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Profesionālās studiju programmas "Pediatrija" ārsta grāda iegūšanai pašnovērtējuma
ziĦojums
1.

Studiju programmas mērėi un uzdevumi
Ārsts ir ārstniecības persona ar universitātē iegūtu augstāko medicīnisko profesionālo
izglītību, kas ar zinātniski pamatotu medicīnisko darbību tieši vai netieši iedarbojas uz
cilvēku savas profesijas ietvaros (Ārsta profesijas standarts). Ārsta profesijas mērėis ir
visas iegūtās zināšanas un prasmi godprātīgi un pēc labākās sirdsapziĦas veltīt tautas
veselības aprūpei, cilvēku sāpju un ciešanu mazināšanai, slimnieku veselības saglabāšanai
un atjaunošanai. Ārsta profesija ir reglamentēta profesija un atbilst Eiropas Savienības
standartiem.

Rīgas StradiĦa universitātes (turpmāk tekstā - RSU) profesionālās studiju programmas
"Pediatrija" mērėis līdzdiploma posmā ir sagatavot akadēmiski izglītotus un profesionāli
kvalificētus ārstus ar padziĜinātām zināšanām pediatrijā, lai nodrošinātu sabiedrību ar mūsdienīgu
un augsti kvalificētu medicīnisko aprūpi. Absolventa kvalifikācijas nosaukums: Ārsta grāds.
Galvenā studiju joma kvalifikācijas iegūšanai : Medicīna ar papildus studijām pediatrijā.
Šis mērėis iekĜauj sevī trīs pamatelementus:
 obligātās ārsta zināšanas,
 obligātās ārsta pamatiemaĦas,
 ārsta cienīgu attieksmi.
Lai to nodrošinātu, topošajos ārstos jāveido prasme strādāt ar pacientiem un spēja patstāvīgi
mācīties visu mūžu.
Profesionālo medicīnas studiju uzdevumi izriet no studiju mērėa un ir cieši saistīti ar
medicīnas darbinieka ārsta profesionālās darbības pamatuzdevumiem:









sniegt vispusīgas zināšanas un nodrošināt izpratni par:
- cilvēka organismu kā vienotu veselumu un tā funkcionēšanu, par normu
un patoloăiju;
- par visu to faktoru kopumu, kas ietekmē cilvēka organismu, tātad sniegt
teorētiskās zināšanas kā prakses pamatu;
veidot topošajos ārstos spēju sintezēt zināšanas, veidot viĦu aktīvu attieksmi pret
studijām un paaugstinātu motivāciju apgūt klīniskās iemaĦas un praktiskās
manipulācijas;
veidot spēju analizēt un risināt problēmas medicīnā;
nodrošināt studiju programmas "Pediatrija" studējošajiem tādu iegūto teorētisko
zināšanu un pētniecības iemaĦu līmeni, kas Ĝauj turpināt studijas izvēlētajās
rezidentūras programmās (pediatrijā vai citā medicīnas specialitātē), kā arī patstāvīgi
pilnveidot savas zināšanas un prasmes, lai piemērotos profesionālai darbībai mainīgos
darba tirgus apstākĜos;
veidot ārsta cienīgu attieksmi un juridisko atbildību.

2. Studiju programmas struktūra
2.1 Studiju programmas kvantitatīvās izmaiĦas attiecīgās programmas sadaĜās. IzmaiĦu
analīze un pamatojums. Studiju priekšmetu programmu sadalījuma atbilstība valsts
standartiem (Ministru kabineta noteikumi).
Studiju programma "Pediatrija" ir veidota atbilstīgi likumam "Par reglamentētām
profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu", Ministru kabineta 2002. gada 23. jūlija
noteikumiem Nr. 315 "Izglītības programmu minimālās prasības ārsta profesionālās kvalifikācijas
iegūšanai".
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Pirmos 2 studiju gadus students mācās atbilstīgi studiju programmai „Medicīna”. Šajā
programmā iekĜautie studiju priekšmeti ir iedalīti trijās kategorijās:
A - obligātie studiju priekšmeti;
B - obligātās izvēles studiju priekšmeti;
C - brīvas izvēles studiju priekšmeti.
Obligātā studiju priekšmetu programma (A kategorija) ir dokumentā formulēts organizētās
mācību pieredzes kopums (teorētiskās zināšanas un prasmes) konkrētā studiju priekšmeta satura
apguvei, kas ir noteikti nepieciešams, lai students visas studiju programmas noslēgumā iegūtu
tiesības saĦemt augstskolas diplomu.
Obligātās izvēles studiju priekšmeti (B kategorija) dod studentiem iespēju padziĜināti
izprast atsevišėas zinātĦu nozares, gūstot tajās galvenokārt papildus teorētiskas zināšanas un
tādējādi optimizē attiecīgās studiju programmas apguvi kopumā. Studentiem nav jāmācās visi šīs
grupas studiju priekšmeti, bet noteikts skaits no tiem obligāti jāizvēlas.
Brīvas izvēles (C kategorijas) studiju priekšmetus pārstāv gan ar medicīnu saistītas, gan
citu zinātĦu nozaru programmas. Šo priekšmetu studijas ir visnotaĜ ieteicamas, taču to izvēlēšanās
nav obligāta.
B un C kategorijas studiju programmu izvēle studentam rūpīgi jāapsver. No reăistrēšanās
brīža jebkura izvēles studiju priekšmeta nodarbību un lekciju apmeklēšana ir obligāta.
Pēc pirmo 2 studiju gadu sekmīgas pabeigšanas studiju programmā „Medicīna” studējošie
var izvēlēties turpināt studijas atsevišėā studiju programmā „Pediatrija”, kurā noris praktiski
visa studiju programmas „Medicīna” obligāto studiju priekšmetu satura realizācija, taču ar
palielinātu studiju apjomu pediatrijā un bērnu aprūpē, bērnu infekciju slimībās un bērnu ėirurăijā.
Pēc otrā studiju gada, izvēloties studiju programmu „Pediatrija”, studentam turpmāk visi tajā
iekĜautie priekšmeti ir jāmācās obligāti. 6.studiju gada noslēgumā šajā programmā studējošie kārto
2 Valsts pārbaudījumus: ziemas eksāmenu sesijā Valsts pārbaudījumu „Pediatrijā”, bet pavasara
eksāmenu sesijā valsts pārbaudījumu „Klīniskā medicīna”.
Pēc diploma saĦemšanas pediatrijas studiju programmas abiturienti var turpināt studijas
rezidentūrā gan pediatrijā, gan citās medicīnas specialitātēs.
2.2.

Studiju programmas salīdzinājums ar programmām ES.

Rīgas StradiĦa Universitāte, profesionālā studiju programma “Pediatrija”
4 KP
3.studiju gads Pediatrija un bērnu aprūpe
4.studiju gads Pediatrija I
5 KP
5.studiju gads Pediatrija II
2 KP
5. studiju gads Bērnu infekcijas
4 KP
5. studiju gads Bērnu ėirurăija
4 KP
6. studiju gads Pediatrija III ar bērnu infekcijām
9 KP
6. studiju gads Bērnu ėirurăija
2 KP
Kopā
30 KP
Tabulās zemāk uzrādīts mācību stundu pediatrijā sadalījums pa mācību gadiem Pomerānijas
Medicīnas Universitātē (Polija) un KauĦas Medicīnas Universitātē (Lietuva).
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Pomerānijas Medicīnas Universitāte, Medicīnas fakultāte, Ščecina, Polija
3. studiju gads Pediatrija
6 ECTS
4 KP
4. studiju gads Pediatrija
5 ECTS
3,3 KP
5. studiju gads Pediatrija
10 ECTS
6,6 KP
5. studiju gads Bērnu ėirurăija
1 ECTS
0,7 KP
Kopā
22 ECTS
14,6 KP

6. studiju gads

6. studiju gads

KauĦas Medicīnas Universitāte, KauĦa, Lietuva
Pediatrija
4,5 ECTS
• Bērnu slimības
1 ECTS
• Neiroloăija
2 ECTS
• Bērnu ėirurăija
Bērnu psihiatrija
1 ECTS
Kopā
8,5 ECTS

3 KP
0,7 KP
1,3 KP
0,7 KP
5,7 KP

RSU profesionālā studiju programma “Pediatrija” aptver ievērojami vairāk kredītpunktu –
RSU 30 KP, Pomerānijas Medicīnas Universitāte 14,6 KP, bet KauĦas Medicīnas Universitāte
tikai 5,7 KP (salīdzinājums pārrēėināts kredītpunktos, jo augstākminētās mācību iestādes prezentē
savas studiju programmas ECTS).
Salīdzināti arī tematiskie plāni – RSU Pediatrijas studiju programma izanalizē pediatrijas
jautājumus daudz plašāk. Četru studiju gadu gaitā mācību process norit pa spirāli, katrā nākošajā
savas attīstības fāzē atgriežoties pie jau apgūtā materiāla, to padziĜinot ar jaunu, arvien sarežăītāku
integrētāku informāciju un prasībām, apgūstot zināšanas un attīstot prasmi šo zināšanu
pielietošanai ārsta praksē.
Šādas paplašinātas studiju programmas “Pediatrija” mērėis ir sagatavot akadēmiski
izglītotus un profesionāli kvalificētus ārstus ar padziĜinātām zināšanām pediatrijā. Šis mērėis ir
izvirzīts sakarā ar īpašo demogrāfisko situāciju Latvijā – zemo dzimstību – lai bērni saĦemtu pēc
iespējas kvalificētāku medicīnisko palīdzību. Pat ja šādi sagatavoti ārsti nestrādātu par pediatriem,
arī ăimenes ārstiem šāda ievirze ir Ĝoti vēlama. Galvenās nozares, kur būtu nepieciešami agrīni
pediatrijā orientēti ārsti, ir pediatrijas subspecialitātes – bērnu gastroenteroloăija, bērnu
alergoloăija, bērnu pneimonoloăija, bērnu endokrinoloăija, bērnu hematoonkoloăija un citas.
2.3.

Studiju priekšmetu programmu satura izmaiĦas. IzmaiĦu analīze, izmaiĦu
nepieciešamība.

Studiju programmā „Pediatrija” pediatrijas priekšmetu saturs pakāpeniski tiek sakārtots
atbilstoši Latvijas likumdošanai. Atbilstoši Ārsta profesijas standartam programmās tiek akcentēti
sekojoši jautājumi :
• Ārsta attiecības ar pacientu (bērnu) un tā vecākiem
• Racionāls bērna uzturs (īpaša vērība bērna zīdīšanas jautājumam)
• Elpošanas orgānu īpatnības un slimību īpatnības bērniem
• Gremošanas sistēmas īpatnības bērniem un slimības bērnu vecumā
• Bērnu endokrīnas sistēmas īpatnības bērniem, sistēmas slimības bērnu vecumā
• Asinsrades īpatnības bērniem, raksturīgākās slimības bērniem
• Bērnu onkoloăijas īpatnības
• Bērnu ėirurăijas īpatnības un būtiskākās atšėirības no pieaugušo ėirurăijas
• Bērnu ortopēdijas un traumatoloăijas īpatnības
• Bērnu infekcijas slimību kontrole, vakcinācija.
Pediatrijas kursā tiek apskatītas arī citu orgānu sistēmu anatomiski
fizioloăiskās īpatnības un biežākās slimības bērnu vecumā – ādas, kaulu un muskuĜu, nervu
sistēmas, sirds un asinsvadu, nieru un urīnceĜu.
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Izveidota jauna pieeja priekšmeta pasniegšanā – nedublēt lekciju un praktisko nodarbību
tēmas. Toties 6. studiju gadā semināru tēmas ir orientētas uz problēmām, lai jau apgūto materiālu
padziĜinātu, attīstot prasmi zināšanas pielietot ārsta praksē. Rezultātā palielinājās studentu
atbildība par mācību procesu. Vienlaikus Pediatrijas katedra ir uzlabojusi iespējas studentiem
izmantot speciālo literatūru un izziĦas materiālu internetā, lai dotu papildiespēju patstāvīgi strādāt.
Šāda taktika nav pasliktinājusi studējošo sekmes pediatrijā. Vidējā atzīme valsts eksāmenā
pediatrijā ( ar bērnu infekcijām un bērnu ėirurăiju) 2002. gadā bija 7,9, 2005. gadā arī 7,9 un 2006.
gadā 8,0 (vērtējot 10 ballu sistēmā).
3.

