmējošie faktori. Mijiedarbība. Medikamentu lietošanas īpatnības bērniem, 
grūtniecēm, gados vecākiem pacientiem. 

LīdzekĜi, kas ietekmē alerăisko procesu un pretšoka līdzekĜi. 
Pretalerăiskie līdzekĜi nekavējoša tipa un vēlīno reakciju ārstēšanai. 
Medikamentu darbību ietekmējošie faktori. Mijiedarbība. Medikamentu lietošanas īpatnības bērniem, 

grūtniecēm, gados vecākiem pacientiem. 
Hormonpreperāti. To vēlamā un nelabvēlīgā darbība. Izmantošanas iespējas neatliekamo stāvokĜu terapijā. 

AizkuĦăa dziedzera, vairogdziedzera un hipofīzes hormonpreparāti. 
Iekaisums. ZāĜvielas un pacienta aprūpe. 

Nesteroīdie un steroīdie pretiekaisuma līdzekĜi. 
Salīdzinošs vērtējums: efektivitāte un panesamība. 

LīdzekĜi vemšanas un sliktas dūšas novēršanai. 
ZāĜu vielu ietekme uz reproduktīvo funkciju. 
ZāĜu vielas, kas ietekmē gremošanas  orgānu sistēmu. 

ZāĜu vielas un aprūpe gastroenteroloăiskiem slimniekiem, pacientiem ar aizcietējumiem vai caureju. 
Hiperaciditātes problēmas grūtniecībā un dzemdību laikā, zobārstniecībā, endoskopijās.   

ZāĜu vielas, kas ietekmē izvadorgānus. 
ZāĜu vielas, kas ietekmē diurēzi. 
LīdzekĜi, kas ietekmē CNS. 

LīdzekĜi, kas ietekmē CNS. Dažādu grupu pretsāpju līdzekĜi. Psihotropo līdzekĜu efekti un blakusefekti. 
Medikamentu darbību ietekmējošie faktori. Mijiedarbība. Medikamentu lietošanas īpatnības bērniem, 

grūtniecēm, gados vecākiem pacientiem. 
 
Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai: 
Lekciju, semināru, praktisko nodarbību apmeklējums, 4 patstāvīgo darbu veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru, praktisko un patstāvīgā darba uzdevumi, 
sekmīgi nokārtota ieskaite un gala eksāmens. 
 
Vērtēšanas kritēriji: Mācību priekšmeta “Klīniskā farmakoloăija” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma skalas, 
Ħemot vērā šādu vērtējuma sadalījumu: 

Rakstiskais eksāmens studiju priekšmeta beigās - (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 40%). 
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Ieskaite studiju priekšmeta daĜas beigās II kursā- (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
Patstāvīgā  darba vērtējums– (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%).  
Praktiskā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
Piedalīšanās lekcijās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
Semināru darbs – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 

 
Izmantojamā literatūra: 

Biksone G. “Klīniskā farmakoloăija un pacientu aprūpe” Rīga, 1998. gads. 
Biksone G. “Medikamentozā ārstēšana un aprūpe” Rīga, 2002.gads. 
Iekšėīgo slimību farmakoterapija, Prof. Anšelēviča J.  redakcijā, R.: 1994. 
Latvijas zāĜu formulārs 2005./2006. R.: Medols, 2005. 
Latvijas zāĜu grāmata 2000.gads farmakoloăijas redaktors: S.Jankovskis 
Liguts V., „Toksikoloăijas rokasgrāmata” R.: Nacionālais medicīnas apgāds, 2003. 
PozĦaka V., „Interneta rokasgrāmata” ārstam, R.: Nacionālais apgāds, 2005. 
PurviĦš I. “Praktiskā farmakoloăija” Rīga, 1997.gads. 
Skutelis A. “Farmakoterapija ikdienā” Rīga, 1999.gads. 
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Studiju kursa nosaukums -   Profesionāli tehniskās iemaĦas 
Studiju kursa vadītājs -   Indra Priedeslaipa – māszinību grāds 
     Tamāra KĜavniece – Maăistra grāds māszinībās 
Kredītpunktu skaits –    7 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –   56 stundas 
Praktisko nodarbību skaits –   214 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    10 stundas 
 
Mērėis: 
Sniegt zināšanas un pilnveidot prasmes procedūru izpildē, izvērtēt pacienta veselības stāvokli, veicināt studentu spēju 
veikt diagnostiskās, kuratīvās, un rehabilitācijas procedūras pacientiem, saskaĦā ar procedūru izpildes standartiem. 
 
Uzdevumi: 
Zināt procedūras mērėus, indikācijas un kontrindikācijas. 
Izvērtēt objektīvo un subjektīvo informāciju par pacientu saistībā ar veselības problēmām. 
Plānot procedūras izpildi un sagatavot atbilstošu aprīkojumu. 
Veikt procedūru saskaĦā ar izglītības standartiem. 
Apgūt procedūru veikšanas tehniku stacionāra apstākĜos un ambulatorā aprūpē. 
Apgūt pacienta stāvokĜa izvērtēšanas iemaĦas pirms un pēc procedūras veikšanas. 
Izglītot pacientu. 
Dokumentēt procedūru. 
Sniedzot neatliekamo palīdzību traumu gadījumos, prast pielietot desmurăijas paĦēmienus. 
Izprast pārsēju pielietošanas nozīmi traumu gadījumā. 
Prast praktiski lietot dažāda veida pārsējus. 
Prast noteikt traumas bīstamības pakāpi, risinot problēmu uzdevumus desmurăijā, noteikt prioritātes. 
Tēmas: 

1. Pamatjēdzieni pacientu aprūpē – cilvēks, vide, veselība, aprūpe. 
2. Cilvēka pamatvajadzības un apstākĜi, kuri ietekmē pamatvajadzības. Dažādu autoru 

pamatvajadzību teorijas. 
3. Vides tīrība, ārsta palīga drošība, to nodrošinājums. 
4. ĖermeĦa ārējais apvalks. Imobilitāte un tās kaitīgā iedarbība uz orgānu sistēmām. Izgulējumi un 

to profilakse. 
5. Higiēnas procedūras pacientam: pacienta mazgāšana, gultas klāšana, ėermeĦa veĜas maiĦa, 

pacienta izdalījumu savākšana. 
6. MaĦu orgānu kopšana. 
7. Komforta nodrošinājums. Faktori, kas apdraud personas drošību un faktori, kuri ietekmē personas 

spēju nodrošināt savu drošību. Ārsta palīga darbības, kuras veicina pacienta drošību ārstniecības 
iestādē. 

8. Ergonomijas pamatprincipi. Pacienta pārvietošanas metodes. 
9. Fizikālās procedūras: procedūras, kuras iedarbojas uz asinsriti, ūdens procedūras. 
10. Elpošanas fizioloăija, elpošanas funkciju iespējamie traucējumi, elpošanu ietekmējošie faktori. 

SkābekĜa padeves veidi. 
11. Pacienta vitālie rādītāji un to noteikšana: arteriālais asinsspiediens, pulss, elpošana, temperatūra. 

Pacienta identifikācija. 
12. Barības vielu un šėidruma uzĦemšana. Faktori, kuri ietekmē barības uzĦemšanu. Veselīgs uzturs. 

Biežāk lietojamās diētas. 
13. Pacienta mākslīgā barošana. 
14. Šėidruma daudzuma apmaiĦa un regulācija cilvēka organismā. Ūdens un elektrolītu normāls 

līdzsvars. 
15. Manipulācijas, kas saistītas ar gremošanas sistēmu. 
16. Normālu izvadīšanas funkciju nodrošināšana. Riska faktori, kas sekmē urīna veidošanās un 

izvadīšanas traucējumus. Pacienta izvadfunkciju nodrošināšana. 
17. Manipulācijas, kas saistītas ar urogenitālo sistēmu. 
18. Stomu pacientu pilnas rehabilitācijas aspekti. 
19. Imobilitāte. Pacienta izglītošana. 
20. Galēji slims pacients. Nāve. 
21. Medikamentu ievadīšana. Medikamentu ievadīšana. Medikamentu izrakstīšana, uzglabāšana, 

uzskaite, atskaite. 
22. Medikamentu ievēdīšana enterāli un perkutāni. 
23. Medikamentu ievadīšana parenterāli. 
24. Insulīna ievadīšana. 
25. Antikoagulanti un to ievadīšana. 
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26. Antibakteriālo ārstniecības līdzekĜu parenterālā ievadīšana. 
27. Medikamentu i/v ievadīšanas tehnikas īpatnības pieaugušajiem, bērniem. 
28. Infūzijas terapija. Pretšoka terapija. 
29. Pacienta parenterālā barošana. 
30. Traumu iedalījums. Brūces. 
31. Desmurăija. 
32. Mīkstie pārsēji. 
33. Ekstremitāšu imobilizācija. Specifiskie pārsēji. 
34. Lūzumi. Ăipša pārsēji. 

 
Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai: 
Lekciju, semināru, praktisko nodarbību apmeklējums, 3 patstāvīgo darbu veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru un patstāvīgā darba uzdevumi, 
sekmīgi nokārtotas ieskaites katrā semestrī un eksāmens. 
 
Vērtēšanas kritēriji: Mācību priekšmeta “Profesionāli tehniskās iemaĦas” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma 
skalas, Ħemot vērā šādu vērtējuma sadalījumu: 

Eksāmens ar teorētisko un praktisko daĜu studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā 
novērtējumā – 40%). 

Ieskaite studiju priekšmeta daĜas beigās 1.kursā – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā 20 %). 
Praktiskā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
Piedalīšanās lekcijās un  semināru darbs – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 

 
Izmantojamā literatūra: 
 

1. Aivars J., Gaile E., Valtneris A., Cilvēka fizioloăija, R.: Zvaigzne, 1986., 454 lpp. 
2. Anšelēvičs J., Neatliekamā palīdzība internajā medicīnā, R.: Zvaigzne, 1985., 292 lpp. 
3. Apinis P., Cilvēks: anatomija, fizioloăija, patoloăija, patoloăijas pamati, R.: Nacionālais medicīnas 

apgāds, 1998. 
4. DāboliĦa D., ŠiliĦa M., Ievads aprūpē, R.: SIA „Rīgas Starptautiskais medicīnas zinātnes un 

farmācijas centrs”, 1998., 123 lpp. 
5. Dzenis J., Antibakteriālā terapija, Glaxo / Wellcome, 1999. 185 lpp. 
6. Granuma V., Pacientu izglītošana, R.: MPIC, 1995., 100 LPP. 
7. krača Š., Slimnieku kopšana un aprūpes process, R.: Pētergailis, 1995., 144 lpp. 
8. Ėirurăija, Gardovska J. red. , R.: Latvijas Medicīnas akadēmija, 2001. 
9. Māsas diagnoze un aprūpes plāni, Liepāja, 1995., 223 lpp. 
10. Medicīnas aprūpes rokasgrāmata, R.: Jumava, 2001., 1414 lpp. 
11. Neatliekamā medicīniskā palīdzība. Traumas. KreiviĦa D. red., R:, NMPC, 2001. 
12. PurviĦš I., Praktiskā farmakoloăija, R.: Zvaigzne, 1997., 582 lpp. 
13. Standarti procedūru tehnikā, Rokasgrāmata, R.: MPIC, 1999. 
14. Vanags I., Daugulis E., TomiĦš P., Anestezioloăija, reanimatoloăija un intensīvā terapija, Nacionālais 

apgāds 
15. Champ M.W. Bray T.Y. Operative Orthopedics. – Philadelphia, B.Lippincott Company, 1993., 782 p. 
16. Orthopaedic nursing – USA, W.B.Saunders Company, 1994., 954 p. 
17. Potter P.A., Elkin M.K., Perry A.G., Nursing interventions, Clinical Skill. 2nd Edition – Copyright by 

Mosby. Inc., 2000., 998 p. 
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Studiju kursa nosaukums -   Terapeitiskā propedeitika 
Studiju kursa vadītājs -   Mirdza Indriksone - Ārsta kvalifikācija 
     Juris Firsts – Ārsta pediatra kvalifikācija prof. Maăistra grāds 
     uzĦēmējdarbības vadībā 
Kredītpunktu skaits –    3 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –   52 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –    48 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    20 stundas 
 

Mērėis 
Veicināt studentu spēju veikt diagnostiskās darbības, lai nodrošinātu pacienta stāvokĜa izvērtēšanu, sindromu, slimību 
diagnosticēšanu. 
 
Uzdevumi: 
Nodrošina vispusīgu pacienta izmeklēšanu, novērtēšanu un  interno patoloăiju diagnosticēšanu: 

Zināt, izprast un mācēt pielietot vispārējās un vienkāršākās papildus izmeklēšanas metodes. 
Zināt un izprast slimību simptomus un sindromus, zināšanas pielietot slimību diagnostikā. 
Prast novērtēt pacientu stāvokli, īpaši novirzes vitāli svarīgos rādītājos. 

Tēmas: 
Ievads propedeitikā. 
Subjektīvā izmeklēšana. 
Vispārējā jeb fizikālā izmeklēšana. 
Laboratorā izmeklēšana. 
Instrumentālā izmeklēšana, tās veidi. 
Ievads elpošanas sistēmas slimību diagnostikā. 
Ievads sirds asinsvadu sistēmas slimību diagnostikā. 
Ievads gremošanas trakta slimību diagnostikā. 
Ievads urīnizvadsistēmas slimību diagnostikā. 
Ievads endokrīnās, asinsrades un kaulu- locītavu sistēmu slimību diagnostikā. 

 
Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai: 
Lekciju, semināru, praktisko nodarbību apmeklējums, 3 patstāvīgo darbu veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – praktisko un patstāvīgā darba uzdevumi, sekmīgi nokārtots gala 
eksāmens. 
 
Vērtēšanas kritēriji: Mācību priekšmeta “Propedētika - terapija” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma skalas, 
Ħemot vērā šādu vērtējuma sadalījumu: 

Eksāmens - teorētiskā un praktiskā daĜa studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā 
– 40%). 

Praktiskā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
Piedalīšanās lekcijās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
Darbs ar pacientu – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 

 
Izmantojamā literatūra: 
Populārā medicīnas enciklopēdija “Ăimenes ārsts”, Rīgā  “Jumava” 1997. 
Autoru kolekt. prof. Kovšas redakcijā “Iekšėīgās slimības” 1. sēj., Rīga “Zvaigzne” 1973. 
Autoru kolekt. prof. SiliĦa redakcijā “Iekšėīgās slimības” , Rīga “Zvaigzne” 1976. 
R.Heglins “Iekšėīgo slimību diferenciāldiagnostika”, Rīga “Zvaigzne” 1968. 
K.Rudzītis “Iekšėīgo slimību vispārējā diagnostika”, Rīga “Latvijas Valsts Izdevniecība” 1960/ 
J.Leja “Laboratoriskie izmeklējumi” I-III sēj., Rīga 1998. 
A.Pētersons, E.Vēverbrants, I.Lazovskis “Kā atrast un ārstēt nieru slimības ”, Rīga “Zvaigzne” 1999. 
N.Skuja, A.Danilāns, G.Geldnere “Praktiskā gastroenteroloăija un hepatoloăija”, Rīga “Zvaigzne” 1994. 
Autoru kolekt. Prof. Utkina redakcijā “Praktiskā pulmonoloăija” , Rīga “Zvaigzne” 1988. 
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Studiju kursa nosaukums -   Ėirurăiskā propedeitika 
Studiju kursa vadītājs -   Biruta Kalēja - Ārsta kvalifikācija 
Kredītpunktu skaits –    2 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –   34 stundas (lekcijas un semināri)  
Praktisko nodarbību skaits –    36 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    10 stundas 
 
Mērėis: 
Veicināt studentu spēju veikt diagnostiskās darbības, lai nodrošinātu pacienta stāvokĜa izvērtēšanu, sindromu, slimību 
diagnosticēšanu. 
 
Uzdevumi: 
Sniegt studentiem zināšanas par subjektīvām, objektīvām un instrumentālām izmeklēšanas metodēm pacienta veselības 
stāvokĜa izvērtēšanā un attīstīt prasmi pielietot objektīvās izmeklēšanas metodes diagnostikā, darbā ar ėirurăiska un 
traumatoloăiska profila pacientu 
Tēmas: 

Pacienta subjektīvā izmeklēšana – anamnēze (patreizējās sūdzības, slimības sūdzības, dzīves, sociālā un ăimenes 
anamnēze). 