Studiju programmas realizācija
3.1.

Izmantotās studiju formas: lekcijas, semināri, laboratorijas darbi, individuālais
darbs u.c.

Studiju programmas "Pediatrija" realizācijai tiek izmantotas lekcijas, praktiskās nodarbības,
konsultācijas un laboratorijas darbi, klīniskās nodarbības, semināri, diskusiju grupas, lietišėās
spēles, situāciju uzdevumu analīze u.c. Aktīvo darba formu īpatsvars pieaug profesionālajos
klīniskajos studiju priekšmetos. Studenti labprāt iesaistās praktiskajās nodarbībās ar pacientiem –
bērniem, bērnu vecākiem, savācot anamnēzi, praktiski izmeklējot pacientus, sekojot pacientu
stāvoklim dinamikā, piedaloties atsevišėās ārstēšanas procedūrās. Studenti piedalās arī
psiholoăisko treniĦu grupās.
Studentu motivēšana medicīnas studijām un īpaši studiju programmā „Pediatrija” norisinās
praktiskajā saskarē un ikdienas darbā ar studentiem klīniskajās nodarbībās – visvairāk studentu
motivē tas, ka pasniedzējs ir speciālists savā nozarē un vienkārši mīl savu ārsta darbu.
3.2.

Studiju laika un kredītpunktu sadalījums studiju programmā.

Studiju programmas "Pediatrija" ilgums ir 6 gadi (12 semestri) - pilna laika klātienes
studijas. Programmas apjoms - 240 kredītpunkti (turpmāk tekstā - KP).
No studiju programmas „Pediatrija” kopējā 240 kredītpunktu skaita pirmajos 2 gados 8
studiju priekšmeti ir paredzēti dažādiem izvēles studiju priekšmetiem atbilstīgi studiju programmai
„Medicīna”, bet, sākot ar 3.studiju gadu, 30 kredītpunkti paredzēti padziĜinātām pediatrijas, bērnu
infekciju slimību un bērnu ėirurăijas studijām. Pārējie 202 kredītpunkti tiek veltīti „Medicīnas”
studiju programmas obligātajiem priekšmetiem.
3.3.

Studiju plāns, tā uzbūves atbilstība programmas mērėiem un uzdevumiem.

Līdzdiploma profesionālā studiju programma "Pediatrija" ilgst 6 gadus, un tās saturu var
iedalīt 3 blokos:
1) 1. un 2. studiju gads - medicīnas teorētisko pamatdisciplīnu apguves bloks. Tā
mērėis - nodrošināt studentu vispārējo teorētisko zināšanu bāzi, uz kuras tiek modelēts
priekšstats par cilvēka organismu un tā funkcionēšanu normas apstākĜos. Šajā periodā
students ir reăistrēts studiju programmā „Medicīna” un mācās pilnu tās apjomu.
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Vispārizglītojošo un nozares teorētisko studiju priekšmetu uzskaite
1. un 2. studiju gada mācību plānā
Studiju priekšmeti
Priekšmeta
KP
kategorija
- Vispārizglītojošie
AngĜu valoda
A
7
Ievads filozofijā
A
3
Datorika. Statistika.
A
2
Ievads pētniecībā un psiholoăijā
A
4
Filozofiskā antropoloăija
B
2
Latviešu un krievu valoda
C
4
Sports veselībai
C
4
Saskarsmes psiholoăija
B
2
Personības psiholoăija
B
2
- Nozares teorētiskie
Cilvēka anatomija
A
9
Medicīniskā bioloăija
A
4
Medicīniskā un bioloăiskā fizika
A
5
Vispārējā medicīniskā ėīmija
A
3
Medicīniskā bioėīmija
A
3
Histoloăija
A
5
Medicīniskā šūnu bioloăija
A
2
LatīĦu valoda (gramatika un
medicīniskā terminoloăija)
A
3
Kritiskā domāšana medicīnā
B
2
Sporta pedagoăija
B
2
Fizioloăija
A
6
Embrioloăija
A
2
Mikrobioloăija
A
4
Parazitoloăija
A
2
Medicīniskā ăenētika
A
2
Medicīnas ētika un deontoloăija
A
2
Antropoloăija
B
2
Funkcionālā histoloăija
B
2
MuskuĜdarbības fizioloăija
B
2
Cilvēka organisma funkcijas dažādos
B
vecumos
2
Funkcionālā embrioloăija
B
2
Saturs un struktūra. Šī bloka saturu veido studiju priekšmeti no vairākām zinātĦu
nozarēm - anatomija, histoloăija, embrioloăija bioloăija, medicīniskā ėīmija un bioėīmija, fizika,
humanitārās zinātnes - filozofija, psiholoăija, valodas.
Mācības studiju programmā „Pediatrija” students uzsāk ar trešo studiju gadu.
2) 3. studiju gads - ar patoloăiskiem stāvokĜiem un procesiem saistīto medicīnas studiju
priekšmetu apguves bloks, kurā jau ir iekĜauts arī ievads klīniskajās pamatdisciplīnās.
Šī bloka mērėis - tālāk veidot studentu izpratni par cilvēka organismu un tā
funkcionēšanu ne vairs normas, bet gan patoloăisko stāvokĜu izmeklēšanā.
Saturs un struktūra. Studiju priekšmeti sakārtoti tā, lai nodrošinātu studentus ar
zināšanām, kuras, atgriežoties pie iepriekšējā blokā jau apgūtā materiāla, sekmētu tā padziĜinātu
izpratni, akcentējot gan patoloăiskos procesus cilvēka organismā, gan apkārtējās vides ietekmi. Šī
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bloka saturu veido tādi studiju priekšmeti kā patoloăiskā anatomija, patoloăiskā fizioloăija,
farmakoloăija, radioloăija, ăenētika, propedeitika, aroda un vides medicīna, klīniskās aprūpes
pamati, pediatrija un bērnu aprūpes pamati.
Nozares teorētisko un nozares profesionālās specializācijas studiju priekšmetu uzskaite 3. studiju
gada mācību plānā
Studiju priekšmeti
KP
- Nozares teorētiskie
Mikrobioloăija
3
Medicīniskā ăenētika
2
Patoloăiskā anatomija
5
Medicīnas ētika un deontoloăija
2
- Nozares profesionālās specializācijas priekšmeti
Pediatrija un bērnu aprūpes pamati
4
Iekšėīgo slimību propedeitika
5
Vispārējā ėirurăija
5
Farmakoloăija
5
Radioloăija
3
Vides medicīna
2
Klīniskās aprūpes un rehabilitoloăijas pamati
3
3) 4., 5, un 6. studiju gads - klīnisko medicīnas studiju priekšmetu apguves bloks. Tā
mērėis – nodrošināt studenta sagatavotību darbam sertificēta ārsta vadībā vispārējā ārsta
praksē, kā arī medicīnas studiju turpināšanai pēcdiploma studiju posmā izvēlētajā
specialitātē rezidentūrā.
Šī bloka saturu un struktūru veido tādi studiju priekšmeti kā iekšėīgās slimības, ėirurăijas
slimības, arodmedicīna, dzemdniecība, ginekoloăija, otorinolaringoloăija, sabiedrības veselība un
epidemioloăija, psihiatrija, infekciju slimības (t.sk. arī tuberkuloze un AIDS), klīniskā
imunoloăija, medicīniskā psiholoăija, dermatoveneroloăija, traumatoloăija un ortopēdija,
neiroloăija, neiroėirurăija, anestezioloăija un reanimatoloăija, rehabilitoloăija, hematoloăija,
sievietes veselība, ăimenes medicīna, psihosomātiskā medicīna un psihoterapija un padziĜinātas
studijas pediatrijā, bērnu infekciju slimībās un bērnu ėirurăijā.. Šajā trešajā studiju blokā
medicīnas studijas noris klīniskajās bāzēs - lielākajās Rīgas ārstniecības iestādēs, kur, strādājot ar
reāliem pacientiem, studenti iegūst un nostiprina savas zināšanas un prasmes dažādu patoloăiju
ārstēšanā.
Jāatzīmē, ka tieši šī bloka sastāvā ietilpst studentu praktiskais darbs ar pacientiem – protams
docētāju vadībā un saskarē ar kvalificētiem ārstiem-speciālistiem vadošajās klīnikās. Tā ka 70% no
studiju laika ir tiešās kontaktstundas klīniskajās disciplīnās, izrēėinot iegūstam 20 KP, kuru laikā
studējošais studiju programmā “Pediatrija” ir strādājis praktiski, lai apgūtu un trenētos pacientu
izmeklēšanā, kontakta nodibināšanā ar mazo pacientu un viĦa vecākiem, pielietotu arī atsevišėas
ārstēšanas metodes.
Nozares teorētiskie un nozares profesionālās specializācijas studiju priekšmetu uzskaite 4., 5., 6.
studiju gada mācību plānā
Studiju priekšmeti
KP
- Nozares teorētiskie
Medicīnas psiholoăija un medicīnas vēsture
2
- Nozares profesionālās specializācijas priekšmeti
5
Pediatrija I
5
Iekšėīgās slimības I
Sabiedrības veselība un epidemioloăija
2
Arodmedicīna un arodslimības
2
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Ėirurăiskās slimības I
Dzemdniecība
Otorinolaringoloăija
Psihiatrija un narkoloăija
Infekciju slimības
Vispārējā fizikālā medicīna
Katastrofu medicīna un toksikoloăija
Dermatoveneroloăija
Klīniskās imunoloăijas pamati
Bērnu ėirurăiskās slimības I
Bērnu infekciju slimības I
Pediatrija I
Iekšėīgās slimības II
Ėirurăiskās slimības II
Ginekoloăija
Ortopēdija
Anestezioloăija un reanimatoloăija
Neiroloăija
Tiesu medicīna un sekciju kurss
Klīniskā rehabilitoloăija
Oftalmoloăija
Pediatrija II (t.sk. bērnu infekciju slimības II)
Bērnu ėirurăiskās slimības II
Iekšėīgās slimības III (t.sk. internā ambulatorā
medicīna), hematoloăija, radioloăija)
Ėirurăiskās slimības III
Ăimenes medicīna
Klīniskā imunoloăija un klīniskā ăenētika
Infekciju slimības II
Vasaras klīniskā prakse iekšėīgajās un bērnu slimībās
Vasaras klīniskā prakse ėirurăiskajās slimībās un bērnu
ėirurăijā
Vasaras klīniskā prakse dzemdniecībā un
ginekoloăijā
4.
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Ar studiju programmu saistītā pētnieciskā darbība
4.1.

Akadēmiskā personāla pētnieciskais darbs. Pētnieciskā un studiju darba
mijiedarbība.