Pacienta objektīvās fizikālās izmeklēšanas metodes – inspekcija, palpācija, perkusija, auskultācija, pacienta 
objektīvais stāvoklis, atsevišėu ėermeĦa daĜu izmeklēšana, speciālā palpācija. 

Operabilitātes noskaidrošana – anamnēze, asinsrite, elpošana, nieru funkcijas, vispārējais stāvoklis. 
Vispārīgā nespecifiskā atrade. 
Vispārīgā specifiskā atrade – iekaisums, kontūzijas, sasitumi, mobilitāte u.c. 
Speciālā atrade – brūces, rētas, čūlas, fistulas u.c. 
Gremošanas sistēmas izmeklēšana – anamnēze, objektīvās izmeklēšanas metodes, papildizmeklēšanas metožu 

pielietojums, rektālā izmeklēšana, to nozīme ėirurăisko saslimšanu diagnostikā. 
Uropoētiskās sistēmas izmeklēšana – anamnēze, objektīvās izmeklēšanas metodes, papildizmeklēšanas metožu 

pielietojums, to nozīme ėirurăisko saslimšanu diagnostikā. 
Speciālās izmeklēšanas metodes traumatoloăijā. 
Smagi ievainoto un neatliekamu ėirurăisko pacientu izmeklēšana – apziĦas stāvoklis, elpošana, asinsrite, lokālais 

stāvoklis. 
Galvaskausa un galvas smadzeĦu traumas. 
Pneimotorakss, hemotorakss, trahejas plīsums. 
Aspirācija. 
Aortas ruptūra. 
Sirds ievainojumi. 
Akūts vēders, retroperitoniāla trauma. 
Lūzumi, perifēro artēriju ievainojumi. 

Instrumentālās un izmeklēšanas metodes, to pielietojums diferenciāldiagnostikā un diagnozes noteikšanā. Rtg 
izmeklēšana, endoskopijas, diagnostiskas punkcijas, radioloăiskas izmeklēšanas ėirurăisko patoloăiju 
diagnosticēšanai. 

 
Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai: 
Lekciju, semināru, praktisko nodarbību apmeklējums, 2 patstāvīgo darbu veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru un patstāvīgā darba uzdevumi, 
sekmīgi nokārtots gala eskāmens. 
 
Vērtēšanas kritēriji: Mācību priekšmeta “Proprdētika - ėirurăija” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma skalas, 
Ħemot vērā šādu vērtējuma sadalījumu: 

Eksāmens - teorētiskā un praktiskā daĜa studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā 
– 40%). 

Praktiskā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā –10%). 
Piedalīšanās lekcijās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
Semināru darbs – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
Darbs ar pacientu – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 

 
Izmantojamā literatūra: 

“Neatliekamā medicīniskā palīdzība”  “Traumas”  D.KrieviĦa redakcijā NMPC, Rīga, 2001.g.     
“Ėirurăija”, prof. I.Gardovska redakcijā  Latvijas medicīnas akadēmija, Rīga, Latvijas ėirurgu asociācija,  2001 . 
“Modernās tehnoloăijas ėirurăijā” Rīga,  Latvijas ėirurgu asociācija, 1999 . 
E.Ezerietis L.Hnohs “Strutainā ėirurăija”  Rīga, Zvaigzne, 1979.g. 
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Utkins Klinis  “Ėirurăija”  Rīga, Zvaigzne, 1992g. 
J.Volkolokovs, Leiše “Vispārīgā ėirurăija” Rīga, Zvaigzne, 1977.g. 
Korša O. Propedeitika Iekšėīgās slimības I daĜa, R.: Zvaigzne, 1971, 441 lpp 
Anšelēvičs J. Praktiskā kardioloăija. R.: Zvaigzne 1990, 382 lpp 
Rudzītis K. Diagnostikas pamati un terapijas preambula. 1972 
Serdāne I. Ko nepavaicāju ārstam. AS Lauku Avīze, 2002, 591 lpp 
Pētersons A., Vēverbrants E., Lazovskis I. Kā atklāt un ārstēt nieru slimības. 1998,     528lpp 
Heglins J. Ėirurăiskā izmeklēšana. R.: Zvaigzne. 1985., 406 lpp 
Andrejevs G., Daugulis E. Klīniskā anestezioloăija un reanimatoloăija. R.: Zvaigzne, 1985. 243 lpp 
Vanags I., Daugulis E., TomiĦš P. Anestezioloăija, reanimatoloăija un intensīvā terapija. R.: Nacionālais apgāds, 

2002. 576 lpp 
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Studiju kursa nosaukums -   Pediatriskā propedeitika 
Studiju kursa vadītājs -   Elita Apine - Veselības zinātĦu maăistra grāds veselības aprūpē 
Kredītpunktu skaits –    1 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –   16 stundas 
Praktisko nodarbību skaits –    20 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    4 stundas 
 
Mērėis: 
Veicināt studentu spēju veikt diagnostiskās darbības, lai nodrošinātu bērna veselības stāvokĜa izvērtēšanu, atbilstības 
noteikšanu bērna vecuma anatomiski fizioloăiskajām izmaiĦām, sindromu, slimību diagnosticēšanu. 
 
Uzdevumi: 
Sniegt studentiem teorētiskās zināšanas par bērnu anatomiski – fizioloăiskajām īpatnībām,  bērnu veselības  rādītājiem, 
bērna attīstības periodiem un to īpatnībām, subjektīvām, objektīvām un instrumentālām izmeklēšanas metodēm, veidot 
praktiskās iemaĦas slimību  diagnostikā. 
Tēmas: 

 “Koncepcija- vesels bērns”. Veselu bērnu aprūpes organizācija - pirmsdzemdību patronāža, noteicošie faktori 
vesela bērna attīstībā, jaundzimušo riska grupas. 

Bērnības vecuma periodi: klasifikācija, periodu raksturojums, audzināšanas problēmas dažādos periodos, drošības 
vajadzību nodrošināšana. 

Bērnu anatomiski fizioloăiskās īpatnības (AFĪ) dažādos vecuma posmos. 
Bērna psihomotorā, emocionālā, intelektuālā, sociālā attīstība dažādos vecuma periodos. 
Bērnu fizikālās attīstības likumsakarības dažādos vecuma periodos. 
Bērnības vecuma periodu raksturojums (jaundzimušā, zīdaiĦa, mazbērna, pirmsskolas, skolas) barošana. 
Simptomi un sindromi dažādos bērna vecuma posmos. 

 
Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai: 
Lekciju, semināru, praktisko nodarbību apmeklējums, 1 patstāvīgā darbu veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru, praktisko un patstāvīgā darba uzdevumi, 
sekmīgi nokārtots gala eksāmens. 
 
Vērtēšanas kritēriji: Mācību priekšmeta “Propedeitika - bērns” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma skalas, 
Ħemot vērā šādu vērtējuma sadalījumu: 

Eksāmens - teorētiskā un praktiskā daĜa studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā 
– 40%). 

Praktiskā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
Piedalīšanās lekcijās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
Semināru darbs – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
Darbs ar pacientu – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 

 
Izmantojamā literatūra: 

I.Flēmeja “ZīdaiĦa attīstība un attīstības traucējumi ” Zvaigzne ABC” 1999. 
“Bērna kopšanas mazā enciklopēdija” “Jumava”,1995. 
“Rokasgrāmata pediatriskajā aprūpē”, 1998. 
Ilustrēta medicīniskā enciklopēdija “Māte un bērns”, “Jumava”, 1998. 
M.ĀboltiĦa “Kā aug mūsu bērni” ,1998. 
“Standarti procedūru tehnikā”, Med.prof. izglītības centrs, 1998. 
“Rokasgrāmata pediatrijā”, Rīga Starptautiskās medicīnas zinātnes un farmācijas centra apgāds, 1996. 
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Studiju kursa nosaukums -   Ginekoloăiskā propedeitika 
Studiju kursa vadītājs -   Agnese Stūrmane - Ārsta grāds 
Kredītpunktu skaits –    1 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –   16 stundas 
Praktisko nodarbību skaits –    20 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    4 stundas 
 
Mērėis: 
Veicināt studentu spēju veikt diagnostiskās darbības, lai nodrošinātu sievietes veselības stāvokĜa izvērtēšanu, sindromu, 
slimību diagnosticēšanu. 
 
Uzdevumi: 

Apgūt sievietes normālo anatomiju un fizioloăiju. 
Izprast hormonālo izmaiĦu ietekmi uz sievietes organismu menstruālā cikla laikā. 
Apgūt iespējamās izmeklēšanas metodes dzemdniecībā un ginekoloăijā. 
Apgūt instrumentus pie dažādām ginekoloăiskām manipulācijām. 
Zināt normālas grūtniecības norisi un izprast fizioloăiskās izmaiĦas sievietes organismā grūtniecības laikā. 

Tēmas: 
Sievietes dzīves periodi, to īpatnības. 

Periodi: antenatālais, līdz pubertātei, pubertāte, reproduktīvais vecums, premenopauze. 
Biežākās patoloăijas, kuras saistītas ar šiem periodiem. 

Sievietes dzimumorgānu anatomija. 
Ārējie dzimumorgāni, to funkcijas. 
Iekšējie dzimumorgāni, to funkcijas. 
Sievietes dzimumorgānu asins apgāde. inervācija, saišu aparāts. 
Sievietes iegurnis, tā plaknes. 

Normālais menstruālais cikls. 
Normāla menstruālā cikla raksturojums. 
Hormonālās izmaiĦas menstruālā cikla laikā. 
Fizioloăiskās izmaiĦas menstruālā cikla laikā sievietes dzimumorgānos. 

Izmeklēšanas metodes ginekoloăijā. 
Ginekoloăisko pacienšu iespējamās sūdzības. 
Anamnēzes savākšana ginekoloăijā. 
Pamatizmeklēšanas metodes. 
Instrumentu komplekti pie dažādām izmeklēšanas metodēm. 

ApaugĜošanās fizioloăija, embrioăenēze. 
Dzimumšūnas, to raksturojums. 
ApaugĜošanās fizioloăija. 
ApaugĜotās olšūnas implantācija. 
Embrioăenēze, to ietekmējošie faktori. 

Grūtniecības diagnostika, vadīšana. 
Grūtniecības diagnostikas iespējamas metodes. 
Nepieciešamie izmeklējumi mātes un augĜa stāvokĜa izvērtēšanai grūtniecības laikā. 
Fizioloăiskās izmaiĦas sievietes organismā grūtniecības laikā. 
Sievietes iespējamās sūdzības grūtniecības laikā, iespējamās patoloăiskās izmaiĦas, to 

diferenciāldiagnostika. 
 
Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai: 
Lekciju, semināru, praktisko nodarbību apmeklējums,1 patstāvīgā darba veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru, praktisko un patstāvīgā darba uzdevumi, 
sekmīgi nokārtots gala eksāmens. 
 
Vērtēšanas kritēriji: Mācību priekšmeta “Propedētika - ginekoloăiskā” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma 
skalas, Ħemot vērā šādu vērtējuma sadalījumu: 

Eksāmens - teorētiskā un praktiskā daĜa studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā 
– 40%). 

Praktiskā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
Piedalīšanās lekcijās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
Patstāvīgais darbs – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
Darbs ar pacienti – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
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Izmantojamā literatūra: 
“Ginekoloăijas rokasgrāmata” , Rīga, 2000g. 
“Dzemdniecība” A.Bergmane, A.Andrejeva, M.Orleāne, Rīga. 
Žurnāls “Dzemdniecība un ginekoloăija”, Rīga. 
Žurnāls “Jums, kolēăi”, Rīga. 
“Akušerstvo”, Maskava, 1999.g. 
K.Hisvander, S.Evans, “Opstetric and Gynecology ”, Filadelfija, 1996.g.  
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Studiju kursa nosaukums -   Terapija 
Studiju kursa vadītājs -   Mirdza Indriksone - Ārsta kvalifikācija 
     Juris Firsts – Ārsta pediatra kvalifikācija prof. Maăistra grāds 
     uzĦēmējdarbības vadībā 
Kredītpunktu skaits –    7 kr. 
Teorētisko nodarbību skaits –   116 stundas 
Praktisko nodarbību skaits –    144 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    20 stundas 
 
Mērėis: 
Nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisku iemaĦu apguvi iekšėīgās slimībās atbilstoši ārstu 

palīgu kvalifikācijas pamatprasībām. 
 

Uzdevumi: 
Zināt iekšėīgo slimību etiopatoăenēzi, riska faktorus, klīniskos simptomus un sindromus, diagnostikas un 

diferenciāldiagnostikas pamatus, iespējamās akūtās un hroniskās komplikācijas, neatliekamo palīdzību akūtās 
situācijās pirmshospitālā  periodā, aprūpes un ārstēšanas principus, profilakses pasākumus. 

Prast novērtēt pacienta veselības stāvokli, orientēties akūtās situācijās, izvirzīt darbības mērėus un prioritātes, sniegt 
medicīnisko palīdzību pirmshospitālā un uzĦemšanas nodaĜas līmeni,  strādāt par ārsta palīgu ambulatorajā 
dienestā. 

Tēmas: 

Elpošanas sistēmas slimības. 
Gremošanas orgānu slimības. 
Sirds asinsvadu sistēmas slimības. 
Urīnizvadsistēmas slimības. 
Hematoloăiskās slimības. 
Imunoloăiskās sistēmas slimības. 
Akadēmiskās slimības vēstures rakstīšana. 
Endokrīnās sistēmas slimības. 

 
Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai: 
Lekciju, semināru, praktisko nodarbību apmeklējums, 3 patstāvīgo darbu veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – izstrādātas un aizstāvētas akadēmiskās slimības vēstures, semināru 
un patstāvīgā darba uzdevumi, sekmīgi nokārtotas ieskaites un eksāmens. 
 
Vērtēšanas kritēriji: Mācību priekšmeta “Terapija” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma skalas, Ħemot vērā šādu 
vērtējuma sadalījumu: 

Teorētiskais un praktiskais eksāmens studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 
40%). 

Ieskaite studiju priekšmeta daĜas beigās II kursā - nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
Praktiskā darba  vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
Piedalīšanās lekcijās un semināros – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
Patstāvīgā darba vērtējums (izstrādātas un aizstāvētas akadēmiskās slimības vēstures) – (nozīmīguma īpatsvars 

kopējā novērtējumā – 20%). 
 
Izmantojamā literatūra: 
Iekšėīgo slimību klīniskā farmakoterapija / J.Anšelēviča red. – Rīga : Zvaigzne, 1994. 
Diferenciāldiagnostika iecirkĦa ārsta praksē / N.Andrejeva red. – Rīga : Zvaigzne, 1985. 
A.Pētersons, E.Vēverbrants, I.Lazovskis. Kā atklāt un ārstēt nieru slimības. – Rīga, 1998. 
N.Skuja, A.Danilāns, G.Geldnere. Praktiskā gastrenteroloăija un hepataloăija. - Rīga : Zvaigzne, 1999. 
J.Anšelevičs. Neatliekamā palīdzība internajā medicīnā. – Rīga : Zvaigzne, 1985. 
R.Heglins. Iekšėīgo slimību diferncialdiagnostika. - Rīga : Zvaigzne, 1968. 
Praktiskā pulmonoloăija / V.Utkina red. - Rīga : Zvaigzne, 1988. 
G.Biksone. Klīniskā farmakoloăija un pacientu aprūpe. – Rīga, 1998. 
Žurnāli “Jums, kolēăi” un “Latvijas ārsts”. 
Vadlīnijas hipertenzijas u.c. slimību ārstēšanā / Pasaules veselības organizācija. – 1999.-2002. 
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Studiju kursa nosaukums -   Ėirurăija 
Studiju kursa vadītājs -   Biruta Kalēja - Ārsta kvalifikācija 
Kredītpunktu skaits –    7 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –   120 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –    140 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    20 stundas 
 
Mērėis: 
Veicināt studentu spēju identificēt ėirurăiskās slimības un veidot praktiskās iemaĦas to diagnostikā, pacienta stāvokĜa 
objektīvā novērtēšanā, ārstēšanā un profilaksē. 
 
Uzdevumi: 

Aseptikas, antiseptikas metožu, ėirurăiskā darba organizācijas apgūšana. 
Ėirurăijas nodaĜā veicamo manipulāciju apgūšana. 
Zināt ėirurăisko slimību etiopatoăenēzi, riska faktorus, klīniskos simptomus un sindromus, 

diagnostikas un diferenciāldiagnostikas pamatus, iespējamās akūtās un hroniskās komplikācijas, 
neatliekamo palīdzību akūtās situācijās pirmshospitālā  periodā, aprūpes un ārstēšanas principus, 
profilakses pasākumus. 