Ar studiju programmu "Pediatrija" saistītajā Pediatrijas katedrā akadēmiskais personāls
veic pētniecisko darbu: gan piešėirto grantu ietvaros, gan veicot promocijas darba izstrādi. Katru
gadu Pediatrijas katedras darbinieki piedalās no 5 līdz 12 zinātniskos projektos.
2002. – 2003. gadā veikts PVO multicentrisks projekts „Klīniskā predikatīvā instrumenta
izveide A grupas beta hemolītiskā streptokoku faringīta diagnostikai bērniem”, vadītāja prof.
D.Gardovska. 2004. gadā uzsākts un turpinās līdz 2007. gadam LZA granta darbs „A grupas beta
hemolītiskā streptokoka izraisīta faringīta, reimatiskā drudža un hroniskas reimatiskas sirds
slimības attīstības predikatīvie faktori bērniem Latvijā”, vadītāja prof. D.Gardovska. Darbā
iesaistīti Pediatrijas katedras darbinieki – infekcionisti, reimatologi, kā arī Republikas bērnu
klīniskā slimnīcas (klīniskā bāze) darbinieki un rezidenti.
Sadarbībā ar Ăenētikas centru un bioloăijas katedru prof. A.KrūmiĦas vadībā ar cistiskās
fibrozes un citu monogēno slimību izraisošo mutāciju pētīšanu saistītos LZP grantu darbos ilgstoši
piedalās doc. V.Švābe.
9

Kopējs darbs ar Bērnu ėirurăijas katedru – LZP granta ietvaros „Ar ėirurăiskām bronhu un
plaušu saslimšanām slimojošo elpceĜu struktūras anatomiska, histoėīmiska, biomehāniska izpēte
korelācijā ar vispārējo imunoloăisko stāvokli” (vadītājs prof. A.Pētersons, līdzdalība – prof.
D.Gardovska).
Darbu rezultāti bagātina studiju programmas ar jauniem atklājumiem un ilustrē klīniskās
apmācības.
2006. gadā pediatrijas katedras lektore I.Grope aizstāvēja promocijas darbu „Salmonelloze –
klīniskās, epidemioloăiskās un mikrobioloăiskās īpatnības stacionārā ārstētiem bērniem Latvijā”.
4.2.

Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā.

Visu sešu studiju gadu laikā studentiem ir iespēja veikt pētniecisko darbu studentu
zinātniskajos pulciĦos. ViĦu labākie darbi tiek prezentēti studentu zinātniskajās konferencēs, kā arī
publicēti medicīnas žurnālos. 2002. gadā 6. studiju gada studentes I.Frišmanes darbs „Alerăiskais
rinīts bērniem ar bronhiālo astmu” izstrādāts pediatrijas pulciĦa ietvaros un publicēts „Latvijas
ārstu žurnālā”.
Tomēr studentu pētnieciskais darbs līdz 2002./2003. akadēmiskam gadam nebija visiem
obligāts. Jāatzīst, ka to veica studentu aktīvākā daĜa. TādēĜ, lai nodrošinātu pētnieciskā darba
pamatiemaĦas visiem šīs studiju programmas studentiem, sākot ar 2004./2005. akadēmisko gadu
katram studentam studiju laikā docētāja vadībā obligāti jāizstrādā un jāaizstāv vismaz viens
pētnieciskais projekts. Students darbu aizstāv paplašinātā akadēmiskās struktūrvienības sēdē, tas
tiek novērtēts 10 ballu sistēmā, bet rezultātu ieraksta diploma pielikumā. Studiju programmas
„Pediatrija” studējošie Ĝoti aktīvi piedalās Pediatrijas pulciĦa neonatoloăijas sekcijā un doc.
D.KviĜūnas vadībā gadā izstrādā 3 - 4 Valsts pārbaudījuma pētnieciskos darbus, piemēram, 2005.
gadā A.Kukanova „Mākslīgās hipotermijas terapeitiskās iespējas neonatālās hipoksiski – išēmiskās
hipoksijas ārstēšanā”, L.Tūce „Jaundzimušo tranzistorā tahipnoja” u.c.
5.

Vērtēšanas sistēma
5.1.

Izmatotās studiju vērtēšanas un izvērtēšanas metodes, to apraksts.

Studentu zināšanu pārbaudei un vērtēšanai studiju programmā "Pediatrija" organizē
kolokvijus, praktisko darbu ieskaites, teorētiskās ieskaites, eksāmenus, akumulējošos eksāmenus.
Studentu zināšanu un prasmju vērtēšanas pamatprincipus un kārtību nosaka Valsts 2.
līmeĦa profesionālās augstākās izglītības standarts (LR MK 20.01.2001. noteikumi Nr.481), un tā
notiek saskaĦā ar RSU spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Studiju rezultātus vērtē pēc diviem rādītājiem: kvalitatīvā un kvantitatīvā. Kvalitatīvais
vērtējums, izmantojot 10 ballu skalas kritērijus, kur 10 (izcili) ir augstākais novērtējums, bet 4
(gandrīz viduvēji) ir zemākais sekmīgais vērtējums.
Kvantitatīvais rādītājs - studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos.
Ar atzīmi novērtē eksāmenus, pētnieciskos projektus, vasaras klīnisko praksi.
Eksāmenos un ieskaitēs izmanto dažādus pārbaudes veidus:
 rakstveidā, formulējot atbildi teksta veidā;
 rakstveidā - atbilžu izvēles tests;
 mutvārdos;
 kombinētā formā - rakstveidā un mutvārdos;
 izmantojot datoru;
 organizējot t.s. objektīvi strukturēto klīnisko eksāmenu (OSKE).
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Pediatrijas līdzdiploma studijas noslēdzas ar 2 valsts pārbaudījumiem:
1) ziemas eksāmenu sesijā – valsts pārbaudījums pediatrijā, kas sastāv no 2 daĜām:
- pētnieciskā darba aizstāvēšana;
- teorētiskais pārbaudījums pediatrijā, bērnu infekciju slimībās un bērnu ėirurăijā.

2) pavasara eksāmenu sesijā - valsts pārbaudījumu "Klīniskā medicīna". Tajā
vienlaicīgi tiek novērtētas studējošā zināšanas un prasmes tādos studiju priekšmetos kā iekšėīgās
slimības, ėirurăija, infekciju slimības, pediatrija, dzemdniecība un ginekoloăija, traumatoloăija un
ortopēdija, kā arī vēl viens "rotējošais" studiju priekšmets, kuru maina katru gadu.
Valsts pārbaudījums "Klīniskā medicīna" sastāv no 3 daĜām:
 atbilžu izvēles tests (datorizēts pārbaudījums);
 slimnieka interpretācija (klīnikā);
 teorētiskais pārbaudījums.
Studenta zināšanu vērtēšanā izmanto 10 ballu skalu.
Atsevišėas problēmas studiju programmā „Pediatrija” risina, iesaistot Integrēto studiju
programmu koordinācijas komisiju. Tādējādi studiju programmas vadīšana iespējama, ievērojot
demokrātijas principus labāk nekā tiešas administrēšanas ceĜā.

5.2.

Novērtēšanas biežums (nepārtraukta novērtēšana vai novērtēšana tikai semestra
beigās).

Studentu zināšanu novērtēšana praktisko nodarbību un laboratorijas darbu laikā notiek
regulāri - katrā nodarbībā. Salīdzinoši lielāka mācību materiāla apguvi pārbauda kolokviju veidā,
tie notiek vairākas reizes semestrī. Eksāmenus un teorētiskās ieskaites organizē semestra beigās.
6.

Studējošie studiju programmā „Pediatrija”
6.1. Studējošo skaits programmā.

Mācības studiju programmā „Pediatrija” students uzsāk ar 3. studiju gadu pēc 2. studiju gada
sekmīgas pabeigšanas, izsakot personīgu vēlēšanos. 2006./2007. gadā 3., 4., 5. un 6. studiju gadā
pediatrijas programmā mācās 53 studenti : no 3. līdz 6. studiju gadam attiecīgi 10, 16, 17 un 10.

Studiju gads
2000./2001.
2001./2002.
2002./2003.
2003./2004.
2004./2005.
2005./2006.
2006./2007.

Uz studiju programmu „Pediatrija” pārgājuši
Grupu skaits
Studentu skaits
1
10
2
18
2
16
2
17
3
28
2
15
1
10
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6.2. Studiju programmas „Pediatrija” absolventu skaits.

Gads
2000.
2001.
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
6.3.

Studiju programmu „Pediatrija” absolvējuši
Skaits
11
10
9
0
1
12
10

Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā.

Medicīnas fakultātes studenti ir pārstāvēti RSU studentu pašpārvaldē, Medicīnas fakultātes
Domē, RSU Senātā, kā arī RSU Satversmes sapulcē. Visās šajās institūcijās studentiem ir iespēja
ietekmēt studiju procesa pilnveidošanu.
Dažādos studiju etapos tiek īstenotas studējošo aptaujas, kuras veic vairums akadēmisko
struktūrvienību vadītāju, lai izzinātu studentu viedokli un Ħemtu to vērā turpmākajā darbā. Visumā
studenti pozitīvi vērtē mācību kursu saturu un pasniegšanas metodes, taču viĦi neatturas arī no
kritiskām piezīmēm, ja tādām ir pamats.
6.4.

Studējošo un absolventu aptaujas un to analīze un izdarītie secinājumi.

Studējošo un absolventu anonīmas aptaujas ir tieša saite, kas liek pievērst uzmanību atklāti
neizteiktam vērtējumam un pārdomāt savu darbību. Regulāri aptaujāti tiek absolventi, bet
studējošie līdz šim neregulāri. 2006./2007. studiju gadā Pediatrijas katedrā ir uzsāktas studējošo
aptaujas pēc katra praktisko nodarbību un lekciju cikla.
Dažu aptaujas atbilžu salīdzinājums
No.
Jautājums
Atbildes
2002./2003. 2005./2006.
Ar Ĝoti lielu vai lielu 70%
1.
Ar cik lielu interesi apgūstat šo
88%
priekšmetu mācību procesā
2.
Mācību kursa vērtējums
ěoti labs vai labs
75%
73%
3.
Lekciju līmenis
ěoti labs vai labs
70%
87%
4.
Praktisko nodarbību līmenis
ěoti labs vai labs
60%
63%
5.
Pasniedzējs savu priekšmetu pārzina
ěoti labs vai labs
87%
100%
6.
Telpu tehniskais aprīkojums
ěoti labs vai labs
40%
62%
7.
Nodrošinājums ar mācību literatūru
ěoti labs, labs vai
40%
87%
apmierinošs
Analizējot augstākminētās atbildes, šėiet, ka vērtējums tomēr nav objektīvs, t.i., pārāk labs.
Arī aptaujāto studentu skaits nav liels no 8 līdz 20, t.i., studējošo skaits vienā studiju gadā. Tomēr
tendences ir ticamas – priekšmetu pasniedzēji labi pārzina savu priekšmetu, labi to izklāsta
lekcijās, sliktāks vērtējums ir par nodarbībām. Nav pietiekoši labs mācību telpu aprīkojums,
nodrošinājums ar mācību literatūru neapmierina daĜu studentu. Tiešām, pediatrijas mācību grāmata
latviešu valodā tikai tiek plānota. Tomēr jāatzīmē, ka daĜa studentu slikti zina svešvalodas.
DaĜa no studentu ierosinājumiem :
- literatūru latviešu valodā
- nodrošināt katedrā pieeju datoriem ar interneta pieslēgumu
- mazākas akadēmiskās grupas
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vairāk nodarboties praktiski ar slimniekiem
iespēju iepazīties ar eksāmenu jautājumiem mācību gada sākumā.