Prast novērtēt pacienta veselības stāvokli, orientēties akūtās situācijās, izvirzīt darbības mērėus un 
prioritātes, sniegt medicīnisko palīdzību pirmshospitālā un uzĦemšanas nodaĜas līmeni, strādāt 
par ārsta palīgu ambulatorajā dienestā. 

 
Tēmas: 

Ėirurăija kā priekšmets. 
Antiseptika. 
Aseptika. 
Sterilizācija 
Operācijas lauka sagatavošana operācijai. 
Pirmsoperācijas periods. 
Ėirurăiskā operācija  
Pēcoperācijas periods. 
Anestēzija. 
Infūzijas, transfūzijas.  
AsiĦošana 
Brūces- Vulnus. 
Organisma vispārējās darbības traucējumi. 
Iegūta ėirurăiska patoloăija. Traumas. Termiskie bojājumi. 
Strutainas ėirurăiskas saslimšanas. 
Vispārēja ėirurăiska infekcija (sepsis). 
Specifiskā ėirurăiskā (anaeroba) infekcija. 
Kaulu- locītavu- mugurkaula tuberkuloze- hroniska specifiskā ėirurăiskā infekcija. 
Nekrozes, čūlas, fistulas, izgulējumi. 
Asinsvadu saslimšanas. 
Audzēji. 
Operatīvā ėirurăiskā tehnika. 
Speciālā onkoloăija. 
Galvas rajonu slimības un traumas. 
Kakla ėirurăiskās saslimšanas un traumatiskie bojājumi. 
Krūšu kurvja traumas un ėirurăiskās saslimšanas. 
Vēdera dobuma traumas un ėirurăiskās saslimšanas. 
Augšējo, apakšējo ekstremitāšu slimības un traumas. 
Mugurkaulāja, iegurĦa slimības un traumas. 

 
Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai: 
Lekciju, semināru, praktisko nodarbību apmeklējums, 3 patstāvīgo darbu veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – izstrādātas un aizstāvētas 3 akadēmiskās slimības vēstures, 
semināru un praktiskā darba uzdevumi, sekmīgi nokārtotas ieskaites un eksāmens. 
 
Vērtēšanas kritēriji: Mācību priekšmeta “Ėirurăija” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma skalas, Ħemot vērā 
šādu vērtējuma sadalījumu: 

Teorētiskais un praktiskais eksāmens studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 
40%).  
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Ieskaite studiju priekšmeta daĜas beigās II kursā - nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
Praktiskā darba  vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
Piedalīšanās lekcijās un semināros – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
Patstāvīgā darba vērtējums (izstrādātas un aizstāvētas akadēmiskās slimības vēstures) – (nozīmīguma īpatsvars 

kopējā novērtējumā – 20%). 
 
Izmantojamā literatūra: 
Neatliekamā medicīniskā palīdzība : traumas / D.KrieviĦa red. – Rīga : NMPC, 2001. 
Ėirurăija / I.Gardovska red. – Rīga : Latvijas medicīnas akadēmija : Latvijas ėirurgu asociācija, 2001. 
Modernās tehnoloăijas ėirurăijā. - Rīga : Latvijas ėirurgu asociācija, 1999. 
E.Ezerietis, L.Hnohs. Strutainā ėirurăija. – Rīga : Zvaigzne, 1979. 
V.Utkins. Klīniskā ėirurăija. – Rīga : Zvaigzne, 1992. 
J.Volkolokovs. Vispārīgā ėirurăija. – Rīga : Zvaigzne, 1977. 
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Studiju kursa nosaukums -   Pediatrija 
Studiju kursa vadītājs -   Amanda Smildzere - Ārsta pediatra kvalifikācija 
Kredītpunktu skaits –    4 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –   88 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –    60 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    12 stundas 
 
Mērėis: 
Sniegt studentiem teorētiskās zināšanas par bērnu anatomiski – fizioloăiskajām īpatnībām,  bērnu veselības  rādītājiem, 
bērna attīstības periodiem un to īpatnībām, slimībām dažādos vecumos, palīdzēt izprast šo slimību etioloăiju un 
patoăenēzi,  veidot praktiskās iemaĦas šo slimību  diagnostikā, pacienta stāvokĜa objektīvā novērtēšanā, ārstēšanā un 
profilaksē. 
 
Uzdevumi: 

Zināt bērnu slimību etiopatoăenēzi, riska faktorus, klīniskos simptomus un sindromus, diagnostikas un 
diferenciāldiagnostikas pamatus, iespējamās komplikācijas, neatliekamo palīdzību akūtās situācijās 
pirmshospitalizācijas  periodā, aprūpes un ārstēšanas principus, profilakses pasākumus. 

Prast novērtēt pacienta veselības stāvokli, orientēties akūtās situācijās, izvirzīt darbības mērėus un prioritātes, 
sniegt medicīnisko palīdzību pirmshospitālā un uzĦemšanas nodaĜas līmeni. 

Tēmas: 
Neonatoloăija (Jaundzimušo perioda īpatnības, fizioloăiskie robežstāvokĜi). 
Jaundzimušo saslimšanas. 
ZīdaiĦu perioda saslimšanas. 
Bērnu saslimšanas dažādos vecuma periodos. 
Bērnu infekcijas slimības 
Kritiskās situācijās bērnu vecumā. 

Šoks: etioloăija, diferenciālā diagnostika, izmeklējumi, pirmā palīdzība. 
Akūta augšējo elpošanas ceĜu obstrukcijas: cēloĦi, izmeklējumi, diferenciālā diagnoze, pirmā palīdzība. 
Krampju sindroms: etioloăija, izmeklēšana, diferenciālā diagnoze, pirmā palīdzība. 
Koma: etioloăija, izmeklēšana, diferenciālā diagnoze, pirmā palīdzība. 
Drudzis: etioloăija, izmeklēšana, diferenciālā diagnoze, pirmā palīdzība 

 
Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai: 
Lekciju, semināru, praktisko nodarbību apmeklējums, patstāvīgo darbu veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – izstrādātas un aizstāvētas akadēmiskās slimības vēstures, semināru 
un patstāvīgā darba uzdevumi, sekmīgi nokārtotas ieskaites un eksāmens. 
 
Vērtēšanas kritēriji: Mācību priekšmeta “Pediatrija” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma skalas, Ħemot vērā 
šādu vērtējuma sadalījumu: 

Teorētiskais un praktiskais eksāmens studiju priekšmeta beigās – nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 
40%.  

Ieskaite studiju priekšmeta daĜas beigās II kursā - nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
Praktiskā darba  vērtējums (t.s. izstrādātas un aizstāvētas akadēmiskās slimības vēstures) – nozīmīguma 

īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%. 
Piedalīšanās lekcijās un semināros – nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%. 
Darbs pie pacienta – nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%. 

 
Izmantojamā literatūra:  

Lazovskis I., Klīniskie simptomi un sindromi, Nacionālais medicīnas apgāds, 2001. 
Rokas grāmata pediatrijā, R.: Rīgas starptautiskā medicīnas zinātnes un farmācijas centra apgāds, 1996. 
Rubana I.M,. Veselības izglītības pamati, metodiskais līdzeklis skolotājiem, R.: RaKa,  1997. 
Tirāns E., Mazjānis I., Infekciju slimību rokasgrāmata (kabatas rokas grāmata), Autorkolektīvs, R.: 2002. 
Tirāns E., Mazjānis I., Infekciju slimību un sindromu ārstēšana un profilakse (kabatas rokas grāmata), 

Autorkolektīvs, R.: 2002. 
www.emedicine.com/specialities/pediatric/neonatology 
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Studiju kursa nosaukums -   Dzemdniecība un ginekoloăija 
Studiju kursa vadītājs -   Agnese Stūrmane – Ārsta grāds 
     Maira Jansone - Ārsta kvalifikācija 
Kredītpunktu skaits –    6 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –   106 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –    120 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    14 stundas 
 
Mērėis: 
Sniegt studentiem teorētiskās zināšanas par sievietes fizisko, garīgo un sociālo veselību, grūtnieces un dzemdētājas 
aprūpi un novērošanu, iespējamo grūtniecības un dzemdību patoloăiju, kā arī par ginekoloăiskajām slimībām, palīdzēt 
izprast šo slimību etioloăiju un patoăenēzi, veidot praktiskās iemaĦas šo slimību  diagnostikā, pacientes stāvokĜa 
objektīvā novērtēšanā, ārstēšanā un profilaksē. 
 
Uzdevumi: 
Apgūt sievietes normālo anatomiju un fizioloăiju. 
Zināt iespējamās izmeklēšanas metodes dzemdniecībā un ginekoloăijā, apgūt to pielietošanu praksē un mācēt izvērtēt 

izmeklēšanas metožu indikācijas vai kontrindikācijas pie dažādām patoloăijām. 
Apgūt ăimenes plānošanas metodes, saprast katras metodes būtību un spēt izvērtēt metodes atbilstību dažādām 

pacientēm. 
Apgūt ginekoloăisko saslimšanu patoăenēzi, klīniku, terapijas iespējas un spēt veikt diferenciāldiagnostiku dažādu 

saslimšanu gadījumā. 
 Zināt normālas grūtniecības norisi un izprast fizioloăiskās izmaiĦas sievietes organismā grūtniecības laikā. 
Apgūt fizioloăisku dzemdību norisi. 
Zināt un spēt izvērtēt iespējamos sarežăījumus grūtniecības laikā, dzemdību laikā un pēcdzemdību periodā. 
Spēt novērtēt dažādu ekstraăenitālu pataloăiju ietekmi uz grūtniecību. 
Tēmas: 

Izmeklēšanas metodes ginekoloăijā. 
Ăimenes plānošana. Mehāniskā kontracepcija, hormonālā kontracepcija, intrauterīnā kontracepcija, ėirurăiskā 
kontracepcija, postkoitālā kontracepcija. 
Grūtniecības pārtraukšana. Legāls aborts. Medicīniskais aborts. Spontānais aborts. 
Premenstruālais sindroms. 
IegurĦa iekaisuma slimības. 
Dzemdes mioma. 
Olnīcu cistas, cistomas. 
Akūta vēdera aina ginekoloăijā. 
Menopauze. 
Grūtniecības diagnostika, antenatālā aprūpe. 
AsiĦošana grūtniecības laikā. 
Dzemdību periodi. 
Pēcdzemdību periods. 
Ekstraăenitālā pataloăija un grūtniecība. 
Dzimumorgānu attīstības, anomālijas, novietojuma izmaiĦas un noslīdējumi. 
Endometrioze. 
Neauglība. 
Krūts dziedzera labdabīgās un Ĝaundabīgās saslimšanas. 
Endometrija hiperplastiskie procesi. 
Onkoloăisko saslimšanu profilakse. 
Ginekoloăiskās operācijas. 
Nepareizas augĜa guĜas. 
Sievietes iegurĦa patoloăijas. 
Dzemdību darbības anomālijas. 
AugĜa ūdeĦu patoloăija. 
Imūnkonflikta grūtniecība. 
AugĜa distress dzemdībās un augĜa nāve. 
Kritiskie stāvokĜi dzemdniecībā. 
DIKS. 
Operatīvā dzemdniecība. 
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Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai: 
Lekciju, semināru, praktisko nodarbību apmeklējums, 2 patstāvīgo darbu veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – izstrādātas un aizstāvētas akadēmiskās slimības vēstures, semināru 
un patstāvīgā darba uzdevumi, sekmīgi nokārtotas ieskaites un eksāmens. 
 
 
Vērtēšanas kritēriji: Mācību priekšmeta “Dzemdniecība ginekoloăija” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma 
skalas, Ħemot vērā šādu vērtējuma sadalījumu: 

Teorētiskais un praktiskais eksāmens studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 
40%).  

Ieskaite studiju priekšmeta daĜas beigās II kursā - nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
Praktiskā darba  vērtējums (izstrādātas un aizstāvētas akadēmiskās slimības vēstures) – (nozīmīguma īpatsvars 

kopējā novērtējumā – 20%). 
Piedalīšanās lekcijās un semināros – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 

 
Izmantojamā literatūra: 

Ginekoloăijas rokasgrāmata. - Rīga, 2000. 
A.Bergmane, A.Andrejeva, M.Orleāne. Dzemdniecība. - Rīga : Zvaigzne, 1982. 
Žurnāls “Dzemdniecība un ginekoloăija”. 
Žurnāls “Jums, kolēăi”. 
Akušerstvo. - Maskava, 1999. 
K.Hisvander, S.Evans. Obstetric and gynecology. - Filadelfija, 1996. 
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Studiju kursa nosaukums -   Infekcijas slimības 
Studiju kursa vadītājs -   Aija Andrusa - Ārsta kvalifikācija 
Kredītpunktu skaits –    3 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –   64 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –    44 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    12 stundas 

Mērėis: 

Sniegt studentiem zināšanas un palīdzēt izprast infekciju slimību etioloăiju, patoăenēzi, klīniskās izpausmes, 
diagnostikas, diferenciāldiagnostikas un ārstēšanas principus, profilakses pasākumus, pielietot teorētiskās zināšanas un 
praktiskās iemaĦas neatliekamās situācijās. 
 
Uzdevumi: 

Atrast un pareizi novērtēt infekcijas slimības simptomus, tos diferencēt,  panākt agrīnu un pareizu 
infekcijas slimības diagnostiku. 

Izprotot epidemioloăiskos procesus un zinot infekciju izplatīšanās ceĜus- prast organizēt profilaktiskos 
un pretepidemioloăiskos pasākumus, lai novērstu tālāku infekcijas izplatīšanos. 

Prast organizēt pasākumus epidemioloăiskā perēklī un pielietot racionālu specifisko profilaksi. 
Pareizi novērtēt slimnieka stāvokli un slimības pakāpi, sniedzot nepieciešamo neatliekamo palīdzību 

un steidzošu ārstēšanu. 
Prast pielietot un izskaidrot aprūpes veicējiem, slimniekiem un kontaktējošiem galvenos 

profilaktiskos pasākumus un slimības cēloĦus. 
Apzināties un novērtēt savu lomu, zināšanas, spēt patstāvīgā darbā pareizi organizēt slimnieku agrīnu 

diagnostiku un profilaksi, kā arī nodrošināt savlaicīgu pareizu ārstēšanu. 

Tēmas: 

Ievads infektoloăijā. 
Infekcijas slimības izsaucēji. 
Infekcijas procesu veidi. 
Infekcijas slimību periodi, klīnika. 
Infekcijas slimību diagnostikas metodes. 
Infekcijas slimību ārstēšanas principi un metodes. 
Infekcijas slimību profilakse. 
Infekciju slimību specifiskā profilakse. 
Epidemioloăijas pamati un procesi. 
Infekciju slimību klasifikācija. 
Zarnu infekciju slimību grupa: vēdertīfs, paratīfi. 
Infekcijas ar caureju sindromu. 
Salmonelozes. 
Alimentāras toksikoinfekcijas. 
Jersiniozes un koliinfekcijas. 
Holera. 
Vīrusu hepatīti. 
Leptospirozes. 
Bruceloze. Enterovīrusu infekcijas. 
Pilienu-gaisa infekcijas slimības. 
Meningokoku infekcijas. 
Difterija. 
Transmisīvo infekciju slimību grupa. Boreliozes. Laima slimība. Ornitoze. 
Ērču encefalīti. 
Izsitumu tīfs un Brilla slimība. Riketsiožu veidi. 
Tropiskie drudži. Malārija. 
Sevišėi bīstamu infekcijas slimību grupa. Hemorāăiskie drudži. Mēris. 
HIV infekcija un AIDS. 
Roze. Tetanuss. 
Trakumsērga. Mutes un nagu sērga. 
Parazitārās infekcijas. 
Jaunās un reti sastopamās infekcijas slimības. BSE Bakas. Ebola vīrusslimība u.c. 

 
Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai: 
Lekciju, semināru, praktisko nodarbību apmeklējums, 2 patstāvīgo darbu veikšana. 
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Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – izstrādātas un aizstāvētas akadēmiskās slimības vēstures, semināru 
un patstāvīgā darba uzdevumi, sekmīgi nokārtotas ieskaites un eksāmens. 
 
 
Vērtēšanas kritēriji: Mācību priekšmeta “Infekcijas slimības” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma skalas, 
Ħemot vērā šādu vērtējuma sadalījumu: 

Teorētiskā un praktiskā ieskaite studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 50%). 
Praktiskā darba  vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
Piedalīšanās lekcijās un aktivitāte semināros – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
Patstāvīgā darba vērtējums (izstrādātas un aizstāvētas akadēmiskās slimības vēstures) – (nozīmīguma īpatsvars 

kopējā novērtējumā – 20%). 
 
Izmantojamā literatūra: 
 
Epidemioloăijas pamati, 1977. 
BĜugers A., Infekcijas slimības, R.: Zvaigze, 1977. 
BĜugers A., Hepatoloăija un vīrusu hepatītiĦ, 1979. 
Mazjānis I., TirānsE., HIV un AIDS infekcija, 2002. 
Mazjānis I., Tirāns E., Vakcinācija, imunitāte, antimikrobā infekciju profilakse, 2002. 
Mazjānis I., Tirāns E., Infekcijas slimības un sindromu ārstēšana, 2002. 
Mazjānis I., Tirāns E., Infekcijas slimību rokasgrāmata, 1997. 
Rozentāle B., Gripa, R.: Nacionālais apgāds, 2004. 
Vīksna L., Tropiskās infekcijas slimības, 2002. 
Vīksna L., Vakcinācija, R.: Nacionālais medicīnas apgāds, 2002. 
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Studiju kursa nosaukums -   Neatliekamā medicīniskā palīdzība 
Studiju kursa vadītājs -   GaĜina Lipska - Ārsta kvalifikācija 
     Dzintra Strokša – Ārsta kvalifikācija 
Kredītpunktu skaits –    4 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –   46 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –    104 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    10 stundas 
 
Mērėis: 
Veicināt studentu spēju sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību slimajiem (cietušajiem) dzīvībai bīstamā, kritiskā 
stāvoklī pirmsstacionāra etapā un stacionāru uzĦemšanas (neatliekamās palīdzības) nodaĜās. 

 

Uzdevumi: 
Sagatavot kvalificētus speciālistus- ārsta palīgus praktiskajam darbam neatliekamās palīdzības sniegšanai, strādājot 
komandā, kā arī patstāvīgi ar tiesībām: 

1. Konstatēt bioloăisku nāvi. 
2. Nozīmēt terapiju nekomplicētu stāvokĜu gadījumos. 
3. Noteikt diagnozi. 
4. Nosūtīt slimniekus papildus izmeklēšanai diagnozes precizēšanai pie ārstiem- speciālistiem. 
5. Pielietot neatliekamās palīdzības diagnostikas metodes un aparatūru. 

Tēmas: 
1. Kardiopulmonālās reanimācijas pamatu apgūšana. 
2. Elpošanas nodrošināšana, noturot atvērtus elpceĜus: elpceĜu atvēršana, novietojot cietušo uz muguras, galvas 

atliekšana, apakšžokĜa izbīdīšana un pieturēšana, safāra paĦēmiens, stabilā sānu guĜa, Heimliha paĦēmieni. 
3. Iepazīšanās ar normālu EKG. 
4. KPR lietojamie medikamenti, farmakokinētika, devas. 
5. Vidējā medicīniskā personāla pienākumi kritiskā situācijā. 
6. Pieaugušo kardiopulmonālās reanimācijas algoritms. 
7. Klīniskā nāve. 
8. VentrikuĜu fibrilācija. 
9. Asistolija. 
10. Elpošanas nodrošināšana. 
11. Akūtu terapeitisku situāciju neatliekamā palīdzība. 
12. Elpas trūkuma diferenciāldiagnostika un neatliekamā medicīniskā palīdzība: Bronhialās astmas lēkme. 

Kardiālā astma un plaušu tūska. Plaušu artērijas trombembolija. Citas saslimšanas (histērija, pneimonija, 
hronisks obstruktīvs bronhīts, sāpes vēderā). 

13. Komas- diferenciāldiagnostika un neatliekamā medicīniskā palīdzība: Glazgovas skalā: cerebrālās komas, 
endogēnās komas, eksogēnās komas. 

14. Šoki- diferenciāldiagnoze un neatliekamā medicīniskā palīdzība: Hipovolēniskais šoks. Kardiogēnais šoks. 
Anafilaktiskais šoks. 

15. Sāpes vēderā – diferenciāldiagnoze un neatliekamā  medicīniskā palīdzība: KuĦăa čūlas perforācija. Akūts 
pankreatīts. Vēdera aortas aneirismas atslāĦošanās.  Apendicīts. Peritonīts. 

16. Zīdainu un bērnu RAN īpatnības: 
17. Krampji zīdaiĦu un bērnu vecumā: Diferenciāldiagnoztika (hipertemija, spazmmofīlija, trauma, epilepsija). 
18. Hipovolēmijas biežākie iemesli: Traumas. Eksikoze. 
19. Dzemdību vadīšana ārpus stacionāra. Jaundzimušā elpceĜu aprūpe, vērtējums pēc Apgara skalas, dzemdību 

paketes pielietošana. Medicīniskās dokumentācijas aizpildīšana. 
20. Traumas pacienta aprūpes algoritms. Politrauma. Kombinēta trauma. Kakla fiksējošā apkakle, tās pielietošana. 

Transporta imobilizācijas principi. Transporta imobilizācijas veidi, aprīkojums (vakuuma matracis, garais 
mugurkaula imobilizācijas dēlis, īsais mugurkaula imobilizācijas dēlis, kausveida nestuves).Šinu veidi. 
Imobilizācijas veida izvēle. Krūšu kurvja traumas, pneimotoraksu veidi, NMP pirmshospitālā etapā. 

21. Slīkšana.ElpceĜu caurlaidības atjaunošana, NMP pirmsstacionāra etapā. Sekundāra slīkšana. 
22. Hipotermija.NMP hipotermijas pacientiem. Izvērtēšanas un reanimācijas īpatnības hipotermijā esošiem 

pacientiem. 
23. Elektrotrauma.zemsprieguma un augstsprieguma elektrotrauma, glābēja drošība. Vēlīnās aritmijas 

elektrotraumu pacientiem. 
24. Saindēšanās. KuĦăa skalošana bezsamaĦā esošam pacientam. Pareiza transportēšanas veida izvēle. 
25. .Neatliekamie stāvokĜi zīdaiĦiem un bērniem(elpceĜu obstrukcijas,krampji,hipertermija,saindēšanās). 

 
Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai: 
Lekciju, semināru, praktisko nodarbību apmeklējums, 2 patstāvīgo darbu veikšana. 
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Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – izstrādātas un aizstāvētas akadēmiskās slimības vēstures, semināru 
un patstāvīgā darba uzdevumi, sekmīgi nokārtotas ieskaites un eksāmens. 
 
Vērtēšanas kritēriji: Mācību priekšmeta “Neatliekamā medicīniskā palīdzība” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu 
vērtējuma skalas, Ħemot vērā šādu vērtējuma sadalījumu: 

1. Eksāmens - teorētiskā un praktiskā daĜa studiju priekšmeta daĜas beigās II kurss – (nozīmīguma īpatsvars 
kopējā novērtējumā – 40%).  

2. Teorētiskā un praktiskā ieskaite studiju priekšmeta beigās III kursā - (nozīmīguma īpatsvars kopējā 
novērtējumā – 10%). 

3. Praktiskā darba  vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
4. Piedalīšanās lekcijās un aktivitāte semināros – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
5. Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 

 
Izmantojamā literatūra: 

1. Akūts koronārais sindroms, Vadlīnija, dr Ērgle, prof. Kalvelis A. u.c. 
2. Anšelēvics J., Kalvelis A. „Elektrokardiogrāfijas pamati, R.: 1984 
3. “Atdzīvināšana”  dr. KrieviĦa red. 
4. JakubaĦeca Dz., „Šoks”, R.: 2005. 
5. Kalvelis A., „Neritmiskā elektrokardioloăija”, R.: 2005. 
6. Kristine A., Karlsena MSN., „Jaundzimušā reanimācijas rokasgrāmata”, R.: NC, NMP, 2004. 
7. Liguts V. Toksikoloăijas rokasgrāmata., SIA nacionālais medicīnas apgāds, 2001., 1070 lpp. 
8. “Traumas pacienta aprūpe” dr. KrierviĦa red. 
9. Vanags I., Daugulis E., TomiĦš P. „Anestezioloăija, reanimatoloăija un intensīvā terapija”. SIA 

“Nacionālais apgāds”, 2002., 576 lpp. 
10. Veselības ministrijas KMC (Katastrofu medicīnas centra) metodiskie materiāli. 
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Studiju kursa nosaukums -   Neiroloăija un sensoro orgānu slimības 
Studiju kursa vadītājs -   Sarma Linderberga - Ārsta kvalifikācija 
     Arita Danilāne – Ārsta pediatra kvalifikācija 
     Dace Snippe – Ārsta grāds 
Kredītpunktu skaits –    3 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –   58 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –    44 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    18 stundas 
Mērėis: 

Veicināt studentu spēju identificēt neiroloăisko un sensoro orgānu slimības kā arī veidot praktiskās iemaĦas to 
diagnostikā, pacienta stāvokĜa objektīvā novērtēšanā, ārstēšanā un profilaksē. 
 
Uzdevumi: 

1. Sniegt pamata zināšanas par biežākajām nervu sistēmas slimību nozoloăiskajām formām, to etioloăiju, 
klīniskajām izpausmēm, ārstēšanas, kopšanas un rehabilitācijas pamatprincipiem. 

2. Sagatavot patstāvīgam darbam neatliekamas palīdzības sniegšanai acu traumu gadījumā, sniegt pirmsārsta 
palīdzību acu slimību gadījumā.   

3. Sagatavot patstāvīgam darbam neatliekamas palīdzības sniegšanai ausu- kakla- deguna traumu gadījumā, 
sniegt pirmsārsta palīdzību ausu- kakla- deguna slimību gadījumā. 

 
Tēmas: 

1. Nervu sistēmas anatomija un fizioloăija. 
2. Pacientu neiroloăiskā stāvokĜa izvērtējums. 
3. SamaĦas traucējumu Izvērtēšana. Komatozu stāvokĜu difrenciālā diagnoze. 
4. Parkinsonisms. 
5. Hiperkinēzes. 
6. Perifērās nervu sistēmas saslimšanas. 
7. Mugurkaula spondiloze. 
8. Veăetatīvās nervu sistēmas bojājuma sindromi. 
9. Galvassāpes, to diferenciālā diagnostika. 
10. Epilepsija. 
11. Neirotraumas. 
12. Galvas smadzeĦu audzēji, abscesi. 
13. Muguras smadzeĦu bojājuma sindromi. 
14. Insulti. Hroniski galvas smadzeĦu asinsrites traucējumi. 
15. Demences, to veidi, izpausmes, dementu pacientu aprūpes un adaptācijas īpatnības. 
16. Neiroinfekcijas. 
17. Citu nervu sistēmas slimību īss raksturojums. 
18. Redzes orgānu anatomija un fizioloăija, funkcijas. Retrakcijas un akomodācija. 
19. Plakstu slimības. Asaru aparāta slimības. Konjuktīvas slimības. Pacientu aprūpe. 
20. Trahoma. Sklēras slimības. Glaukoma. Asinsvadu apvalka slimības. 
21. Tīklenes slimības. Pacientu aprūpe konservatīvās ārstēšanas periodā. 
22. Acu traumas. Acu apdegumi. 
23. Otarinolaringoloăijas disciplīna. Auss anatomija, fizioloăija, izmeklēšanas metodes. 
24. Ārējais otīts. Sēra korėis un svešėermeĦi. Akūts vidusauss iekaisums. 
25. Mastoidīts. Hroniski vidusauss iekaisumi. 
26. Dzirdes traucējumi. Auss gliemežnīcas, ārējā auss, bungu plēves traumas. 
27. Deguna un tā blakus dobumu klīniskā anatomija, fizioloăija. 
28. Deguna un tā blakus dobuma izmeklēšanas metodes, diagnostiskās un ārstnieciskās manipulācijas.  
29. Akūtas un hroniskas iesnas. Paranazāli sinusīti. 
30. Deguna un deguna blakus dobuma saslimšanu intraorbitālās un intrakraniālās komplikācijas. 
31. Deguna starpsienas izliekums. 
32. Deguna dobuma svešėermeĦi. Deguna un dobuma blakus dobumu traumas. Deguna asiĦošana. 
33. Rīkles anatomija un fizioloăija. Izmeklēšanas metodes. 
34. Angīna. Hronisks tonsilīts. 
35. Rīkles strutainās saslimšanas: paratonsilīti, parafaringeālās flegmonas un abscesi, retrofaringeālā flegmona un 

abscess. 
36. Auksleju mandeĜu, aizdegunes mandeles hipertrofija, adenoidi. 
37. Rīkles traumas, svešėermeĦi, apdegumi. 
38. Balsene. Anatomija un fizioloăija. Akūti laringīti. Hroniskais laringīts. 
39. Balsenes difterija. 
40. Balsenes akūtas un hroniskas stenozes. 



 86 

41. Balsenes audzēji. 
42. Balsenes traumas, apdegumi, svešėermeĦi. 

Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai: 
Lekciju, semināru, praktisko nodarbību apmeklējums, 3 patstāvīgo darbu veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – izstrādātas un aizstāvētas akadēmiskās slimības vēstures, semināru 
un patstāvīgā darba uzdevumi, sekmīgi nokārtota galīgā ieskaite. 
 
Vērtēšanas kritēriji: Mācību priekšmeta “Neiroloăija un sensoro orgānu slimības” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu 
vērtējuma skalas, Ħemot vērā šādu vērtējuma sadalījumu: 

Teorētiskā un praktiskā ieskaite studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 50%). 
Praktiskā darba  vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
Piedalīšanās lekcijās un semināros – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 

 
Izmantojamā literatūra: 
1. G.EniĦa “Nervu sistēmas slimības.” 
2. G.EniĦa, M.GodĜevska, E.Smeltere  “Neiroloăiskie sindromi” I, II, III daĜas. 
3. H.Aide “Spondilozes neiroloăisko sindromu klīnika un ārstēšana.”  
4. E.Vītols “Hroniskā epilepsija un tās ārstēšana.” 
5. G.EniĦa, G.Cēsinieks, A.Freimane, B.Tilgale, J.Fricbergs “Ikvienam tas jāzina par insultu.” 
6. Žurnāli “Latvijas ārstu žurnāls,” “Doctus,” “Māsa.” 
7. Acu slimības.- prof. I.VaĜikova un R.R.Jukinas redakcija Rīga 1994. 
8. Acu slimības- A.KoĜeĦko, Rīga, 1978. 
9. Žurnāli “Latvijas ārsts.” 
10. Oftalmoloăijas vēstnesis. 
11. V.Roze “Otorenolaringoloăija”. 
12. V.PaĜčuks “Auss, kakla, deguna slimības”. 
13. Soldatovs “Rokasgrāmata Otorenolaringoloăijā”. (krievu. val) 
14. Lectures in ENT discases. 
15. Rhenologia. 
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Studiju kursa nosaukums -   Psihiatrija 
Studiju kursa vadītājs -   Sandra Vītola - Ārsta kvalifikācija 
Kredītpunktu skaits –    2 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –   36 stundas 
Praktisko nodarbību skaits –    32 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    12 stundas 
 
Mērėis: 
Veidot izpratni par psihiskām slimībām  no medicīniska, psiholoăiska un sociālā aspekta, sniegt teorētiskās zināšanas 
un praktiskās iemaĦas neatliekamās palīdzības situācijās akūto psihisko patoloăiju gadījumos. 
 
Uzdevumi: 

1. Sniegt zināšanas par psihisko traucējumu vispārējo, patoăenēzi, klīniskām izpausmēm. 
2. Sniegt zināšanas par psihisko traucējumu ārstēšanas principiem un neatliekamās palīdzības sniegšanu 

pacientiem ar aktīviem psihiskiem traucējumiem.   
3. Sniegt zināšanas par pacientu ar psihiskiem traucējumiem aprūpi, uzraudzību un sociālās adaptācijas un 

rehabilitācijas iespējām. 
Tēmas: 

1. Ievads psihiatrijā. 
a. Psihiatrijas attīstības vēsture- mūsdienu izpratne. 
b. Psihiatriskās palīdzības organizācija Latvijā- stacionāri, ambulatori. 
c. Psihiatrija kā medicīnas nozares definējums, robežas. 
d. Jēdzienu: psihiskie traucējumi, psihiska slimība, psihiski slims pacients- definējumi, robežas. 