Jāatzīmē, ka Pediatrijas katedrā jau otro gadu studentiem ir pieeja pie datoriem ar interneta
pieslēgumu (katedras darba laikā), ir vietēja medicīniskās literatūras bibliotēka, eksāmenu
jautājumi ir pieejami no mācību gada sākuma, studentiem katra klīniskā cikla laikā kā patstāvīgais
darbs tiek ieteikts protokols par slimnieku, tā vietā lai gatavotu literatūras apskatu par kādu
nodarbības tēmu.
2004. – 2005. gada laikā ir sagatavoti un izdoti metodiskie norādījumi studentiem pediatrijā
– 3. studiju gada studentiem, metodiskie norādījumi bērnu reimatoloăijā un slimības vēstures
shēma, lietojama pediatrijā kopā ar anamnēzes un izmeklēšanas ieteikumiem bērniem. Jāatzīmē
jaunā pieeja slimības vēsturei studentiem – uz problēmām orientētā slimības vēsture – kas māca
studentiem pieiet anamnēzei, sūdzībām un objektīvajai atradei radoši, liek studentiem domāt, nevis
norakstīt diagnozi no klīniskās bāzes slimības vēstures.
6.5.

Programmas beidzēju tālākvirzība.

Studiju programmas mērėi ir iepazīstināt plašāk studējošos ar pediatrijas jautājumiem, lai
absolventi varētu kvalitatīvāk strādāt jebkurā specialitātē, bet īpaši ăimenes ārsti - saskarē ar
pacientiem bērniem, otrs mērėis – papildināt terciārā līmeĦa medicīnas iestādēs strādājošo pediatru
un pediatrijas subspecialitāšu kadrus.
Pēcdiploma izglītību pediatrijā, pediatrijas subspecialitātēs un bērnu ėirurăijā no 2003. līdz
2006. ir apguvuši 22 ārsti.

Specialitāte
Pediatrija
Bērnu ėirurăija
Neonatoloăija
Pediatrijas
subspecialitātes
Kopā

2002./
2003.
3
0
3
2
8

Rezidenti, kas uzsāka mācības
2003./
2004./
2005./
2004.
2005.
2006.
3
2
3
1
4
2
0
0
1
0
4

3
9

2
8

2006./
2007.
3
1
1

Kopā

5
10

12
39

14
8
5

Pabeidzot līdzdiploma studijas, praktiski gandrīz visi studiju programmas
"Pediatrija" absolventi turpina studijas izvēlētajā specialitātē rezidentūrā RSU Pēcdiploma
izglītības fakultātē. DaĜa „Pediatrijas” studiju programmu absolvējušo sekmīgi turpina studijas
ėirurăijas, oftalmoloăijas, otorinolaringoloăijas, anestezioloăijas u.c. specialitātēs un sekmīgi
strādā apgūtajā specialitātē.
7.

Studiju programmas akadēmiskais personāls

Vairāk nekā 80% no studiju programmas akadēmiskā personāla strādā RSU pamatdarbā,
un vairāk nekā 60% no viĦiem ir doktora vai habilitētā doktora zinātniskais grāds. Klīniskos
studiju priekšmetus studentiem māca tikai tādi docētāji, kuri paši reāli strādā klīnisko darbu ar
pacientiem.
Studiju programmas izpildi nodrošina RSU pamatdarbā strādājošie 46 profesori (17,3% no
visiem docētājiem), 37 asociētie profesori (13,9%), 63 docenti (23,7%), 75 asistenti (28,2%) un 45
lektori (16,9%).
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Pediatrijas katedrā docētāju kadru kvalifikācija tiek celta individuāli – 2006. gadā ir
aizstāvēts viens promocijas darbs un katedrā ir jauns docents. 2006./2007. m.g. paredzēts aizstāvēt
otru promocijas darbu.
Pediatrijas katedras darbinieki ceĜ savu kvalifikāciju apmeklējot jau 3. kursu „Medicīnas
statistikas pielietojums praksē”, lai pilnveidotu zinātniskā darba iemaĦas. 50% no pediatrijas
katedras darbiniekiem apmeklē angĜu valodas kursus, papildinot zināšanas angĜu valodā.
2006./2007. gadā paredzēts, ka divi Pediatrijas katedras docētāji apmeklēs „Profesionālā
pilnveidošanas kursus darbam augstskolā”.
8.

Finansēšanas avoti, programmas materiālais nodrošinājums
8.1 . Studiju programmas finansēšana.

Studiju programma "Pediatrija" RSU ir valsts budžeta finansēta studiju programma. RSU
valsts finansētajās studiju vietās atbilstīgi Latvijas Republikas tiesību normām uzĦem reflektantus,
kuri izturējuši konkursu un ir:
 Latvijas Republikas pilsoĦi ar vispārējo vidējo izglītību;
 Latvijas Republikas pastāvīgie iedzīvotāji ar vispārējo vidējo izglītību;
 Eiropas Savienības valstu pilsoĦi un viĦu bērni ar vispārējo vidējo izglītību.
Sekmīgie, taču konkursu neizturējušie reflektanti, var studēt par fizisku un juridisku
personu līdzekĜiem
8.2.

Auditorijas, semināru telpas, laboratorijas, kabineti. To atbilstība studiju
programmas mērėiem un uzdevumiem.

1. un 2. studiju gada studiju programma tiek īstenota Anatomikumā, Rīgā, Kronvalda ielā 9
un mācību pamata korpusā Rīgā, Dzirciema ielā 16, kur mācību telpas un to aprīkojums pilnībā
atbilst studiju programmas mērėiem un uzdevumiem. Piemēram, Fizikas katedrā studējošo mācību
darba nodrošināšanai ir aprīkotas divas datorklases ar 25 darba vietām katrā.
3. līdz 6. gada studiju gada programma tiek realizēta galvenokārt lielākajās Rīgas
ārstniecības iestādēs, kur tiek izmantots gan RSU, gan slimnīcām piederošais aprīkojums, kas
visnotaĜ atbilst mācību procesa vajadzībām, un tas tiek pastāvīgi atjaunots un papildināts. Arī
2006./2007. m.g. Pediatrijas katedrā paredzēts uzlabot tehnisko aprīkojumu auditorijā BKUS bāzē.
Turpmākajā mācību attīstības plānā ir paredzēts lekciju norisē plašāk ieviest multimedijus, tomēr
jāatzīmē, ka jau šajā mācību gadā ir iespēja lekcijās izmantot media projektoru un lekcijas ir
sagatavotas Power Point’ ā.
8.3.

Programmas nodrošinājums ar nepieciešamo literatūru un informāciju.

Studiju programmas "Pediatrija" apgūšanai studenti aktīvi izmanto RSU bibliotēku, kurā ir
plašs speciālās literatūras klāsts, kas tiek regulāri papildināts. Bibliotēkas lasītavā studentiem ir
pieejamas 50 datorizētas darba vietas. Visi RSU datori ir saslēgti lokālajā datortīklā un visos ir
interneta pieslēgums.
RSU bibliotēkā studējošo ērtībām ir izveidots pieejamās literatūras kopkatalogs ar astoĦām
lielākajām Latvijas bibliotēkām. Studējošais var atrast sev nepieciešamo literatūras avotu, internetā
izpildīt pieprasījumu un sagaidīt paziĦojumu par saĦemšanu no starpbibliotēku abonementa.
Bibliotēkas mājaslapā var atrast tematisko katalogu, var izmantot datu bāzes, tiešsaistes datu bāzes
– EPSCO, OVID, Medline.
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Bibliotēkas darbinieki ir sagatavojuši katalogu – „Studiju priekšmetu nodrošinājums ar
informācijas avotiem” – vadoties no formā M 3 minētajiem literatūras avotiem.
Bibliotēkas vietējie resursi – grāmatas un periodika – ir sakārtoti pēc nozarēm.
Kā atzīmēts augstāk – Pediatrijas katedrā studentiem ir neliela vietējā bibliotēka pediatrijas
studijām un ir pieeja datoriem darba laikā ar interneta pieslēgumu.
Ārējie sakari
9.
9.1. Saikne ar darba devējiem.
Darba devēju atsauksmes par studentu zināšanām, prasmēm un iemaĦām gūstam no
studentu raksturojumiem vasaras prakses pārskatos. Sadarbībā ar Pēcdiploma izglītības fakultāti
izzinām darba devēju viedokli par rezidentu darba kvalitāti, jo praktiski visi programmas
absolventi turpina studijas rezidentūrā, kuras ilgums ir atkarīgs no izvēlētās specialitātes.
9.2. Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām savā valstī un ārvalstīs.
Jau ilgstoši RSU Medicīnas fakultāte sadarbojas ar Dandī (Dundee) universitāti (Skotija),
no kuras ir pārĦemtas vairākas studiju programmas organizācijas nostādnes un pārbaudījumu
veidi. Pēdējie Dandī universitātes Medicīnas izglītības centra rīkotie kursi RSU pasniedzējiem
"Studentu patstāvīgā darba organizēšana medicīnas studiju programmā" notika 2005. gada jūnijā.
Lai pediatrijas studiju programmas atbilstu Eiropas Savienības prasībām, tiek uzsākta
sadarbība ar Eiropas pediatrisko tīklu EUROPET studiju programmu pilnveidošanā.
9.3. Ārvalstu docētāju skaits, kas strādā studiju programmā.
Vairākos studiju priekšmetos periodiski kā vieslektori tiek pieaicināti ārvalstu docētāji,
taču kā pastāvīgi mācību spēki tie nav iesaistīti.
9.4 Studējošo skaits, kas studējuši ārzemēs.
Ik gadu vairāki 5. studiju gada studenti, arī „Pediatrijas” studiju programmas studenti 2004.
un 2005. gadā, vasaras klīnisko praksi veic ārvalstu universitāšu klīnikās (Apvienotajā Karalistē,
Francijā, Indijā u.c.). Vecāko studiju gadu studenti iesaistījušies Erasmus studentu apmaiĦas
programmās Ungārijā un Vācijā. Šī sadarbība ar katru gadu kĜūst intensīvāka.
Studiju programmas “Pediatrija” vadītāja

Docente Vija Švābe
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Profesijas standarts
Reăistrācijas numurs
Profesija
Kvalifikācijas līmenis
Nodarbinātības apraksts:

ārsts
5

Ārsts ir ārstniecības persona ar universitātē iegūtu augstāko medicīnisko profesionālo
izglītību, kas ar zinātniski pamatotu medicīnisko darbību tieši vai netieši iedarbojas uz cilvēku un
savas profesionālās darbības ietvaros:
1) veic slimību profilaksi, diagnostiku, ārstēšanu un pacientu medicīnisko rehabilitāciju;
2) novērtē slimības un to izraisītos funkcionēšanas ierobežojumus ėermeĦa, aktivitātes un
dalības līmenī;
3) pēta slimības izcelsmi un profilakses iespējas.
Ārsts var veikt dažāda vecuma slimu un veselu pacientu aprūpi – slimību diagnostiku,
neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu slimajiem un citādi cietušajiem, konservatīvo un
invazīvo ārstēšanu noteiktā laika periodā, medicīnisko preparātu izrakstīšanu, saslimšanu
profilaksi, ekspertīzi, nāves iestāšanās konstatēšanu, izglītošanas darbu iedzīvotāju, veselības
aprūpes profesionāĜu vidū, kā arī var iesaistīties veselības aprūpes nodrošināšanas organizācijā.
SaskaĦā ar Ārstniecības likuma 37. pantu ārsts, kurš ir reăistrēts ārstniecības personu reăistrā, bet
nav sertificēts noteiktā ārstniecības personas specialitātē, drīkst patstāvīgi nodarboties ar
ārstniecību atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kompetencei.
Ārsts ievēro veselības aprūpes jomu regulējošo normatīvo aktu prasības, sastāda medicīnisko
dokumentāciju, ziĦojumus citām ārstniecības iestādēm un nepieciešamības gadījumos pieprasa
papildus informāciju no tām.
Pienākumi un uzdevumi
Pienākumi
1. Pacienta
•
izmeklēšana,
diagnosticēšana un •
ārstēšana.
•
•