2. Pacienta izvērtēšana un pamata izmeklēšanas metodes psihiatrija. 
a. Kontaktīpatnības. 
b. Pacienta psihiskā stāvokĜa izvērtēšana. 
c. Pacienta sagatavošana izmeklēšanas metodēm, Ħemot vērā pacienta psihiskā stāvokĜa īpatnības. 
d. Uzraudzības un aprūpes īpatnības. 

3. Psihisko traucējumu izpausmes. 
a. Uztveres traucējumi. 
b. GarastāvokĜa, emociju traucējumi. 
c. Domāšanas traucējumi. 
d. Intelekta traucējumi. 
e. ApziĦas traucējumi. 

4. Psihiskās saslimšanas. 
a. Šizofrēnija. 
b. Maniakāli- depresīvi (bipolārie) traucējumi, 
c. Epilepsija. 

5. Psihiskie traucējumi pie somatiskām slimībām. 
a. Pie elpošanas orgānu slimībām. 
b. Pie sirds- asinsvadu sistēmas slimībām. 
c. Pie gremošanas orgānu slimībām. 
d. Pie endokrīnām slimībām. 
e. Pie nervu sistēmas slimībām. 
f. Pie infekcijas slimībām. 

6. Adaptācijas traucējumi. 
a. Ar depresīvu emocionālo fonu. 
b. Ar trauksmainu emocionālo fonu. 
c. Ar uzvedības traucējumiem. 

7. Psihiskie traucējumi pie saindēšanās. 
a. Ar nepsihotropām vielām. 
b. Ar psihotropām vielām. 

8. Psihiskie traucējumi pie atkarības slimībām. 
a. Alkoholisms. 
b. Toksikomānijas. 
c. Narkomānijas. 
d. Atkarības, kas nav dabisku atkarības vielu lietošanu. 

9. Psihiskie traucējumi bērniem. 
a. Psihisko simptomu izpausmes īpatnības bērniem. 
b. Psihiskās attīstības traucējumu izpausmes bērniem. 
c. Psihisko traucējumu izpausmes īpatnības pie somātiskām saslimšanām bērniem. 
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Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai: 
Lekciju, semināru, praktisko nodarbību apmeklējums, 2 patstāvīgo darbu veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – izstrādātas un aizstāvētas akadēmiskās slimības vēstures, semināru 
un patstāvīgā darba uzdevumi, sekmīgi nokārtotas ieskaites. 
 
Vērtēšanas kritēriji: Mācību priekšmeta “Psihiatrija” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma skalas, Ħemot vērā 
šādu vērtējuma sadalījumu: 

1. Teorētiskā un praktiskā ieskaite studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 
50%). 

2. Praktiskā darba  vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
3. Piedalīšanās lekcijās un semināros – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
4. Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 

 
Izmantojamā literatūra: 

Apmācības kurss personālam garīgi atpalikušu bērnu un jauniešu iestādēs, Grunevalda K. redakcijā 
R.: Zvaigzne ABC, 1995, 134 lpp 
Barca A., Grunevalds K., Grāmata par aprūpi, R.: Preses nams, 1998., 327. lpp. 
Eglītis I., Psihiatrija, R.: Zvaigzne, 1989.,207. lpp. 
Eglītis I., Vispārīgā psiholoăija, R.: Zvaigzne, 1982. 
Kulbergs J., Dinamiskā psihiatrija, R.: SIA ILV 2001., 494. lpp. 
Lennart Netterbeg “Psihiatrija. Rokasgrāmata.” 1993.gads 
Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata, R.: Jumava, 2001. 1415. lpp. 
Volkers I., Narkomānija, UNDCP, 1999. 
Apmācības kurss personālam garīgi atpalikušu bērnu un jauniešu iestādēs., Grunevalda K. redakcijā, 
R.: Zvaigzne ABC, 1995., 134. lpp. 
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Studiju kursa nosaukums -   Ādas un seksuāli transmisīvās slimības 
Studiju kursa vadītājs -   Olga Prokofjeva  - Ārsta kvalifikācija 
Kredītpunktu skaits –    1 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –   16 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –    20 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    4 stundas 
 
Mērėis: 
Veicināt studentu spēju identificēt ādas un seksuāli transmisīvās slimības kā arī veidot praktiskās iemaĦas to 
diagnostikā, pacienta stāvokĜa objektīvā novērtēšanā, ārstēšanā un profilaksē. 
 
Uzdevumi: 
Sniegt zināšanas un praktiskās iemaĦas par ādas un seksuāli transmisīvo slimību etioloăiju, patoăenēzi, klīniskajiem 
simptomiem, diagnostikas, diferenciāldiagnostikas un ārstēšanas pamatprincipiem un profilakses pasākumiem un 
iegūtās zināšanas pielietot neatliekamās palīdzības realizēšanā un veikto pasākumu novērtēšanā. 
Tēmas: 

1. Dermatoloăijas un veneroloăijas attīstības vēsture. Saistība ar citām disciplīnām. Ādas slimību cēloĦi. 
Endogēnie un ekzogēnie faktori, to loma. Ādas anatomija un fizioloăija. Ādas izmaiĦas dažādos vecumos. 

2. Ādas primārie un sekundārie izsitumi. To raksturojums un attīstība. CēloĦi. Vispārējās ārstēšanas principi. 
Dispanserizācija. Dažādu zāĜu formu pielietošana. 

3. Ādas strutainās slimības. Klasifikācija, klīnika, ārstēšana, principi, aprūpes problēmas, profilakse. 
4. Kosmetoloăijas pamati. 
5. Ādas sēnīšu slimības. Klasifikācija, klīnika, ārstēšanas principi, profilakse. Izmeklēšanas metodes. 
6. Niezošās dermatozes: Ādas nieze. Nātrene. Atopiskais dermatīts.  Niezulis. Klīnika, ārstēšanas principi. 

Vispārējā lokālā terapija. 
7. Ekzēma. Dermatīts. Toksikodermijas. Etiopatoăenēze, klīnika, ārstēšanas principi. 
8. Ādas audzēji. 
9. Vīrusu dermatozes (kārpas, herpes. Demodikoze. 
10. Pinnes- rozā pinnes, acne vulgaris. Seboreja. 
11. Ādas parazitārās slimības (utainība, kašėis), to etiopatoăenēze, klīnika, ārstēšanas principi, profilakse. 
12. ZvīĦu ēde. Seborejas un seborejiskā dermatīta- etiopatoăenēze, klīnika, ārstēšanas principi. 
13. Ādas tuberkuloze- etiopatoăenēze, klīnika, ārstēšanas principi, dispanserizācija. 
14. Lepra (spitālība) – etiopatoăenēze, klīnika, ārstēšanas principi, dispanserizācija. 
15. STS slimību izplatība- etiopatoăenēze, klasifikācija. Sifiliss I-II. Klīnika. Sifiliss III. Serodiagnostika. Sifilisa 

ārstēšanas principi. Iedzimtais sifiliss. Klasifikācija, klīnika, profilakse. 
16. Gonoreja. Klasifikācija, klīnika, laboratoriskā diagnostika. Ārstēšanas principi, profilakse. 
17. Uroăenitālā hlamidioze. Trihomoniāze. Ureaplazmoze. Mikoplazmoze. 
18. Kandidoze. Bakteriālā vaginoze. To etiopatoăenēze, klīnika, ārstēšanas principi. 
19. HIV/ AIDS. Pamatjēdzieni par infekcijas etioloăiju, epidemioloăiju. Klīniskās formas. Ādas slimības AIDS 

slimniekiem. 
20. Profesionālās dermatozes, to raksturīgās īpatnības, biežākās klīniskās izpausmes. 

 
Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai: 
Lekciju, semināru, praktisko nodarbību apmeklējums,1 patstāvīgā darba veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – izstrādātas un aizstāvētas akadēmiskās slimības vēstures, semināru 
un patstāvīgā darba uzdevumi, sekmīgi nokārtota galīgā ieskaite. 
 
Vērtēšanas kritēriji: Mācību priekšmeta “Ādas un seksuāli transmisīvās slimības” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu 
vērtējuma skalas, Ħemot vērā šādu vērtējuma sadalījumu: 

1. Teorētiskā un praktiskā ieskaite studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 
50%). 

2. Praktiskā darba  vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
3. Piedalīšanās lekcijās un semināros – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
4. Darbs pie pacienta – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
5. Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 

Izmantojamā literatūra:  
Brante D., Dermatoloăija un veneroloăija, R. 
Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata, R.: Jumava, 2001., 1415 lpp. 
Rubins A., Ilustrētā rokasgrāmata dermatoveneroloăijā, R.: J.Rubīns, 1996., 267 lpp. 
Rubins A., Seksuāli transmisīvās slimības, R.: Latvijas dermatoveneraloăijas fonds, 2000., 194 lpp. 
VasariĦš P., MiltiĦš A., Dermatoveneroloăija, R.: Zvaigzne, 1993., 410 lpp. 
3 Baltijas dermatologu asociācijas kongresa jaunumi Ādas- STS ārstēšanā. 
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Studiju kursa nosaukums -   Onkoloăija un paliatīvā aprūpe 
Studiju kursa vadītājs -   Inta Laža - Veselības zinātĦu maăistra grāds 
Kredītpunktu skaits –    2 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –   28 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –    36 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    16 stundas 
 
Mērėis: 
Veicināt studentu spēju identificēt onkoloăiskās saslimšanas un veidot praktiskās iemaĦas to diagnostikā, pacienta 
stāvokĜa objektīvā novērtēšanā, ārstēšanā un profilaksē, kā arī pacientu paliatīvajā aprūpē. 
 
Uzdevumi: 
Iegūt zināšanas par pirmsvēža slimībām, Ĝaundabīgo audzēju formām, ārstēšanas iespējām, pacientu aprūpes īpatnībām. 
Iegūt zināšanas kā izglītot pacientus un viĦu piederīgos, lai viĦi Ħemtu aktīvu dalību veselības atgūšanā, saglabāšanā un 

nostiprināšanā.  
Sniegt ieskatu paliatīvās aprūpes principos, darbībā. Iepazīstināt audzēkĦus ar paliatīvās aprūpes uzdevumiem. Sniegt 

zināšanas- kā funkcionē paliatīvās aprūpes dienests. 
Tēmas: 

Vispārējā onkoloăija. 
ěaundabīgo audzēju diagnostiskās metodes. 
Preventīvā onkoloăija. Primārā profilakse. Sekundārā profilakse. Terciārā profilakse. 
ěaundabīgu audzēju ārstēšanas metodes. Onkoėirurăija. Apstarošana. Ėīmijterapija. Imūnterapija. 
Hormonterapija.  Psihoemocionālās sfēras traucējumi un psihogēnās reakcijas pacientiem ar Ĝaundabīgiem 
audzējiem. Pacientu  medicīniskā, profesionālā un sociālā rehabilitācija. Dzīves kvalitātes jēdziens onkoloăijā. 
Galvas un kakla Ĝaundabīgi audzēji. Mēles vēzis. Lūpas vēzis. Balsenes audzēji. Deguna un deguna blakusdobuma 
 audzēji. ěaundabīgie rīkles audzēji. Auss Ĝaundabīgie audzēji. Endokrīnās sistēmas Ĝaundabīgie audzēji. 
Vairogdziedzera  audzēji. 
Ādas un mīksto audu Ĝaundabīgie audzēji. 
Krūškurvju orgānu Ĝaundabīgie audzēji. Plaužu vēzis. 
Krūts dziedzera audzēji. Krūts dziedzera priekšvēža saslimšanas un labdabīgie audzēji. Krūts vēzis. 
Limfomas. Hodžkina slimība. Ne-Hodžkina limfomas. 
Leikozes. 
Gremošanas orgānu Ĝaundabīgie audzēji. Barības vada audzēji. KuĦăa audzēji. Aknu vēzis. ŽultspūšĜa vēzis. 
AizkuĦăa  dziedzera vēzis. Resnās un taisnās zarnas vēzis. Tievās zarnas audzēji. TūpĜa apvidus audzēji. 
Sievietes dzimumorgānu audzēji. Dzemdes kakla vēzis. Endometrija vēzis. Olnīcu vēzis, Olvada vēzis. 
Urīnizvadorgānu un vīrieša dzimumorgānu audzēji. Nieres audzēji. UrīnpūšĜa vēzis. Prostatas adenoma. Protstatas 
vēzis.  Sēklinieka audzēji. DzimumlocekĜa vēzis. 
Neatliekamie stāvokĜi onkoloăijā. Muguras smadzeĦu kompresija, sirds tamponāde, obstruktīvā uropātija, 
intrakraniālā spiediena palielināšanās, hiperkalciēmija u.c. 
Simptomu korekcija. Sāpes, to klasifikācija, pretsāpju terapijas metodes. Izgulējumi, to terapija un aprūpe. Vēža 
kaheksija. Korekcijas iespējas. 
Paliatīvās aprūpes definīcija, mērėis, pamatprincipi. 
Paliatīvās aprūpes darba komandas principi, uzdevumi. 

Darba komandas sastāvs, katra komandas locekĜa pienākumi, komandas darbs. 
Brīvprātīgo iesaistīšana paliatīvajā aprūpē. 

Pacienta un viĦa ăimenes vajadzības un problēmas, garīgais un psihosociālais atbalsts. 
Pacienta kopšanas principi, dokumentācija. 
Sāpju un citu simptomu mazināšana/novēršana. 

 
Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai: 
Lekciju, semināru, praktisko nodarbību apmeklējums, 2 patstāvīgo darbu veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – izstrādātas un aizstāvētas akadēmiskās slimības vēstures, semināru 
un patstāvīgā darba uzdevumi, sekmīgi nokārtota galīgā ieskaite. 
 
Vērtēšanas kritēriji: Mācību priekšmeta “Onkoloăija un paliatīvā aprūpe” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma 
skalas, Ħemot vērā šādu vērtējuma sadalījumu: 

1. Teorētiskā un praktiskā ieskaite studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 
50%). 

2. Praktiskā darba  vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
3. Piedalīšanās lekcijās un semināros – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
4. Darbs pie pacienta – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
5. Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
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Izmantojamā literatūra: 
1. “Onkoloăija”. V.Bramberga, D.Leja, V.Rozenbaha, U.Vikmanis. Rīga 1984. 
2. “Jums Kolēăi” Žurnāls. 1994.g. Nr.6. 
3. “Latvijas ārsts” 1995., 1996., 1993. 
4. “Klīniskā farmakoloăija un pacienta aprūpe” G.Biksone, Rīga 1998. 
5. “Klīniskā onkoloăija” Apgāds Zvaigzne ABC aut. kolektīvs D.BaltiĦas red. 1999. 
6. “Acta Oncologica” žurnāls 1998, 1999. 
7. “Krūts vēzis klīniskā praksē” V.Sosārs, D.Stirna, Rīga 1995. 
8. “Plaušu vēzis klīniskā praksē” Dz. EmziĦš, V.Sosārs, Rīga 1996. 
9. “Vai vēzi iespējams novērst” R. Suveizde Rīga. 1996. 1-3 lpp. 
10. Marino L.B. Cancer Nursing. The C.V. Mosby Co,. St.Louis. 1981.-P.624. 
11. Osteen R.T. Cancer Manual Xth Edition, Boston. 1990.- p.576. 
12. Bērnu paliatīvās aprūpes mājas lapa (www. hospis@junik.lv) Hospise at junice LV. 
13. Oksfordas rokasgrāmata. Paliatīvā medicīna. 1998. 
14. Paliatīvā aprūpe un pretsāpju terapija onkoloăijā. 2001.g. 
15. Bērnu paliatīvā aprūpe. 1993.g. 
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Studiju kursa nosaukums -   Neatliekamās medicīniskās palīdzības 
(NMP) dienests 

Studiju kursa vadītājs -   GaĜina Lipska  - Ārsta kvalifikācija 
     Dzintra Strokša – Ārsta kvalifikācija 
Kredītpunktu skaits –    4 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –   26 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –    126 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    8 stundas 
 
Mērėis: 
Sekmēt studentu spēju strādāt ātrās medicīniskās palīdzības dienestā izbraukuma brigādē un dispečeru dienestā. 
 