•
•
•
•
•
•

Uzdevumi
Pacienta fiziskā izmeklēšana (inspekcija, palpācija, perkusija,
auskultācija) un iegūto datu novērtēšana.
Sociālās un ăimenes anamnēzes ievākšana, iegūto datu
novērtēšana.
Pacienta klīniskā izmeklēšana - anamnēzes ievākšana, orgānu
sistēmu fiziskā izmeklēšana un novērtēšana.
Instrumentālo izmeklēšanas metožu pielietojums un datu
interpretācija
–
laboratoriskās,
morfoloăiskās,
elektrofizioloăiskās, vizuālās un staru diagnostikas, ăenētiskās
un citas funkcionālās instrumentālās metodes.
Papildus citu nepieciešamo laboratorisko un instrumentālo
izmeklējumu nozīmēšana.
Primārās diagnozes un ārstēšanas veikšana atbilstoši savai
kompetencei un normatīvajiem aktiem.
Diferenciāldiagnozes analīze.
Pacienta stāvokĜa novērtējums dinamikā un pielietotās terapijas
gaitā.
Medicīniskās dokumentācijas noformēšana.
Pacienta veselības stāvokĜa un slimības simptomu novērtēšana
vecuma aspektā – zīdaiĦiem, bērniem, padzīvojušiem un
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2. Dažādu slimību
patoloăisko procesu
kritisko un
terminālo stāvokĜu
pārzināšana.

•
•

3. Medicīniskās
dokumentācijas
uzglabāšana un
nepieejamības
nodrošināšana.

•

4. Neatliekamās
medicīniskās
palīdzības
sniegšana.

•

•
•

•
•
•

5. Medicīnisko
metožu
pārzināšana.

•
•
•
•

6. Ārstniecisku
•
darbību veikšana
•
atbilstoši slimību,
patoloăisko
procesu, kritisko un
terminālo stāvokĜu
diagnozēm.
7. Ārstēšana.
•
•
•
•
•
•
8. Ăimenes medicīna. •
•

veciem cilvēkiem, pacientiem ar īpašām vajadzībām.
Darba pārskatu sniegšana atbilstoši normatīvajiem aktiem.
Pārzināt dzīvībai svarīgu orgānu un sistēmu fizioloăiju un
patofizioloăiju: asinsrites, elpošanas, gremošanas, nieru un
urīnizvadies, endokrinoloăijas, nervu, muskuloskeletālās,
reproduktīvās, homeostāzes, termoregulācijas; kā arī
ăenētiskos, imunoloăiskos un metabolos traucējumus.
Infekcijas procesu etioloăiju un patoăenēzi; terminālo stāvokĜu,
t.sk. šoka un klīniskās nāves etiopatoăenēzi.
Dokumentācijas uzglabāšana un nepieejamība personām, kuras
nav saistītas ar pacienta aprūpi un ārstēšanu.
ZiĦu konfidencialitātes nodrošināšana par pacienta ārstēšanu,
slimības diagnozi un prognozi.
ZiĦu sniegšana par pacienta ārstēšanu, slimības diagnozi un
prognozi Ārstniecības likumā noteiktajā kārtībā.
Pacientu vispārējā stāvokĜa novērtēšana, komas stāvokĜu un
citu apziĦas traucējumu objektivizēšana.
Neatliekamo reanimācijas pasākumu veikšana un vitālo
funkciju nodrošināšana dzīvībai bīstamās situācijās.
Cilvēka nāves objektīvo pazīmju konstatēšana.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana dažādu
orgānu sistēmu slimību gadījumos.
Pārzināt pacienta izmeklēšanas metodes.
Pārzināt
laboratoriskās
un
instrumentālās
pacientu
izmeklēšanas metodes un spēt interpretēt to rezultātus.
Izvēlēties medicīniskās problēmas atrisināšanai lietderīgāko
medicīnisko metodi.
Sistemātiski un racionāli piemērot medicīniskās metodes
pacienta izmeklēšanā un ārstēšanā.
Pārzināt vispārīgās farmakoloăijas pamatus un principus.
Pārzināt specifisku indīgu vielu toksikoloăiju un ārstēšanas
principus.

Adekvāta ārstēšanas metožu izvēle, kompleksas terapijas
principi.
Modernas farmakoterapijas pārzināšana un pielietošana,
farmakovigalences pārzināšana.
Medicīnisko preparātu izrakstīšana, medikamentozās terapijas
blakĦu atpazīšana un ziĦošana par tām.
Invazīvo un operatīvo ārstēšanas metožu indikāciju pārzināšana
un adekvāta pielietošana.
Vienkāršāko psihoterapijas kompleksu un uzvedības korekcijas
metožu pielietošana savas kompetences ietvaros.
Medicīniskās rehabilitācijas metožu pārzināšana un praktisks
pielietojums.
Veidot izpratni par ăimenes ārsta darba virzieniem un apjomu
dažādās vecuma un sociālajās grupās.
Izprast saziĦas īpatnības ar pacientu un viĦa piederīgajiem.
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•
•
•

9. Slimību profilakse. •

•
•

•
10. Ekspertīze.
11. Informācija un
izglītojošais darbs.

•
•
•
•
•

12. Profesionālā tālāk
izglītība.

13. Darba plānošana.

•
•
•
•
•
•
•
•

14. Sadarbība.

•
•

Veikt specifisko imunizāciju un veselības veicināšanu ăimenes
medicīnā.
Izprast pacientu un ārstu tiesību juridisko pamatu.
Novērtēt epidemioloăisko situāciju, lietojot diagnostiskos
skrīningtestus, izvērtējot un atklājot dažādas riska grupas,
izvēloties dažādas diagnostikas un izmeklēšanas metodes.
Dažādu orgānu sistēmu slimību galveno profilaktisko
pasākumu pārzināšana un to izskaidrošana veseliem cilvēkiem
un slimniekiem.
Sekundārās un terciārās profilakses nodrošinājums pacientiem
ar dažādu orgānu slimībām.
Izskaidrojošais un audzinošais darbs ar jauniešiem, bērniem un
riska grupu iedzīvotājiem alkohola, narkomānijas, smēėēšanas
un citu atkarību profilaksei.
Pareiza un veselīga dzīves veida propaganda dažāda vecuma
iedzīvotāju grupās.
Slimnieka funkcionālo spēju klasifikācijas pārzināšana.
Dažādu orgānu slimību izraisītas nespējas novērtēšana.
Savas kompetences ietvaros konsultēt citas ārstniecības
personas.
Spēt izmantot ikdienas darba vajadzībām un zināšanu ieguvei
biežāk lietojamās datoru programmas un internetu.
Pastāvīgi veidot iemaĦas darbā ar jaunākajām informācijas
tehnoloăijām.
Sekot medicīniski zinātniskai un praktiskai informācijai.
Veikt pētniecisku darbu.
Nepārtraukta pašizglītošanās, piedalīšanās tālākizglītības
kursos un semināros.
Ārstnieciskā darba likumisko normu pielietošana praksē.
Darba aizsardzības likuma ievērošana un pielietošana praksē.
Svešvalodu zināšanu pilnveidošana.
Terapijas plānošana individuāli un multidisciplināras
speciālistu komandas sastāvā.
Piedalīšanās medicīniskos konsīlijos, patanatomiskajos
iztirzājumos un slimību gadījumu apspriedēs.
Terapijas un citu ziĦojumu ekspertīzes sastādīšana.
ZiĦojumi citām ārstniecības iestādēm.

Īpašie faktori, kas raksturo darba vidi
• Organizatoriskie un sociālie faktori:
 darbs tiek veikts individuāli vai arī darba grupas sastāvā;
 maiĦu darbs;
 nakts darbs ar miega “fragmentāciju”;
 darbs iespējami nelabvēlīgā sociālā vidē;
 psihoemocionālā spriedze darbā;
 pastāvīga juridiska atbildība.
•
Fizikālie faktori:
 fiziskā slodze (pacientu, aparatūras pārvietošana);
 iespējams ilgstošs piespiedu stāvoklis.
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•

•

Bioloăiskie faktori:
 saskarsme ar pacienta ėermeĦa inficētiem izdalījumiem un šėidrumiem
(asinīm, siekalām, sviedriem, traheobronhiālo sekrētu, kuĦăa-zarnu trakta
saturu, urīnu);
 kontakts ar intrahospitālo infekciju, alergēniem, bioloăiski aktīvām vielām
un jonizējošo radiāciju rentgenizmeklējumu laikā; elektromagnētisko lauku
un lāzera izstarojumu iedarbība no iekārtām un aparātiem;
 aparātu un iekārtu radīto trokšĦu iedarbība uz organismu;
 vides temperatūras svārstības;
 nespēja laikus uzĦemt uzturu un šėidrumu (neregulāra ēšana).
Ėīmiskie faktori:
 saskarsme ar kaitīgām ėīmiskām vielām (dezinficējošiem līdzekĜiem un
šėīdinātājiem; latex izstrādājumiem, medicīniskām gāzēm un tml.).

Īpašās prasības uzdevumu veikšanai
• Fiziskā un psiholoăiskā gatavība strādāt paaugstinātas fiziskās un psiholoăiskās slodzes
apstākĜos.
• Kompetence specifisku uzdevumu veikšanai.
• Augsta atbildības izjūta.
Prasmes
Kopīgās prasmes nozarē
Izmantot
teorētiskās
zināšanas un praktiskās
iemaĦas visos veselības
aprūpes līmeĦos.
Darboties
saskaĦā
ar
veselības aprūpes jomu
regulējošajos normatīvajos
aktos noteiktajām prasībām.
Pārzināt
medicīniskās
palīdzības
organizācijas
principus valstī.
Izprast ārstniecības iestāžu
funkcijas,
pacientu
un
personāla
tiesības
un
pienākumus.

Pārzināt
neatliekamās
medicīniskās palīdzības un
katastrofu
medicīnas
sistēmas
organizācijas
principus valstī.
Ievērot darba higiēnas un
drošības prasības.