Uzdevumi: 
Iemācīt audzēkĦiem aizpildīt AMP dokumentāciju, izvēlēties situācijai atbilstošu taktiku, strādājot ar dažādu grupu 
pacientiem. Praktiskajā darbībā izmantot iepriekšējos kursos gūtās teorētiskās zināšanas, kā arī praktisko pieredzi. 
Tēmas: 

1. Izsaukumu pieĦemšanas kārtība neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā. 
2. Izsaukuma kartes aizpildīšanas metodika. Uz speciālas formas kartes aizpilda izsaukuma karti, izmantojot 

diagnožu u.c. klasifikatorus. 
3. ĀP brigāžu vadītāja pienākumi. 
4. RĀMPS sadarbības līgums ar policijas dienestu. 
5. RĀMP personāla taktika konstatējot bioloăisko nāvi. 
6. Neatliekamās medicīniskās palīdzības  personāla taktika negadījumā ar daudziem cietušajiem. 
7. Neatliekamās palīdzības personāla taktika diagnosticējot SBI. 

 
Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai: 
Lekciju, semināru, praktisko nodarbību apmeklējums, 1 patstāvīgā darba veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru, praktisko nodarbību un patstāvīgā darba uzdevumi, 
sekmīgi nokārtotas ieskaites un eksāmens. 
 
Vērtēšanas kritēriji: Mācību priekšmeta “Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests” apguve tiek vērtēta pēc 10 
ballu vērtējuma skalas, Ħemot vērā šādu vērtējuma sadalījumu: 

Eksāmens - teorētiskā un praktiskā daĜa studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā 
– 30%).  

Ieskaite studiju priekšmeta daĜas beigās II kursā - (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
Praktiskā darba  vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 30%). 
Piedalīšanās lekcijās un aktivitāte semināros – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
Darbs pie pacienta – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 

 
Izmantojamā literatūra: 

RĀMPS rīkojumu krājums, 2005.g. 
RĀMPS klasifikātori. 2005.g. 
Neatliekamā medicīniskā palīdzība. D. KrieviĦa redakcijā (Traumas),R.: NMPC 2001., 350 lpp. 
Neatliekamā medicīniskā palīdzība. D. KrieviĦa redakcijā (Atdzīvināšana), R.: NMPC, 2003., 384 lpp. 
Veselības ministrijas Katastrofu medicīnas centra metodiskie materiāli (aktualizēti katru gadu). 
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Studiju kursa nosaukums -   Intensīvā terapija un toksikoloăija 
Studiju kursa vadītājs -   Jānis Mičāns - Ārsta kvalifikācija 
Kredītpunktu skaits –    2 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –   40 stundas 
Praktisko nodarbību skaits –    32 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    8 stundas 
 
Mērėis: 
Veicināt studentu spēju sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību slimajiem (cietušajiem) dzīvībai bīstamā, kritiskā 
stāvoklī stacionāra apstākĜos. 

Uzdevumi: 
1. Sagatavot audzēkĦus patstāvīgam darbam  intensīvās terapijas nodaĜā. 
2. Veidot izpratni par toksikoloăijas nodaĜas pacientiem,  ārsta palīga pienākumiem un prasmēm veicot 
dezintoksicējošos  pasākumus. 

Tēmas: 

1. Intensīvās terapijas nodaĜas specifika - aprīkojums, tā pielietojuma, nodaĜas dokumentācija, tās aizpildīšana. 
Ārsta palīga , māsas uzdevumi un pienākumi intensīvās terapijas nodaĜā. 
2. Akūtas elpošanas nespējas mazināšana. 

a. Oksigenoterapija. 
b. Plaušas mākslīgā ventilācija. 
c. Ventilācijas režīmi. 
d. Trahejas intubācija. 
e. Pacientu aprūpe traheostomas gadījumā. 

3. Akūta sirds asinsvadu nespēja. 
a. Pacienta aprūpe miokarda infarkta gadījumā. 
b. Pacienta aprūpe insulta gadījumā. 
c. Pacienta ūdens- šėidruma bilance. 
d. I/v kanulas izvēle. 
e. Centrālās vēnas priekšrocības. 
f. Akūtas sirds- asinsvadus mazspējas farmakoterapija. 
g. Kardio- pulmanālā reanimācija. 
h. Defibrilatora pielietošana. 

4. Akūtu nieru mazspēja. 
a. Akūtas nieru mazspējas farmakoterapija. 
b. Pacientu aprūpe. 
c. Iespējamās komplikācijas, to novēršana. 
d. Indikācijas hemodialīzei. 
e. Hemodialīze. 

5. Šoks. 
a. Šoka klasifikācija, diagnostika: hipovolēmiskais šoks, anafilaktiskais šoks, kardiopulmonālais šoks, 

traumatiskais šoks, hemorāăiskais šoks. 
b. Rehidrātācijas terapija: Kristalloīdi, kolloīdi, asins preparāti. 
c. Iespējamās komplikācijas, to novēršana. 
d. Ūdens- elektrolītu bilance. 
e. Rehidratācijas veidi. Korekcija. 

6. Politraumas un to izraisītās komplikācijas. 
a. Šoks- infūzijas terapija. 
b. Pacientu aprūpes īpatnības. 

7. Neirotraumatoloăiska pacienta ārstēšana. 
a. Neiroloăiska pacienta intensīvās terapijas veidi. 
b. Pacientu aprūpe intensīvās terapijas nodaĜā. 

8. Ėirurăiskā infekcija. Sepse: septisks šoks, racionāla antibakteriālā terapija, pacienta aprūpe. 
9. Akūtas saindēšanās veidi. Antidotu izvēle un pielietošana, Dezintoksicējošās terapijas principi, metodes, 
Akūta nieres mazspēja, Hemodialīze. 

 
Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai: 
Lekciju, semināru, praktisko nodarbību apmeklējums, 1 patstāvīgā darba veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi –semināru, praktisko nodarbību un patstāvīgā darba uzdevumi, 
sekmīgi nokārtota ieskaite. 
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Vērtēšanas kritēriji: Mācību priekšmeta “Intensīvā terapija un toksikoloăija” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu 
vērtējuma skalas, Ħemot vērā šādu vērtējuma sadalījumu: 

1. Teorētiskā un praktiskā ieskaite studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 
40%). 

2. Praktiskā darba  vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
3. Piedalīšanās lekcijās un aktivitāte semināros – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
4. Darbs pie pacienta – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
5. Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 

 
Izmantojamā literatūra: 

Ėirurăija, prof. Gordovska J.red., R.: Latvijas Medicīnas Akadēmija , Rīgas StradiĦa universitātes. 
Latvijas Ėirurgu asociācija, 2001.g. 648 lpp. 

Neatliekamā medicīniskā palīdzība, D. KrieviĦa redakcijā (Traumas),R.: NMPC 2001., 350 lpp. 
Neatliekamā medicīniskā palīdzība, D. KrieviĦa redakcijā (Atdzīvināšana), R.: NMPC, 2003., 384 lpp. 
Liguts V., Toksikoloăijas rokasgrāmata, R.: Nacionālais medicīniskais apgāds, 2002., 1070 lpp. 
Vanags, Daugulis E., TomiĦš P., Anestezioloăija, reanimatoloăija un intensīvā terapija, SIA 

“Nacionālais apgāds”, 2002., 576 lpp. 
Hand book of Kidney Transplantation (Dauovitch g, red. – Boston, litll. 
Prahis der Nurentransplatation ( Schmidt U, Albert F.W.) Lengerich: Past, 1997. 205 p. 
Transplantation Jurgery/ Jorsythe J. L.- London: W.B. Saunders, 1997, 336p.  
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Studiju kursa nosaukums -   Katastrofu medicīna 
Studiju kursa vadītājs -   GaĜina Lipska  - Ārsta kvalifikācija 
Kredītpunktu skaits –    1 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –   20 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –    12 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    8 stundas 
 
Mērėis: 
Sniegt studentiem zināšanas par iespējamām (medicīniska rakstura) katastrofām, veicināt spēju orientēties katastrofu 
situācijās un prast sniegt profesionālu medicīnisko palīdzību un aprūpi, kā arī radīt iespēju vajadzības gadījumā 
piedalīties starptautiskā sadarbībā katastrofu seku likvidēšanā. 
 
Uzdevumi: 
Sagatavot ārsta palīgus darbam ārkārtējās situācijās: 
2. Pārzināt katastrofu menedžmentu. 
3. Veidot veiksmīgu sadarbību ārkārtas situācijās starp NMP, policiju, VUGD. 
4. Zināt cietušo šėirošanas principus atkarībā no katastrofas rakstura. 
Tēmas: 

1. Katastrofu medicīnas priekšmets, KM koncepcija, medicīniskās palīdzības organizācijas, līmeĦi, riski; likumi; 
saskarsmes psiholoăijas un ētikas jautājumi. 

2. Katastrofas izraisošie faktori, to saistība ar sociāliem, rūpnieciskiem un transporta apstākĜiem. Medicīniskā 
dienesta sadarbība ar glābšanas dienestiem. Medicīnisko katastrofu apzināšana un novērtēšana. Katastrofu 
medicīnas sistēma Latvijā. 

3. Medicīnisko katastrofu raksturojums, mūsdienu iespējas to prognozēšanā un likvidēšanā. Individuālie 
aizsardzības līdzekĜi toksikoloăisku, ėimisku un radioloăisku traumu gadījumos. 

4. Cietušo evakuēšana, transportēšana un šėirošana. 
5. Medicīniskā palīdzība ėirurăijā un traumatoloăijā, politraumu aprūpe. 
6. Anestēzija un atdzīvināšana. 
7. NMP brigādes taktika CSN vietā. 
8. Ėīmiskās katastrofas raksturojums 

- saindēšanās mehānisms, ceĜi, 
- risks NMP etapā, 
-  
NMP taktika un palīdzības sniegšanas pamatprincipi un pasākumi iedzīvotāju aizsardzībai. 

9. NMP taktika negadījuma vietā ar iespējamu toksisko vielu noplūdi. 
10. Nukleārie bojājumi - radiācijas un radioaktīvā piesārĦojuma iedarbības aspekti, risks, starojuma katastrofas, 

NMPS sniegšanas pamatprincipi, speciālais ekipējums, pasākumi iedzīvotāju aizsardzībai 
11. NMP brigādes personāla taktika radioaktīva negadījuma vietā. 
12. Sevišėi bīstamās infekcijas slimības, NMP taktika, pretepidēmiskie pasākumi, palīdzības sniegšanas 

pamatprincipi. 
13. Dekontaminācija pirmsstacionāra etapā. 
14. Kontaminētu  slimnieku transportēšanas noteikumi. 
15. Psiholoăiskā palīdzība cietušajiem ārkārtas situācijās. 
16. Psiholoăiskās palīdzības organizēšana ar glābšanas elementiem. 
17. Sabiedrības veselības aizsardzība- epidemioloăija, sanitācija, veselība, vide, pārtika. 
18. Rehabilitācija (vide, preventīvie pasākumi, medicīniskā un psiholoăiskā palīdzība). 

 
Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai: 
Lekciju, semināru, praktisko nodarbību apmeklējums,  1 patstāvīgā darbua veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru un patstāvīgā darba uzdevumi, sekmīgi nokārtotas 
ieskaite. 
 
Vērtēšanas kritēriji: Mācību priekšmeta “Katastrofu medicīna” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma skalas, 
Ħemot vērā šādu vērtējuma sadalījumu: 

1. Teorētiskā un praktiskā ieskaite studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 
50%).  

2. Praktiskā darba  vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 30%). 
3. Piedalīšanās lekcijās un aktivitāte semināros – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
4. Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
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Izmantojamā literatūra: 
1. LR Ministru kabineta 1995.gada.21.novembra noteikumi Nr. 358 “Noteikumi par Latvijas Republikas 

katastrofu medicīnas sistēmu” 
2. Latvijas Republikas likums “Par radiācijas drošību un kodoldrošību”,  2000.gada. 7.novembris. 
3. Neatliekamā palīdzība. KrieviĦa D. Redakcijā, Traumas, NMPC, R.: 2001. 
4. Neatliekamā palīdzība. KrieviĦa D. Redakcijā, Atdzīvināšana, NMPC, R.: 2003. 
5. Vanags I., Daugulis E., TomiĦš P., Anestezioloăija, reanimatoloăija un IT, SIA „Nacionālais apgāds”, 2002. 
6. Liguts V., Toksikoloăijas rokasgrāmata, SIA „Nacionālais medicīnas apgāds”, 2001. 
7. Brila A., Infekcijas slimību epidemioloăija, SIA”Nacionālais apgāds”, 2003. 
8. Millers A., Rūse I., Vispārīgā radiobioloăija un praktiskā radioekoloăija” LU izdevniecība, R.: Zvaigzne, 

1995. 
9. KalniĦa V.I., Virusoloăija, SIA „Nacionālais apgāds”, 2003. 
10. „Pirmā palīdzība”, R.: Zvaigzne ABC, 2003. 
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Studiju kursa nosaukums -   Neatliekamā palīdzība kara medicīnā 
Studiju kursa vadītājs -   Aivars SudrabiĦš - Ārsta kvalifikācija, Majora dienesta 

    pakāpe  
Kredītpunktu skaits –    1 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –   20 stundas 
Praktisko nodarbību skaits –    12 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    8 stundas 
 
Mērėis: 
Veicināt  studentiem spēju  izprast iespējamās darbības militāros apstākĜos, orientēties ekstremālās situācijās un prast 
sniegt profesionālu medicīnisko palīdzību un aprūpi, kā arī radīt iespēju vajadzības gadījumā piedalīties starptautiskā 
sadarbībā. 

 

Uzdevumi: 
Sniegt priekšstatu par militāro medicīnu, sagatavot ārsta palīgus darbībai bruĦotu konfliktu un izĦēmuma situācijās. 
2. Veidot izpratni par Valsts Aizsardzības sistēmas, Aizsardzības Spēku struktūru un darbību. 
3. Iepazīstināt ar starptautiskās militārās medicīnas standartiem. 
 
Tēmas: 

1. Ieskats medicīnas vēsturē. Seno laiku vēsture. Krievu armijas medicīna. Latviešu ārsti dažādās armijās. 
Jaunāko laiku vēsture. 

2. Militārmedicīnas pamatprincipi. Nacionālo bruĦoto spēku (NBS) medicīnas daĜu struktūra. NBS struktūra. 
Militārās dienesta pakāpes. Medicīniskā dienesta struktūra. 

3. Medicīniskā šėirošana. Šėirošanas kategorijas. Principi. Faktori, kas ietekmē šėirošanu. 
4. Medicīniskās palīdzības apjomi pa etapiem. Pašpalīdzība. Pirmsārsta palīdzība. Kvalificēta medicīniskā 

palīdzība. Medicīniskā palīdzības ešalona (ROLL) jēdziens. 
5. Militārmedicīniskā ekspertīze. Likums par obligāto militāro dienestu. Ekspertīzes komisijas slēdziens 

Veselības kategorijas. 
6. Starptautisko operāciju medicīniskais nodrošinājums. Likumdošana. Kandidātu atlases kritēriji. Medicīniskie 

riski misiju laikā. 
7. Civil-militārā sadarbība ārkārtas situācijās un katastrofās. NBS resursi. Likumdošanas akti, kas reglamentē 

sadarbību. 
8. NBS MMS. 
9. NBS MSMC Ādaži. 
10. Latvijas Zemessardze. 

 
Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai: 
Lekciju, semināru, praktisko nodarbību apmeklējums,  1 patstāvīgā darba veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru un patstāvīgā darba uzdevumi, sekmīgi nokārtota galīgā 
ieskaite. 
 
Vērtēšanas kritēriji: Mācību priekšmeta “Neatliekamā palīdzība kara medicīnā” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu 
vērtējuma skalas, Ħemot vērā šādu vērtējuma sadalījumu: 

1. Teorētiskā un praktiskā ieskaite studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 
50%). 

2. Praktiskā darba  vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 30%). 
3. Piedalīšanās lekcijās un aktivitāte semināros – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
4. Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 

 
Izmantojamā literatūra: 

Brūveris P., Aizsardzības spēku karaspēka daĜas ārsta rokasgrāmata., R.: 2004.  
Latvijas Republikas likums “Par radiācijas drošību un kodoldrošību” – 2000.g. 7.nov. 
Neatliekamā palīdzība. D. KrieviĦa redakcijā, Traumas, NMPC, R.: 2001., 350. lpp. 
Neatliekamā palīdzība. D. KrieviĦa redakcijā, Atdzīvināšana, NMPC, R.: 2003., 384. lpp. 
SudrabiĦš A., Rokasgrāmata pirmajā palīdzībā, sanitārijā un militārmedicīniskajā taktikā., Ogre, 1999. 
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Studiju kursa nosaukums -   Ambulatorā palīdzība 
Studiju kursa vadītājs -   Anita Vintere - Ārsta grāds 
Kredītpunktu skaits –    2 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –   38 stundas 
Praktisko nodarbību skaits –    34 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    8 stundas 
 
Mērėis: 
Iepazīties ar ambulatorā dienesta ārsta palīga specifiku primārajā aprūpē, sabiedrības veselības aprūpes principiem. 
 
Uzdevumi: 
Iepazīties ar sabiedrības veselības aprūpes pamatjautājumiem. 
Iepazīties ar primārās veselības aprūpes darba organizācijas un finansēšanas kārtību. 
Apgūt iedzīvotāju profilakses programmu, prast organizēt profilaktisko darbu. 
Iepazīties ar medicīnisko dokumentāciju primārajā veselības aprūpē, prast to pielietot ikdienas darbā. 
Tēmas: 

1. Sabiedrības veselības aprūpes pamatjēdzieni. 
2. Sabiedrības grupu esošās un iespējamās veselības problēmas. 
3. Dažādu sabiedrības grupu veselības aprūpe, ăimenes aprūpes jēdziens. 
4. Dažādu sabiedrības grupu sociālā aprūpe. 
5. Sabiedrības veselības aprūpe un deviācijas. 
6. Epidemioloăija. 
7. Mirstoša pacienta aprūpe. 
8. Mentālā veselības aprūpe. 
9. Pacientu izglītošana. 
10. Transkulturālā aprūpe. 
11. Galvenie likumdošanas akti medicīnā. 
12. Iedzīvotājus aptveroša profilakses programma. Profilaktiskie pasākumi atkarībā no vecuma grupām. 
13. ěaundabīgo audzēju profilakses programma. Augsta riska grupu apsekošanas programmas. 
14. Grūtnieču aprūpes programma. Laboratoriskie un fizikālie izmeklējumi. Riska grupa. 
15. Bērnu profilaktiskā programma, imunizācija, apskašu apjoms. 
16. Medicīniskā dokumentācija. 
17. Infekcijas slimību reăistrācijas kārtība. 

 
Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai: 
Lekciju, semināru, praktisko nodarbību apmeklējums,  1 patstāvīgā darba veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru un patstāvīgā darba uzdevumi, sekmīgi nokārtots 
eksāmens. 
 
Vērtēšanas kritēriji: Mācību priekšmeta “Ambulatorā  palīdzība” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma skalas, 
Ħemot vērā šādu vērtējuma sadalījumu: 

1. Teorētiskā un praktiskā ieskaite studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 
50%).  

2. Praktiskā darba  vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 30%). 
3. Piedalīšanās lekcijās un aktivitāte semināros – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 

Izmantojamā literatūra un dokumentācija: 
 BaltiĦš M., Lietišėā epidemioloăijā, Zinātne, 2003. 
 Eropas veselība visiem, Veselība – 21, PVO Eiropas reăiona birojs,1999. 
 Goša Z., Sociālo procesu analīze, R.: 1996. 
 KalniĦa I., Rokasgrāmata sabiedrības veselības māsām, Medicīnas profesionālās izglītības centrs, 1999. 
 Lenglija M., Pasaules reliăijas , R.: Zvaigzne ABC, 1997. 
 Nucho O.A., Vidnere M., Garīgās veselības veicināšana, R.: RaKA, 2002. 
 ŠiliĦa M, Dupure I., Pacientu izglītošana – māsas kompetence, R.: Nacionālais apgāds, 2004. 
 Vēbers M., Reliăijas socioloăija, FSI, 2004. 
 Vilks A., Deviantoloăija, Tiesu namu aăentūra, 2002. 
 Avoti: 
 www.likumi.lv 
  www.vm.gov.lv  
 www.vsi.gov.lv 
 www.voava.lv  
 www.vsmta.lv   
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Studiju kursa nosaukums -   Rehabilitācija 
Studiju kursa vadītājs -   Andra Meirēna - Pedagoăijas bakalaura grāds sporta zinātnēs,  
     fizioterapeita kvalifikācija 
Kredītpunktu skaits –    1 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –   10 stundas 
Praktisko nodarbību skaits –    20 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    10 stundas 
 
Mērėis: 
Veicināt studentu spēju identificēt pacientu veselības problēmas, kuru risināšanai nepieciešamas rehabilitācijas metodes 
un prasmi veikt vienkāršākās rehabilitācijas programmas. 
 
Uzdevumi: 
Sniegt studentiem zināšanas par rehabilitācijas principiem pie dažādām slimībām. 
1. Zināt pamatjēdzienus rehabilitācijā un funkcionālo spēju ierobežojumu klasifikāciju. 
2. Apgūt svarīgākās metodes invaliditātes novēršanai vai tās samazināšanai agrīnā rehabilitācijas etapā. 
3. Zināt rehabilitācijas principus neiroloăijā, kardioloăijā, ėirurăijā, pulmonoloăijā un traumatoloăijā- ortopēdijā 

dažādos rehabilitācijas posmos. 
4. Izprast vingrojumu un  pareiza dzīvesveida nozīmi stājas traucējumu profilaksē. 
5. Apgūt Handling principus bērna aprūpei pirmajā dzīves gadā. 
Tēmas: 

1. Medicīniskā rehabilitācija, tās iedalījums. 
2. Funkcionālo spēju ierobežojumu klasifikācija. 

a. Rehabilitācijas komandas sastāvs un darba principi. 
b. Rehabilitācijas mērėi un plāna veidošana. 
c. Rehabilitācijas slimnīcas, centra nodaĜas darba organizācija un saturs.  Dokumentācija. 

3. Rehabilitācija ėirurăijā. 
a. Rehabilitācijas principi pacientiem agrīnā pēcoperācijas periodā pēc abdominālām, pulmonoloăiskām, 

kardioloăiskām operācijām. 
b. Indikācijas un kontrindikācijas fizioterapijai. 

4. Rehabilitācija traumatoloăijā- ortopēdijā. 
a. Ilgstoši guĜošu pacientu aktivizēšana. 
b. Izgulējumu profilakse. 
c. Svarīgākie pasākumi imobilizācijas sarežăījumu profilaksē. 
d. Rehabilitācijas principi pacientam pēc locītavu endoprotezēšanas. 

5. Rehabilitācija neiroloăijā. 
a. Rehabilitācija pacientiem pēc galvas smadzeĦu insulta. 
b. Muguras traumu pacientu rehabilitācija. 
c. Rehabilitācijas principi perifēro nervu slimību gadījumos. 

6. Rehabilitācija kardioloăijā. 
a. Rehabilitācijas principi pacientiem ar koronāro sirds slimību. 

7. Rehabilitācija pulmonoloăijā. 
a. Rehabilitācijas principi pie dažādām plaušu slimībām. 

8. Rehabilitācijas problēmas pirmajā dzīves gadā bērniem. 
a. Bērnu motorikas normāla attīstība un tās traucējumi. 
b. Handling pamatprincipi. 

9. Pacienta objektīvā un subjektīvā izmeklēšana rehabilitācijā. 
a. Kustību- balsta aparāta funkcionālā izmeklēšana. 
b. Stāja, tās izmeklēšana. 
c. Patoloăisko stāju tipi. 
d. Vingrojumu un pareiza dzīvesveida nozīme stājas traucējumu profilaksē. 

 
Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai: 
Lekciju, semināru, praktisko nodarbību apmeklējums, patstāvīgo darbu veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru un patstāvīgā darba uzdevumi, sekmīgi nokārtota 
ieskaite. 
 
Vērtēšanas kritēriji: Mācību priekšmeta “Rehabilitācija” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma skalas, Ħemot 
vērā šādu vērtējuma sadalījumu: 

1. Teorētiskā un praktiskā ieskaite studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 
40%). 

2. Praktiskā darba  vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
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3. Piedalīšanās lekcijās un aktivitāte semināros – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
4. Darbs pie pacienta – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 

 
Izmantojamā literatūra: 

Dziednieciskā fizkultūra rehabilitācijas medicīnas sistēmā, Redakc. Prof. KapteĜina A.F. Maskava: Medicīna, 
1995. (krievu val.). 
Logina I., Polineirītiskie un poliradikulārie sindromi: Metod. rekomendācijas studentiem un ārstiem 
rezidentiem, LMA. R.: AML, 1995. 
A.White Artur, Anderson Robert “Conservative care of law back pain.” William&Wilkins Baltimore, USA. 
1991. 
Cohen J.Bonfiglis M., Campbell C. Orthopedic Pathophysiology in Diagnosis and Treitment. New York, 
Chuschill Livingtone, 1990. 
Rene Cailliet, M.D., Professor Emeriters and Chairman, Departament of Physical Medicine and 
Rehabilitation. Law back pain syndrome. Edition S.F.A. Davis Company. Philadelphia, 1995. 
Топовцев П.М., Суботин А.Д.Ю Лечебная физкультура и массаж, Москва: медицина, 1987. 
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Studiju kursa nosaukums -   AngĜu valoda 
Studiju kursa vadītājs -   Marija SosĦina  – humanitāro zinātĦu maăistra grāds filoloăijā 
Kredītpunktu skaits –    2 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –   20 stundas (semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –    50 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    10 stundas 
 
Mērėis: 
Pamatvalodas prasmju integrēta attīstība dotās specializācijas kontekstā. 
 
Uzdevumi: 

1. Iepazīstināt ar terminoloăiju, kura tiek pielietota dotajā nozarē. 
2. Attīstīt sarunvalodas prasmes dotās specialitātes kontekstā. 
3. Iepazīstināt ar lietišėo vēstuĜu un to sastādīšanu. 
4. Atkārtot un nostiprināt gramatiskās konstrukcijas, kuras ir nepieciešamas augstāk minēts uzdevumu 

veiksmīgai izpildei. 
5. Orientēties medikamentu un medicīniskās aparatūras anotācijās. 

Tēmas: 
Zināšanu pārbaude. 
Medical Education. 

Medical school. Intonation in questions. Verb. Active Voice. 
Medical Academy Predicate. 
Medical education abroad.    

The most common objective symptoms. The construction Objective- with- Infinitive. 
The most common surgical diseases, accidents and traumata. The Infinitive in the function of adverbial modifier. 
The most common interval diseases. The attributive use of the Infinitive.      
Diagnosis and Treatment. 

The operative treatment of diseases. The Participle. 
The wound treatment. The construction “have+ noun+ Past Participle ”. 
The emergency treatment. The Nominative Absolute Participial construction. 
The place of diet and regimen in the treatment.     

Admission of patient to hospital. Modal Verbs. 
Description of one day in hospital. 
The Patient. The Patient’s Appearance. 

Words used to denote a patient’s age, sex, stature and colouring. 
Words used to denote physical defects and deformities of a patient. 
Description of a picture. 

Methods of Physical Examination. 
Inquiry, inspection, auscultation. 
Palpation,  percussion. 
Laboratory studies. The Infinitive. 
Measuring the Blood Pressure. The Infinitive without the particle “to”. 

Diseases and their Symptoms. 
The most common subjective symptoms. The Infinitive in the function of the subject. 
Specialists and specialities. 

The Human Body. 
Names of body parts, systems and organs. 
Pronunciation and stress in words of Greex and Latin origin. 
Plural of nouns of Greex and Latin origin. 
Adjectives pertaining to the parts of body. Verb. Passive Voice. 

The Out- patient Department. 
Words and expressions connected with doctors and patients. Tenses with time expressions. 
Diseases treated at the Out Patient Department. Imperative Mood. Action Chain. 

The Hospital. 
Kinds of Hospitals. Intonation in simple sentences. 
Hospital staff. Duties of the Hospital staff. 

Medical Research. 
Organization of medical research in our country. 
Laboratory equipment and experimental animals. The Gerund. 

Letter writing in English. 
Business letters. 
Formal and informal letters. 
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Reading and discussion of medical texts. 
Plan of presentation. 
Presentation. 

Drug annotations. 
Vocabulary of annotations. 

 
Nosacījumi kredītpunkta iegūšanai: 
Lekciju, semināru, 4 patstāvīgo darbu veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru un patstāvīgā darba uzdevumi, sekmīgi nokārtota galīgā 
ieskaite. 
 
Vērtēšanas kritēriji: Mācību priekšmeta “AngĜu valoda” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma skalas, Ħemot vērā 
šādu vērtējuma sadalījumu: 

1. Mutiska ieskaite studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 30%). 
2. Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
3. Piedalīšanās lekcijās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
4. Semināru darbs – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
5. Darbs grupās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 

 
Izmantojamā literatūra: 
1. Maija Sosāre “English for Doctors and Nurses”, Zvaigzne ABC, 1995. 

2. “Letter Writing in English”, 1992. 
3. “Science in the News”, VOA special English. 
4. Medical journals “Midwifery”. 
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Studiju kursa nosaukums -   Filosofija 
Studiju kursa vadītājs -   Jānis Pavlovskis – Filozofijas maăistra grāds 
Kredītpunktu skaits –    2 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –   20 stundas  
Praktisko nodarbību skaits –    50 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    10 stundas 
 
Mērėis: 
Apgūt filosofiskās domāšanas pamatus. 
 
Uzdevumi: 

1. Analizēt cilvēces domāšanas vēstures laikmetīgās iezīmes; 
2. Saskatīt medicīnas zinātnes un filosfijas refleksijas nepieciešamību; 
3. Veidot kritiskās domāšanas argumentus profesionālajā un privātajā dzīvē. 

 
Tēmas: 

1. Kas ir filozofija? 
2. Austrumu filosofijas raksturīgākās īpašības. 
3. Rietumu vēsturiskās domāšanas specifika. 
4. Ieskats arābu filosofijas vēsturē. 
5. ApziĦas un izziĦas izpratne Jauno laiku empīriskajā filosofijā. 
6. Racionālisma filosofija. 
7. Pozitīvisms, dzīves filosofija, pragmatisms. 
8. Psihoanalīzes filosofiskie aspekti. 
9. Fenomenoloăija, eksistenciālisms. 
10. Garīgās dzīves un nozīmīgākās filosofijas parādības Latvijā. 

 
Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai: 
Lekciju, semināru apmeklējums, 2 patstāvīgo darbu veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru un patstāvīgā darba uzdevumi. 
Sekmīgi nokārtota galīgā ieskaite. 
 
Vērtēšanas kritēriji: Mācību priekšmeta „Filosofija” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma skalas, Ħemot vērā 
šādu vērtējuma sadalījumu: 

1. Galīgā ieskaite priekšmeta beigās – rakstiski (tests) (nozīmīga īpatsvars kopējā vērtējumā – 40%); 
2. Patstāvīgā darba vērtējums (nozīmīguma īpatsvars kopējā vērtējumā – 20%); 
3. Semināru darbs (nozīmīguma īpatsvars kopējā vērtējumā – 30%); 
4. Piedalīšanās lekcijās (nozīmīguma īpatsvars kopējā vērtējumā – 10%). 

 
Izmantotā literatūra: 

Bērklijs Dž., Traktāts par cilvēka izziĦas principiem, R.: 1989. 
Dekarts R., Pārruna par metodi, R.: 1978. 
Eijade M., Mīts par mūžīgo atgriešanos, R.: 1995. 
Fuko M., Patiesība, vara, patība, R.: 1995. 
Heidegers M., MalkasceĜi, R.: 1998. 
Hjūms M., Pētījums par cilvēka sapratni, R.: 1987. 
Jungs K.G., Dvēseles pasaule, R.: 1994. 
Kasīrers E., Eseja par cilvēka sapratni, R.: 1997. 
Kūle M., Kūlis R., Filozofija, R.: 1999. 
Maritēns Ž., Mākslinieku atbildība, R.: 1994. 
Gasets Ortega H., Mīlestība un gudrība, R.: 1995. 
Seneka I.A., Vēstules Lucēlijam par ētiku, R.: 1996. 
Špenglers O., Cilvēks un tehnika. Apcere dzīves filozofijai, R.: 1993. 
Vitgenšteins L., Filozofiskie pētījumi, R.: 1997. 
Filozofijas atlants, attēli un teksti. – Rīga, 1999. 
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4.pielikums 
 

 
 
 
 

Docētāju, kas iesaistīti programmas 
īstenošanā, zinātniskās biogrāfijas 

(curriculum vitae) 
 
 
 



 105 

 



 106 

 



 107 

 



 108 

 



 109 



 110 

 



 111 

 



 112 

 



 113 



 114 



 115 



 116 



 117 

 



 118 



 119 



 120 

 



 121 

 



 122 



 123 



 124 

 



 125 



 126 

 



 127 

 



 128 



 129 



 130 



 131 

 



 132 

 



 133 



 134 



 135 



 136 



 137 

 



 138 



 139 



 140 



 141 



 142 



 143 



 144 



 145 



 146 



 147 



 148 



 149 



 150 

 



 151 

 



 152 



 153 



 154 

 



 155 



 156 



 157 



 158 



 159 



 160 



 161 



 162 



 163 

 



 164 

 
 



 165 

5.pielikums 
 

 
 
 
 

Studentu aptaujas anketas paraugs 
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6.pielikums 
 

 
 
 
 

Absolventu aptaujas anketas paraugs 
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7. pielikums 
 

 
 
 
 

Rīgas 1.medicīnas koledžas 2006.gada 
finansēšanas plāns un 2007.gada 

finansēšanas plāns 
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8.pielikums 
 

 
 
 
 

Darba devēju aptaujas anketas paraugs 
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9.pielikums 
 

 
 
 
 

Docētāju zinātniskie pētījumi  
un jaunrades sasniegumi 
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Docētāju zinātniskie pētījumi un jaunrades sasniegumi 

 
Ar pētījumiem saistītās publikācijas Latvijas un ārvalstu izdevumos 

 
Maija Kazia: 

1) Es atkal protu runāt. – žurnāls „Aptiekāra Padoms”. – 2003. 
 