Apzināt ērtas un drošas

Specifiskās prasmes profesijā
Vispārējās prasmes
slimību,
patoloăisko Spēt diagnosticēt slimības
Orientēties
procesu, kritisko un terminālo stāvokĜu un patoloăiskos procesus
klīniskajās izpausmēs.
visos veselības aprūpes
līmeĦos.
Pārzināt
anamnēzes
ievākšanas Lietot verbālās saskarsmes
īpatnības atkarībā no klīniskās metodes.
situācijas
(samaĦa-bezsamaĦa;
pacients-liecinieki).
Pārzināt receptūras un farmakoloăijas Iegūt
informāciju
no
pamatus.
pacienta par viĦa veselības
stāvokli. Lietot objektīvās
izmeklēšanas metodes.
Pārzināt cilvēka biežāko saslimšanu Lietot
fizikālās
un
morfoloăiju un patoloăisko procesu instrumentālās
būtību,
to
mikroskopiskās
un izmeklēšanas metodes.
makroskopiskās izpausmes; prast
analizēt slimību klīniski morfoloăiskās
sakarības.
Zināt galveno nervu sistēmas slimību Izvērtēt slimnieka stāvokĜa
patoăenēzi,
ārstēšanas
principus. smagumu
un
sniegt
Orientēties nervu sistēmas topiskās neatliekamo medicīnisko
diagnozes
jautājumos.
Veikt palīdzību.
vienkāršas
diagnostiskās
un
ārstnieciskās manipulācijas.
Izprast
un
pielietot
dažādas Novērtēt
nepieciešamo
diagnostiskās
un
radioloăijas reanimācijas
pasākumu
izmeklēšanas metodes. Prast sagatavot veikšanu
un
sniegt
pacientu izmeklējumiem, pārzināt to neatliekamo medicīnisko
indikācijas.
palīdzību.
Pārzināt vispārējās fizikālās medicīnas Izvērtēt
indikācijas
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vides
nozīmi
pacientu un kurortoloăijas principus, iedarbības
ārstēšanās un atveseĜošanās mehānismu un terapeitiskos efektus,
periodā.
dažādu
metožu
indikācijas
un
kontrindikācijas.
Izmantot un piemērot savā Pārzināt sirds asinsvadu slimības.
darbībā
medicīniski
teorētiskās zināšanas un
praktiskās iemaĦas.
Ievērot medicīniskās ētikas,
deontoloăijas principus un
pacientu tiesības.

Definēt
darbībā.

prioritātes

savā

pacienta nosūtīšanai
stacionāru.

uz

Veikt dažādu patoloăiju
diferenciālo diagnostiku,
pamatot klīnisko diagnozi,
izstrādāt ārstēšanas taktikas
plānu.
Pārzināt elpošanas sistēmas slimības.
Izvērtēt
specifiskās
izmeklēšanas
metodes:
elektrokardiogrammu,
veloergometriju,
ehokardiogrāfiju,
spirogrāfiju.
Pārzināt gremošanas orgānu slimības.
Prast
atrast
pacienta
slimībai un psiholoăijai
atbilstošu pieeju.
Pārzināt nieru un urīna izvades Novērtēt pacienta darba
sistēmas slimības.
spēju.

Prast zinātniski izvērtēt
literatūras datus un sava
darba
rezultātus,
tos
apkopot un prezentēt.
Lēmumu pieĦemšanu veikt, Pārzināt asinsrades sistēmas slimības.
balstoties uz pierādītiem
medicīnas principiem.

Brīvi
pārvaldīt
valsts
valodu,
medicīnisko
terminoloăiju.
Brīvi pārvaldīt vismaz
vienu svešvalodu un sarunu
līmeni
vēl
vienu
svešvalodu.

Atklājot
infekcijas
veikt
slimības,
nepieciešamos
pretepidēmiskos
pasākumus.
Pārzināt endokrīnās slimības.
Racionāli
izmantot
veselības aprūpei atvēlētos
līdzekĜus.
Prast novērtēt un analizēt akūtas un Strādāt ar datoru.
hroniskas sāpes. Pārzināt galvenās
metodes un tehnoloăijas sāpju
ārstēšanā. Prast sniegt neatliekamo
medicīnisko
palīdzību
sāpju
mazināšanai.
Pārzināt kaulu, saistaudu un muskuĜu Vienmēr
uzĦemties
slimības.
atbildību
par
savu
profesionālo darbību.

Izmantot
dinamiskās
novērošanas
principus
dažādu
patoloăiju
gadījumos.
Ievērot konfidencialitātes Pārzināt infekciozās slimības. Pārzināt
principus un lietvedības infektoloăijā
pielietojamās
noteikumus.
medicīniskās
manipulācijas
un
medicīnisko tehnoloăiju.
Zināt
normālās
un Pārzināt
akūtas
ėirurăiskas
patoloăiskās
anatomijas, saslimšanas.
normālās un patoloăiskās
fizioloăijas
savstarpējās
sakarības
organisma
sistēmu
funkcionālo
nodrošināšanā; izprast to
regulācijas mehānismus.

Organizēt,
plānot
un
kontrolēt savu un padoto
veselības
aprūpes
darbinieku darbu.
Veikt darbu patstāvīgi vai
kopā ar kolēăiem.
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Izprast ūdens, elektrolītu
vielmaiĦas, skābju-sārmu
balansu
un
pārzināt
ārstēšanas principus.

Pārzināt neatliekamos stāvokĜus: akūta
plaušu mazspēja, hipoksiskā koma,
plaušu
artērijas
trombembolija,
astmatiskais stāvoklis, pneimotorakss,
akūta sirds mazspēja, plaušu tūska,
šoks, sirds ritma traucējumi, arteriālās
hipertensijas krīze, akūti smadzeĦu
asinsrites traucējumi, anafilaktiskais
šoks, akūtas alerăiskas reakcijas, akūta
nieru
mazspēja,
nieru
kolikas,
diabētiskās
komas,
sirds
ritma
vadīšanas
traucējumi,
apdegumi,
apsaldējumi, ėermeĦa bojājumi ar
elektrisko strāvu, zibeni, saules
dūriens, slīkšana.
Izprast asinsrades sistēmu, Pārzināt grūtniecības un dzemdību
tās hemostāzi, fizioloăiju un sarežăījumus
un
ginekoloăiskās
patofizioloăiju, asins teces saslimšanas.
un reces sistēma normā un
patoloăijā.
Zināt būtiskāko slimību Pārzināt
pacientu
klīniskās
klīnisko simptomātiku un izmeklēšanas metodes.
patoăenēzi, robežstāvokĜu
simptomātiku.
Pārzināt
pamatgrupu Pārzināt funkcionālās diagnostikas
medikamentu
metodes.
farmakokinētiku
un
farmakodinamiku.
Pārzināt nemedikamentozās Veikt bezsamaĦā esošo pacientu
terapijas,
fizioterapijas aprūpi.
pamatus.
Pārzināt veselīga uztura Pārzināt elpošanas ceĜu caurlaidības
pamatus, dietas terapijas atjaunošanas indikācijas un praktiskās
principus dažādu patoloăiju iemaĦas.
gadījumos.
Pārzināt
kardiopulmonālās
reanimācijas teorētisko praksi.
Pārzināt šoka stāvokĜa teoriju un
praksi.
Pārzināt toksikoloăijas teoriju un
praksi.
Pārzināt ūdens-elektrolītu disbalances
teoriju un praksi.
Pārzināt un veikt mazinvazīvās
manipulācijas:
vēnu
punkciju,
krikotireotomiju,
urīnpūšĜa
kateterizāciju, kuĦăa zondēšanu un
tml.
Pārzināt hemotransfūzijas teoriju un
praksi.
Uzskaitīt medikamentu apriti.
Veikt pasākumus onkoloăisko slimību

Spēt noteikt diagnostiskā
procesa
prioritāros
virzienus.

PieĦemt
lēmumus
izrādīt iniciatīvu.

un

Ievērot profesionālās ētikas
noteikumus
un
vispārpieĦemtās morāles
normas.
Izstrādāt un pilnveidot
komunikācijas
iemaĦas
saskarsmē ar pacientu, tā
piederīgajiem.
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atklāšanai.
Izvērtēt
indikācijas
nosūtīšanai pie speciālista.

pacientu

Zināšanas

LatīĦu un grieėu valodas medicīniskā terminoloăija.
Asins klīniskā analīze.
Urīna klīniskā analīze.
Asins bioėīmiskās analīzes.
Krēpu klīniskās izmeklēšanas analīzes.
Ūdens – elektrolītu izmaiĦas.
Elektrokadiogrāfija.
Veloergometrija.
Ehokardiogrāfija.
Koronarogrāfija.
Koagulācijas rādītāji.
Krūšu kurvja un vēdera rentgenoloăiskie izmeklējumi.
Citu lokalizāciju rentgenoloăiskie izmeklējumi to starp ar
kontrastvielām.
Osteodensitometrija.
Datortomogrāfija.
Magnētiskā rezonanse.
Ultrasonoskopija.
Ārējās elpošanas rādītāji.
Centrālie hemodinamikas rādītāji.
Nieru un aknu funkcijas izvērtējums.
Endoskopiskie
izmeklējumi
(augšējā,
apakšējā
endoskopija).
Arteriālā spiediena netiešā mērīšana.
Mākslīgā elpināšana pēc ekspiratorās metodes: mute-mute,
mute-deguns, mute-sejas maska, mute-Combitube.
Radiālā pulsa, ėermeĦa temperatūras, elpošanas frekvences
un arteriālā spiediena rādītāju noteikšana un izvērtēšana.
Sirds netiešā masāža.
Personāla darba higiēnas ievērošana, pareiza roku
mazgāšana, antiseptikas uzturēšana darba telpās.
Ārējās asiĦošanas apturēšana.
Iekšējās asiĦošanas apturēšana.
Pārsēja uzlikšana brūcei.
Pacientu izglītošana par pašaprūpi un imobilitātes
profilaksi.
Injekciju veikšana.
Enterālo un parenterālo medikamentu ievadīšana;
medikamentu ievadīšana ar inhalatoru, per orāli; ausu, acu,
deguna pilienu u.c. veidā; iespējamo komplikāciju
novēršana.
Sterila galdiĦa uzklāšana primāras brūces apdares
veikšanai.

Zināšanu līmenis
Priekšstat Izpratn Lietošan
s
e
a
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Stomas pacientu aprūpe un izglītošana.
Pacienta zarnu satura izvadīšanas nodrošināšana.
Asins grupas noteikšana .
Asins preparātu pārliešana.
Nazogastrālas zondes ievadīšana un izĦemšana.
UrīnpūšĜa kateterizācija.
Pleiras un vēdera dobuma punkcija.
KuĦăa skalošana.
Klizmu veikšana.
Rektālā izmeklēšana.
Ginekoloăiskā izmeklēšana.
Grūtnieces stāvokĜa izvērtēšana dažādos grūtniecības
etapos.
Pacienta neiroloăiskās izmeklēšanas pamatmetodes.
Pacienta acu, deguna, ausu un rīkles izmeklēšana
izmantojot arī fundoskopu un otoskopu.
Pacienta dzirdes un redzes pārbaude.
Pacienta skeleta un kaulu sistēmas izmeklēšana.
Diagnozes precizēšanai nepieciešamo laboratorisko un
instrumentālo izmeklējumu nozīmēšana.
Dažādu ekspress diagnostikas metožu pielietošana primārās
informācijas iegūšanai.
Dzemdes kakla iztriepes veikšana.
Pacientu
sagatavošana
dažādām
diagnostiskām
procedūrām.
Bērna un tā piederīgo sagatavošana gaidāmajam
izmeklējumam vai procedūrai.
Ērtas un drošas vides nozīmes izpratne bērna ārstēšanā un
atveseĜošanās periodā; bērna personīgās aprūpes nozīme,
atkarībā no vecuma.
Bērna dabīgās ēdināšanas veidu pielietošana atkarībā no
vecuma, dažādu palīglīdzekĜu pielietošana bērna ēdināšanā,
nazogastrālās zondes ievadīšana un izĦemšana.
Bērna aprūpe pirms- un pēcoperācijas periodā, iespējamo
komplikāciju novēršana pēcoperācijas periodā.
Likvora fizikālo un laboratorisko izmeklējumu datu
izvērtēšana.
Agrīno un vēlīno pacienta reakciju novērtēšana pēc
medikamentu ievadīšanas.
Limfmezglu palpācija.
Pacienta bioloăiskās nāves konstatēšana.
SkābekĜa inhalācijas.
Elektriskā defibriliācija, kardioversija.
Pacienta preoperatīvās izmeklēšanas un sagatavošanas
veikšana.
Medikamentu izrakstīšanas saskaĦā ar normatīvajiem
aktiem.
Audu un orgānu histoloăisko izmaiĦu izpratne dažādu
patoloăiju gadījumā.
Dažādu medikamentu grupu farmakodinamika un
farmakokinētika.
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Radioloăiskās metodes, to izšėiršanas spējas un
pielietojuma veids; pacienta sagatavošana radioloăiskajiem
izmeklējumiem.
tas un hroniskas pneimonijas.
ālā astma.
Hronisks bronhīts. Bronhektāzes. Plaušu emfizēma.
Hroniska obstruktīva plaušu slimība.
Elpošanas mazspēja.
Bērnu vecuma elpošanas nepietiekamības sindroms.



Plaušu asinsvadu patoloăija.
Bronhu slimības.
Pleiras slimības.
Kardiomiopātijas un miokardīti.
Arteriāla hipertensija
Koronārā sirds slimība. Akūtie un hroniskie koronārie
sindromi.
Miokarda infarkts.
Miokarda infarkta komplikācijas: kardiogēnais šoks, plaušu
tūska, klīniskā nāve, aritmijas.
Hroniska sirds mazspēja.
Aritmijas.
Sirds – asinsvadu un EKG īpatnības bērniem. Biežākie
ritma traucējumi bērniem.
Sāpes krūtīs.
PēkšĦās nāves sindroms bērniem. Vardarbība pret bērnu kā
medicīnas problēma.
Perikarda, endokarda saslimšanas.
Iedzimtas un iegūtas sirdskaites, to diagnostika un
ārstēšana.
Akūta sirds mazspēja.
Ateroskleroze.
Difūzas saistaudu slimības.
Vaskulīti.
Metabolās artropātijas - podagra, pseidopodagra.
Osteoartrīts.
Neskaidras ăenēzes drudzis.
Barības vada, kuĦăa un zarnu slimības.
Gremošanas sistēmas īpatnības bērniem. Bērna zīdīšana,
dabīgā ēdināšana. Zīdīšanas veicināšana. Krūts piena
aizstājēju aprites starptautiskais kodekss. Mākslīgā
ēdināšana.
Racionāls bērna uzturs.








Enterālās un parenterālās barošanas principi.



Iedzimta un iegūta gremošanas trakta necaurejamība
bērniem.
Akūts apendicīts un hronisks apendicīts.



Zarnu fistulas.



Vēdera priekšējās sienas trūces .
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Ileuss. Resnās zarnas vēzis.



Aknu, žults ceĜu un žultspūšĜa slimības.
Aknu un žultspūšĜa, žults ceĜu audzēji. AizkuĦăa dziedzera
vēzis. Priekšdziedzera labdabīga hiperplāzija un vēzis.
AizkuĦăa dziedzera slimības.
AsiĦošana no kuĦăa-zarnu rakta.
KuĦăa vēzis un priekšvēža slimības.




Saaugumu slimība.



Mezenteriālās asinsrites traucējumi.



Nieru, urīnceĜu slimības urīnceĜu un prostatas slimības.
Nieru, urīnpūšĜa, testis, penis Ĝaundabīgie audzēji.










Pirmā palīdzība pacientiem ar nieru un urīnceĜu traumām.
Iedzimtas nieru un urīnizvadceĜu attīstības anomālijas.



Metabolais sindroms un cukura diabēts.
Vairogdziedzera un epitēlijėermenīšu slimības.
Virsnieru slimības.
Hipotalāmiskā apvidus un hipofīzes slimības.
Bērnu endokrīnās sistēmas īpatnības. Iedzimta hipotireoze.
Iedzimta virsnieru garozas hiperplāzija. Augšanas
traucējumu diferenciālā diagnostika. Dzimumattīstības un
pubertātes traucējumi.
Kalcija vielu maiĦa un osteoporoze.
Priekšstats par ăenētisko patoloăiju.
Galvas un muguras smadzeĦu un perifērās nervu sistēmas
traumas. SmadzeĦu tūskas simptomi. Aprūpes principi.
Akūti smadzeĦu asinsrites traucējumi.
Galvenās un biežākās nervu sistēmas slimības.
Spontāns subarahnoidāls un parenhimatozs asinsizplūdums
Vertebrogēnā netraumatiskā kakla-krūšu-jostas daĜas monoun polisegmentāra patoloăija.
Ausu un kakla orgānu traumas.

















Pirmā palīdzība sejas traumu gadījumos.
Ādas un seksuāli transmisīvās slimības.
Onkohematoloăiskās slimības.
Esenciāla trombocitēmija.
Hemorāăiskās diatēzes.
Imūna trombocitopēniska purpura.
Koagulopātijas. Hemofīlija A, hemofīlija B.
Anēmijas.
Asinsrades īpatnības bērniem, asins ainas īpatnības
bērniem, dzelzs deficīta anēmija.
Imūdeficītu klīniskie aspekti.
Tiesu medicīnas principi.
Transporta imobilizācija. Augšējās un apakšējās
ekstremitātes imobilizācija izmantojot standarta un
nestandarta šinas.
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Termiskā trauma un apdegumu ārstēšanas principi
Bērnu ortopēdijas īpatnības.




Akūts hematogēns osteomielīts bērnu vecumā.



Bērnu traumatoloăijas īpatnības.



Elektrotrauma.



Desmurăija
Antiseptikas un aseptikas praktiskā pielietošana ėirurăiskā
klīnikā.
Vietējā un lokālā reăionālā anestēzija.
Ėirurăiskie griezieni, pieeja orgāniem, ėirurăisko šuvju
tehnika.
Serozo dobumu punkcijas.







Ādas un zemādas strutainās slimības.




Sepse un anaerobā infekcija.
Čūsku, insektu kostas brūces.



Krūts dziedzera slimības.



Onkoloăisko slimību ėirurăiskās ārstēšanas principi.



Ekstremitāšu vēnu un limfvadu slimības.



Bērnu ėirurăijas īpatnības un būtiskākās atšėirības no
pieaugušo ėirurăijas.
Bērnu onkoloăijas īpatnības.




Audzēju ėīmijterapijas principi.



Audzēju endokrīnā terapija.



Normālas un patoloăiskas dzemdības.



Pēcdzemdību periods.



Ekstraăenitālās saslimšanas un grūtniecība.



Menopauze. Klimaktēriskais sindroms.



Ginekoloăiskais skrīnings.



Ăimenes plānošana.



Acu slimnieka izmeklēšanas metodika.



Acs palīgmehānismu slimības.



Neatliekamā medicīniskā palīdzība pie stiprām acs sāpēm
iridociklīta gadījumā.
Acu slimības un traumas.




SvešėermeĦa evakuācija no konjunktīvas



Kakla pārsēji un kompreses



Deguna un tā blakus dobumu izmeklēšana.



Akūts un hronisks rinīts, paranazāls sinuīts, laringīts un
vidusauss iekaisums.
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Ausu un kakla orgānu onkoloăiskās slimības.



Psihiatriskās slimības un narkoloăija.



Psihoterapija, psihosomatiskā medicīna, krīžu terapija.



Ăimenes medicīnas principi.
Bērnu infekcijas slimību kontrole bērnu kolektīvos un
stacionārā. Racionālas antibakteriālās un antivirālās
terapijas principi bērniem. Vakcinācijas kalendārs.
Veselības izglītība.
Atkarības vielu lietošanas profilakse.
Infekcijas un neinfekcijas slimību profilakse.
Veselīga un droša vide, veselīgs uzturs.
Vides faktoru labvēlīgā un nelabvēlīgā iedarbība uz cilvēka
organismu.
Galvenās vides veselības problēmas Latvijā un pasaulē;
likumdošana par vides piesārĦojuma ierobežošanu.
Darba vides riska faktoru iedarbība uz strādājošo
organismu, to izraisītās patoloăiskās pārmaiĦas organismā.
Galvenās arodveselības problēmas Latvijā un pasaulē.
Likumdošana par darba vides riska faktoru pieĜaujamajām
normām un nepieciešamajiem preventīvajiem pasākumiem.












Profesijas standarta izstrādes darba grupas sastāvs:
Vitālijs ZirdziĦš
Viesturs Boka
Baiba Rozentāle
Aksels Rībens
AntoĦina Sondore
Aivars Lejnieks
Andrejs Kalvelis
Jurijs Karpovs
Sandra Lejniece
Gunta Ancāne
Ināra Logina
Dzintars Mozgis

RSU Medicīnas fakultātes dekāns, asoc. profesors,
Latvijas Ārstu biedrības prezidents, profesors,
Latvijas Ārstu biedrības Sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja, asoc.
profesore,
Latvijas Jauno ārstu asociācijas prezidents
Anesteziologu – reanimatologu asociācijas prezidente, asoc. profesore,
RSU Iekšėīgo slimību katedras vadītājs, profesors,
RSU Iekšėīgo slimību katedra, Latvijas Kardiologu biedrības priekšsēža
biedrs, profesors,
RSU Iekšėīgo slimību katedra, docents,
RSU Iekšėīgo slimību katedra, Latvijas hematologu asociējas prezidente,
profesore,
RSU Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedras vadītāja,
asoc. profesore,
RSU Neiroloăijas katedra, Sāpju skolas vadītāja, asoc. profesore,
VAS Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētājs,
docents.

.
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Vienošanās
starp Latvijas Universitāti un Rīgas StradiĦa universitāti
Rīgā

2006. gada 20.martā

Latvijas Universitāte (turpmāk – LU) rektora Ivara Lāča personā, kurš rīkojas atbilstīgi LU
Satversmei, no vienas puses, un Rīgas StradiĦa universitāte ( turpmāk – RSU) rektora JāĦa Vētras
personā, kurš rīkojas atbilstīgi RSU Satversmei, no otras puses, turpmāk kopā – līdzēji, noslēdz
vienošanos par sekojošo:
1. Gadījumā, ja tiks pārtraukta RSU Medicīnas fakultātes profesionālās studiju programmas
„Medicīna” ārsta grāda iegūšanai un līdzdiploma profesionālās studiju programmas
„Pediatrija” ārsta grāda iegūšanai realizācija, LU apĦemas šo studiju programmu
studējošiem nodrošināt iespējas turpināt studijas LU Medicīnas fakultātes otrā līmeĦa
profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Ārstniecība” ārsta grāda iegūšanai.
2. Gadījumā, ja tiks pārtraukta LU Medicīnas fakultātes otrā līmeĦa profesionālās augstākās
izglītības studiju programma „Ārstniecība” ārsta grāda iegūšanai realizācija, RSU apĦemas
šīs studiju programmas studējošiem nodrošināt iespējas turpināt studijas RSU Medicīnas
fakultātes profesionālā studiju programmā „Medicīna” ārsta grāda iegūšanai.
3. Studiju pārĦemšana tiek nodrošināta ar šādiem nosacījumiem:

4.
5.
6.
7.