Marija SosĦina: 

1) „Vārdu krājuma aktivizēšanas metodiskie aspekti. Biznesa Institūta RIMPAK Livonija VI 
zinātniski metodiskās konferences materiāli”, Rīga, „LEPTONS MEDIJA”, 1998.g. 

2) Responsibility as a Result of Socialisation”, Consumer Citizenship Publications, Norway, 
2005.g. 

3) „Interactive Work with Street Children as a Way to Teach Citizenship”, CiCe publications, 
London, 2005.g. 

 
Mārcis Zeibārts: 

1) J.Baltkājs, E.Pūle, A.Skutelis, M.Skromanis, I.PurviĦš, V.Mikažans, J.Ansbergs, 
M.Zeibārts.  Flogenzīma ietekme uz miokarda metaboliskajiem bojājumiem. 2000.gada 
Medicīnas nozares  zinātniskās konferences tēzes. AML/RSU, 2000. 139. 
1) H.Mikažāne, I.Mikažāns, J.Baltkājs, I.PurviĦš, J.Ansbergs, M.Zeibārts. Sistēmiskā 

enzīmterapija reimatoīdā artrīta kompleksajā terapijā. 2000.gada Medicīnas nozares 
zinātniskās konferences tēzes. AML/RSU, 2000. 54. 

2) J.Baltkājs, E.Pūle, A.Skutelis, M.Skromanis, I.PurviĦš, V.Mikažans, J.Ansbergs, 
M.Zeibārts. Flogenzīma ietekme uz miokarda metaboliskajiem bojājumiem. AML/RSU 
Zinātniskie raksti, 2000. 10. 

3) H.Mikazhane, I.Mikazhans, J.Baltkajs, I.Purvinsh, J.Ansbergs, M.Zeibarts. Oral enzyme in 
complex treatment of rheumatoid arthritis. AML/RSU Zinātniskie raksti, 2000. 42. 

4) I.PurviĦš, J.Baltkājs, V.Fatejevs, S.Jankovskis, A.Skutelis, V.Mikažāns, A.Ranks, E.Pūle, 
S.PurviĦa, M.Skromanis, J.Ansbergs, M.Zeibārts. Praktiskās farmakoloăijas pamatjautājumi 
: monogrāfija. 2000. 

5) A.Skutelis, E.Pule, I.Purvins, J.Baltkajs, J.Ansbergs, M.Skromanis, M.Zeibarts, L.Desser, 
J.Osterreicher. Phlogenzym can delay metabolic injuries of myocardium. Proceedings of the 
3rd International congress on coronary artery disease. Lyon, 2000. 681. 

6) I.Jaunalksne, M.Zeibārts, J.Ansbergs. Flogenzīma imūnmodulējošās darbības praktiskie 
aspekti. Enzīmterapija. Nr.2. 2000. 1-8. 

7) H.Mikazhane, M.Zeibarts, I.Mikazhans, I.Purvins, J.Ansbergs. Systemic enzyme therapy – a 
new approach in treatment of rheumatoid arthritis. Annals of the Rheumatic Diseases. 
Annual European Congress of Rheumatology. Nice (France), 2000. 

8) S.PurviĦa, M.Skromanis, M.Zeibārts, E.Pūle, I.PurviĦš, A.Skutelis. Statīnu grupas 
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11) I.Dzivite, A.Socnevs, G.Stauder, M.Zeibarts, U.Lauga, J.Ansbergs. Regular intake of 
Wobenzym® may prevent late complications of diabetes mellitus. International Journal of 
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19) V.Fateyev, I.Purvins, J.Baltkajs, A.Skutelis, S.Jankovskis, S.Purvina, A.Ranks, M.Zeibarts. 

Optimization of prescription writing accelerates its acquisition by medical students. RSU 
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Inta Laže: 

1) ECCO – 11The European Cancer Conference. Lisabona. Porugāle. Stenda referāts ar 
publikāciju tēžu žurnālā „Ar vēzi saistītais nogurums – viena no onkoloăisko pacientu 
problēmām”, 2001.g. 

 
Maira Jansone: 
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3) Maira Jansone, Biruta Geidane and Nellija Lietuviete. Materinal mortality in Latvia and 
Lithuania [Mātes mirstība Latvijā un Lietuvā] : referāts tēzes 2.Pasaules perinatālās 
medicīnas kongresā jaunattīstības valstīm 2002.g., Antālija, Turcija. 

4) Maira Jansone. Perinatal audit in Latvia [Perinatālais audits Latvijā] : referāts, tēzes 
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* Ardis Platkājis: 
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Latvijas Medicīnas akadēmija, 1999.gada zinātniskie raksti medicīnas nozares pētnieciskā 
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Mācību grāmatas, metodiskie līdzekĜi 
 
Maija Kazia: 

1) Desmurăija : mācību līdzeklis medicīnas skolu feldšeru, medmāsu un vecmāšu nodaĜu 
audzēkĦiem. – Rīga : VAM, 1991. – 52.lpp. 

2) 2003.g. metodiskie materiāli MPIC (Medicīnas profesionālās izglītības centrs) jaunu 
procedūru standartu ieviešanai. 

3) 1996.-1997.g. kopā ar Rīgas 1. medicīnas skolas darba grupu izstrādāti metodiskie materiāli 
MPIC izdotajai rokasgrāmatai „Standarti procedūru tehnikā” (nodaĜas: „Medikamentu 
ievadīšana”, „Desmurgija”). Izdevums tapis PHARE programmas „Augstākās profesionālās 
izglītības reforma” ietvaros 1998.g. 

 
Jānis Pavlovskis: 
1) Philosophy and Deontology, Filosofija un deontoloăija (izdots angĜu un lietuviešu val. ViĜĦā, ES 
Leonardo da Vinči programmas ietvaros; mācību līdzeklis medicīnas studentiem). 
 
Mirdza Indriksone: 

1) Mācību līdzeklis. Clinical Pathology, Kaunas Tehnologija. With support of Commision of 
the European Communities and Leonardo da Vinci programm. Sadarbībā ar KauĦas 
medicīnas skolu. – 2001.g. 

 
* Ingolfs Jānis Žukovskis: 

1) Mācību grāmata „Sporta medicīnas praktikums” Rīga, „Zinātne”, 1991, 117 lpp. 
2) Mācību grāmata „Medicīniskā kontrole un sporta medicīna”, Rīga. 1989, 106 lpp. 
3) Mācību grāmata „Pirmā medicīniskā palīdzība”, Rīga, LSPA, 1991, 40 lpp. 
4) Mācību līdzeklis „Akūti patoloăiski stāvokĜi sportā”, Rīga, 1992, LSPA, 29 lpp. 
5) Videofilma „Reanimācija”, mācību metodiskais līdzeklis, 1991, 30 min. 

 
Zinātnisko, akadēmisko un praktisko pētījumu izstrāde 

 
Maija Kazia: 

1) Referāts „Dizartrija” (referāts veidots uz pētījuma pamata un nolasīts 1997.g. Latvijas 
Logopēdu asociācijas kvalifikācijas celšanas kursos). Tēzes. 

2) Motivācijas loma kompleksajā korekcijā rehabilitācijas procesā bērniem ar sarežăītu 
primāro defektu (izstrādāts un aizstāvēts maăistra darbs, 1999.g.). 

3) Runas traucējumu korekcija bērniem ar iedzimtām sejas kroplībām un aukslēju šėeltnēm 
(pētnieciskais darbs un diplomdarbs, 1991.g.). 

 
Juris Firsts: 
1) „Mikroplazmas infekcijas rentgenoloăiskā un klīniski laboratoriskā diagnostika bērnu vecumā”, 
    „Kavasaki sindroms (klīniskais gadījums)”, Pasaules latviešu ārstu 4.kongress, 2001.gada jūnijs. 
2) „Bronhiolīta klīnika, diagnostika un ārstēšana”, Hospitālo pediatru asociācija 28.02.2003. 
3) „Astmas diagnostika un terapija pēc GINA 2002.gada rekomendācijām”, Bērnu Pneimonologu – 
alergologu asociācija, 2003.gada aprīlis. 
4) „Williams – Cambell sindroms”, Bērnu Pneimonologu – alergologu asociācija, 2003.gada maijs. 
5) „Ārsta taktika pie akūtas bērna dziĜo elpceĜu infekcijas”, Latvijas Pediatru asociācija, 23.09.2006. 
 
Tamāra KĜavniece: 
1) Pētījums „Pacientu un aprūpes darbinieku sadarbība pirms un pēc lielo locītavu endoprotezēšanas 
operācijām”. Pētījums prezentēts Latvijas Māsu konferencē, 2006.g. 
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Maira Jansone: 
1) Veselības aprūpes faktoru ietekme uz perinatālo mirstību Latvijā (FIGO/ESRF stipendija 

1997./1998.g.). Darba vadītāji: prof. G.Lazdāne (AML/RSU), prof. Gunilla Lindmark 
(Upsalas universitāte). 

2) Maira Jansone and Vytautas Basys. Characteristics of avoidable perinatal mortality in Latvia 
compared to Lithuania : retrospective study [Novēršamas perinatālās mirstības Latvijā 
raksturojums salīdzinājumā ar Lietuvu : retrospektīvs pētījums]. – Lietuvos Akušerija ir 
Ginekologija. – 2000. III. – Nr.4. – 296-298. 

 
Inese Indrāne:  

1) Pētījums par tēmu „Darba vides un risku faktoru analīze arodsaslimšanai ar tuberkulozi 
ārstniecības iestādēs”, 2006.g. 

2) Pētījums par tēmu „Infekcijas ierobežošanas un kontroles pasākumi tuberkulozes 
ārstniecības iestādēs māsu vērtējumā”, 2004.g. 

 
* Ingolfs Jānis Žukovskis: 

1) Izglītības projekta „Veselības izglītības metožu un faktoru izpēte”. Pieteikums Sorosa 
fondam Latvijā, 1995, 5 lpp. 
2) Veselības veicināšanas faktoru un metožu izpēte (1995. – 1999.g.) Pieteikums Latvijas 
Zinātnes padomes pētījumu programmai „Latvijas iedzīvotāju un tautas veselība”, 1995.,13 lpp. 
3) Possibilities of primary health care in the practics of the family doctor. Abstracts of Lectures 
and posters of the Second Baltic conference on family medicine, Riga, 1997, 46. 

 
Marija SosĦina: 

1) Pētījums maăistra darba ietvaros „English for Specific Purposes” (visām medicīniskās 
aprūpes profesijām), LU, 2002.g. 

 
Ruta Kidika: 
1) Pētījums maăistra darba ietvaros „Izpratnes veidošana par zāĜu vielu ėīmisko dabu organiskās 
ėīmijas kursā”, LU, 2002.g. 
 
* Ardis Platkājis: 

1) The 19th Students Research Conference, Wilhelm Pieck University, Rostock, GDR, 1986. 
„A comparative study of needle biopsy and mammography in diagnosing breast diseases”.  

2) The 23rd International Students Research Work Conference, Caroline University, Prague, 
Czechoslovakia, 1989. „A comparative study of pancreas function before and after 
gastrectomy in patient with carcinoma of the stomach”. 

3) 10th Annual meeting of European Society of Musculoskeletal Radiology, Aarhus, Denmark, 
June, 2003 „Comparison of clinical and radiological finding of 89 operated patients with 
TBC and pyogenic spondylitis in Latvia”, S.Dzelzīte, G.Maurins, A.Platkājis, M.Epermane. 

 
* Ardis Platkājis, medicīnas doktors, un Ingolfs Jānis Žukovskis, habilitēts medicīnas doktors, 
nav tieši iesaistīti ārsta palīga studiju programmas realizēšanā, t.i., nav tās docētāji, bet, strādājot 
Rīgas 1.medicīnas koledžas vecmātes un māsas studiju programmās, viĦi piedalās arī ārsta palīga kā 
radniecīgas izglītības programmas studiju metodiskās un informatīvās bāzes sagatavošanā, 
pētniecības virzienu izstrādāšanā. 
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10.pielikums 
 

 
 
 
 

Rīgas 1.medicīnas koledžas studiju  
darba organizācijas struktūra 
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11.pielikums 
 

 
 
 
 

Par Augstākās izglītības programmas 
apgūšanu izsniedzamā diploma un  

tā pielikuma paraugs* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Līdz šim pirmā līmeĦa augstākās izglītības diplomi Rīgas 1.medicīnas koledžas 
absolventiem nav izsniegti. 
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12.pielikums 
 

 
 
 
 

Informācija par nepievienotajiem 
dokumentiem 
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12.pielikums 
 

Informācija par nepievienotajiem dokumentiem 
 
Nr. 
p.k. 

Dokumenta nosaukums Vieta, kur dokuments atrodas 

1. Docētāju izglītību un kvalifikāciju apliecinošie 
dokumenti 

PersonāldaĜā 

2. Docētāju individuālie kvalifikācijas 
paaugstināšanas plāni, zinātniski lietišėo pētījumu 
tēmas 

Pie katedras vadītāja 

3. Docētāju, kas iesaistīti programmas īstenošanā, 
zinātniskās biogrāfijas (curriculum vitae) – 
aktualizētas, docētāju parakstītas  

PersonāldaĜā 

Iekšējie normatīvie dokumenti, kas reglamentē 
koledžas un studējošo attiecības: 

 

Studiju līgumi Pie Studiju daĜas vadītājas 

4.  
 

Iekšējās kārtības noteikumi 
Nolikums par studiju un pārbaudījumu kārtību 
UzĦemšanas noteikumi 
Nolikums par studentu pašpārvaldi u.c. 

Kancelejā 

5. Studentu personas lietas, studiju kartes Pie speciālistes lietvedības 
jautājumos 

6. Koledžas nolikums Kancelejā 
7.  Koledžas Padomes nolikums Kancelejā 
8. Koledžas Padomes sēžu protokoli Pie padomes priekšsēdētāja 
9. Darba plāns 2006./2007. studiju gadam Pie direktora vietnieces 

zinātniskajā darbā 
10. Lietišėās pētniecības mērėprogramma 2006. – 

2012.gadam 
Pie direktora vietnieces 
zinātniskajā darbā 

11. Darba devēju aptauju rezultāti Pie direktora vietnieces 
zinātniskajā darbā 

12. Līgumi / vienošanās ar prakšu bāzēm par studentu 
praksēm 

Pie direktora vietnieces 
zinātniskajā darbā 

13. Vienošanās ar darba devējiem par lietišėo 
pētniecību 

Pie direktora vietnieces 
zinātniskajā darbā 

14.  Studējošo aptauju rezultāti Pie Studiju daĜas vadītājas 
15. Ieteicamā literatūra izglītības programmas 

studentiem 
Bibliotēkā 

16. Bibliotēkas nolikums Bibliotēkā 
17. Programmas studiju grafiks 2006./2007. studiju 

gadam 
Pie direktora vietnieces studiju 
darbā 

18. Studiju kursu programmu izvērstie plāni Pie docētājiem 
19. Profesijas standarts Pie katedras vadītāja 
20. Koledžas budžeta tāme Grāmatvedībā 
21. Informatīvie un reklāmas materiāli Pie direktora vietnieces 

zinātniskajā darbā 
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13.pielikums 
 

 
 
 
 

Izraksts no koledžas Padomes sēdes 
protokola par lēmumu apstiprināt 
akreditējamās studiju programmas 

pašnovērtējumu 
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