3.1.RSU un LU informē augstāk minētās studiju programmas studējošos par šīs vienošanās
nosacījumiem;
3.2.LU nepārĦem RSU un RSU nepārĦem LU saistības pret attiecīgo studiju programmas
studējošiem;
3.3.RSU un LU studējošiem, kuri noslēguši līgumus ar kredītiestādi par studiju kredītu, šis
kredīts tiks nodrošināts pēc saskaĦošanas ar Studiju fondu un kredītiestādi, kura
izsniedz studiju kredītus;
3.4.RSU studējošo imatrikulācija LU, kā arī veiktā studiju apjoma pielīdzināšana studiju
programmā notiek atbilstoši LU uzĦemšanas noteikumiem un imatrikulācijas kārtībai,
kā arī citiem studiju procesu reglamentējošiem dokumentiem.
3.5.LU studējošo imatrikulācija RSU, kā arī veiktā studiju apjoma pielīdzināšana
studiju programmā notiek atbilstoši RSU uzĦemšanas noteikumiem un
imatrikulācijas kārtībai, kā arī citiem studiju procesu reglamentējošiem dokumentiem.
Vienošanās stājas spēkā no tās parakstīšanas brīža.
Vienošanās tiek parakstīta uz nenoteiktu laiku.
Vienošanās var tikt pārtraukta vai grozīta pēc LU vai RSU iniciatīvas.
Vienošanos paraksta:

Latvijas Universitāte
RaiĦa bulv.19
Rīgā
LV – 1586
____________________
Rektors I.Lācis

Rīgas StradiĦa universitāte
Dzirciema ielā 16
Rīgā
LV – 1007
___________________
Rektors J.Vētra

2006 . gada _________

2006. gada_________
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Rīgas StradiĦa universitātes
Medicīnas, Stomatoloăijas, Farmācijas, Rehabilitācijas un Sabiedrības veselības fakultāšu
UzĦemšanas noteikumi 2006./2007.akadēmiskajam gadam
1. Šie noteikumi nosaka studentu uzĦemšanas kārtību Rīgas StradiĦa universitātes (turpmāk –
RSU) Medicīnas, Stomatoloăijas, Farmācijas, Rehabilitācijas un Sabiedrības veselības fakultātē
2006./2007.akadēmiskajam gadam.
2. Ārvalstnieku un bezvalstnieku uzĦemšanu RSU Medicīnas, Stomatoloăijas, Farmācijas un
Rehabilitācijas fakultāšu studiju programmās, kas tiek realizētas angĜu valodā, nosaka atsevišėi
uzĦemšanas noteikumi.
3. RSU valsts finansētajās studiju vietās atbilstīgi Latvijas Republikā spēkā esošajām tiesību
normām uzĦem reflektantus, kuri izturējuši konkursu attiecīgajā fakultātē (studiju programmā) un
ir:
3.1. Latvijas Republikas pilsoĦi ar vispārējo vidējo izglītību (vispārējās vidējās izglītības standarts
ietver arī vidējās profesionālās izglītības programmas, kuras ilgst 4 gadus pēc pamatizglītības (bet ne 2 vai 3
gadu arodizglītības programmas));
3.2. vai Latvijas Republikas pastāvīgie iedzīvotāji ar vispārējo vidējo izglītību;
3.3. vai Eiropas Savienības valstu pilsoĦi un viĦu bērni ar vispārējo vidējo izglītību.
4. Latvijas Republikas pilsoĦus un pastāvīgos iedzīvotājus un Eiropas Savienības valstu pilsoĦus
un viĦu bērnus var uzĦemt RSU no valsts budžeta līdzekĜiem finansētās studiju vietās, kā arī
saskaĦā ar studiju līgumu – studijās par maksu. Šīs personas reflektē uz studiju vietām, kurām nav
paredzēts valsts finansējums.
5. RSU Medicīnas, Stomatoloăijas, Farmācijas, Rehabilitācijas un Sabiedrības veselības fakultāšu
reflektantam UzĦemšanas komisijai jāiesniedz šādi dokumenti valsts valodā (dokumenti
svešvalodās – jālegalizē normatīvos aktos (1961.gada 5.oktobra Konvencija par ārvalstu publisko
dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu) noteiktajā kārtībā un jāpievieno normatīvos aktos
(Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumi Nr.291 "Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu
tulkojumi valsts valodā") noteiktajā kārtībā apliecināts tulkojums valsts valodā):
5.1. reflektanta anketa (uz veidlapas);
5.2. pases kopija (oriăinālu uzrāda);
5.3. dokumenta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopija (oriăinālu uzrāda). Ja
reflektants vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis ārpus Latvijas Republikas, tad reflektants papildus
iesniedz Akadēmiskās informācijas centra izziĦu, kurā ir norādīts, ka reflektanta vispārējā vidējā
izglītība ir pielīdzināma vispārējās vidējās izglītības standartam (Ministru kabineta 2000.gada
5.decembra noteikumi Nr.463 "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu");
5.4. dokumenta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma "Gada un eksāmenu atzīmju izraksts"
kopija (oriăinālu uzrāda), kurā:
5.4.1. reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laika posmā no 1997./98.mācību gada
līdz 2005./2006.mācību gadam, gada un eksāmenu atzīmju izrakstā obligāto un izvēlēto
pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles (atzīmes specializētajos kursos netiek Ħemtas vērā),

29

5.4.2. ir sekmīgs vispārējās vidējās izglītības iestādes gada (vai noslēguma eksāmena) vērtējums
fizikā (netiek Ħemts vērā vērtējums fizikā, ko reflektants ieguvis vidusskolas dabaszinību kursā).
Ja reflektantam nav šajā punktā norādītā vērtējuma fizikā, tad reflektants veic vienu no šādām
darbībām (šī apakšpunkta prasības neattiecas uz Rehabilitācijas fakultātes studiju programmas
„Sociālais darbs” reflektantiem):
5.4.2.1.
iesniedz Valsts centralizētā eksāmena (turpmāk – VCE) fizikā sertifikāta kopiju
(oriăinālu uzrāda) ar sekmīgu vērtējumu (A–D līmenis),
5.4.2.2.
iesniedz dokumentu, kas apliecina, ka reflektants ir ieguvis sekmīgu vērtējumu
fizikā (A–D zināšanu līmeni) pēc astoĦu mēnešu RSU Sagatavošanas kursiem;
5.5.
VCE sertifikātu kopijas (oriăināli jāuzrāda), ko LR Izglītības un zinātnes ministrija
noteikusi kā obligāti kārtojamus attiecīgā mācību gada vispārējās vidējās izglītības abiturientiem;
5.6.
VCE ėīmijā sertifikāta kopiju (oriăinālu uzrāda) ar vērtējumu A–D (ja reflektants ir
kārtojis minēto VCE). Šis apakšpunkts nav attiecināms uz Rehabilitācijas un Sabiedrības veselības
fakultāšu reflektantiem;
5.7.
VCE bioloăijā sertifikāta kopiju (oriăinālu uzrāda) ar vērtējumu A–D (ja reflektants ir
kārtojis minēto VCE). Šis apakšpunkts nav attiecināms uz Farmācijas fakultātes, Rehabilitācijas
fakultātes Ortozēšanas – protezēšanas akadēmiskās skolas un studiju programmas Sociālais darbs
reflektantiem.
5.8.

medicīniskā izziĦa (forma Nr. 086 u) vai izziĦa – kopsavilkums, ieraksts par krāsu redzi;

5.9.

sešas vienādas fotokartītes (3x4 cm);

5.10. bāreĦiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem – Labklājības ministrijas noteiktā
kārtībā izsniegta bāreĦa apliecības kopija (oriăinālu uzrāda);
5.11. karavīra dienesta apliecības kopija (oriăinālu uzrāda), ja reflektants iesniedz dokumentus
ne vēlāk kā divus gadus pēc atvaĜināšanās no obligātā militārā dienesta.
6. Iesniedzot dokumentus, personīgi jāuzrāda pase un jāiemaksā RSU kasē reflektanta iestāšanās
dokumentu reăistrēšanas pakalpojuma maksa. Par pakalpojumu nav jāmaksā bāreĦiem un bez
vecāku apgādības palikušiem bērniem. Reflektanta iestāšanās dokumentu reăistrācijas
pakalpojuma maksas lielums tiek noteikts ar RSU rīkojuma dokumentu.
7. Iesniegtos dokumentus UzĦemšanas komisija atbilstīgi reflektanta iesniegumam izsniedz
atpakaĜ reflektantiem, kuri nav imatrikulēti.
8. Reflektanta iestāšanās dokumentu reăistrēšanas pakalpojumu maksa atpakaĜ netiek izmaksāta.
9. TermiĦus, kad notiek dokumentu pieĦemšana, pārbaudījumi un konkursa rezultātu
izsludināšana, nosaka RSU UzĦemšanas komisija.
10. Medicīnas fakultātes, Stomatoloăijas fakultātes un Rehabilitācijas fakultātes Ortozēšanasprotezēšanas akadēmiskās skolas reflektanti kārto objektīvi strukturēto pārbaudījumu profesionālās
piemērotības noteikšanai.
11. Ierodoties uz pārbaudījumiem, reflektantam jāuzrāda pase. Visi pārbaudījumi notiek latviešu
valodā. Pārbaudījumus vērtē 5 punktu robežās.
12. Medicīnas fakultātes un Stomatoloăijas fakultātes reflektantus imatrikulē saskaĦā ar
konkursa rezultātiem, ko veido šādu vērtējumu summa (nozīmīguma secībā):
12.1.

objektīvi strukturētais pārbaudījums profesionālās piemērotības noteikšanai;

12.2.

VCE vērtējums (ar A–D līmeni) ėīmijā;

12.3.

VCE vērtējums (ar A–D līmeni) bioloăijā;
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12.4. vidējais to divu VCE vērtējums, ko Izglītības un zinātnes ministrija noteikusi kā obligāti
kārtojamus attiecīgā mācību gada vispārējās vidējās izglītības abiturientiem.
13. Farmācijas fakultātes reflektantus imatrikulē saskaĦā ar konkursa rezultātiem, ko veido šādu
vērtējumu summa (nozīmīguma secībā):
13.1.

VCE vērtējums (ar A–D līmeni) ėīmijā;

13.2. vidējais to divu VCE vērtējums, ko Izglītības un zinātnes ministrija noteikusi kā obligāti
kārtojamus attiecīgā mācību gada vispārējās vidējās izglītības abiturientiem.
14. Rehabilitācijas fakultātes un Sabiedrības veselības fakultātes reflektanti, izĦemot
Rehabilitācijas fakultātes Ortozēšanas – protezēšanas akadēmiskās skolas un studiju programmas
Sociālais darbs reflektantus, imatrikulē saskaĦā ar konkursa rezultātiem, ko veido šādu vērtējumu
summa (nozīmīguma secībā):
14.1.

VCE vērtējums (ar A–D līmeni) bioloăijā.

14.2. vidējais to divu VCE vērtējums, ko Izglītības un zinātnes ministrija noteikusi kā obligāti
kārtojamus attiecīgā mācību gada vispārējās vidējās izglītības abiturientiem.
15. Rehabilitācijas fakultātes Ortozēšanas – protezēšanas akadēmiskās skolas reflektantus
imatrikulē saskaĦā ar konkursa rezultātiem, ko veido šādu vērtējumu summa:
15.1.

objektīvi strukturētais pārbaudījums profesionālās piemērotības noteikšanai;

15.2. vidējais to divu VCE vērtējums, ko Izglītības un zinātnes ministrija noteikusi kā obligāti
kārtojamus attiecīgā mācību gada vispārējās vidējās izglītības abiturientiem.
16. Rehabilitācijas fakultātes studiju programmas Sociālais darbs reflektantus imatrikulē
pamatojoties uz vidējo to divu VCE vērtējumu, ko Izglītības un zinātnes ministrija noteikusi kā
obligāti kārtojamus attiecīgā mācību gada vispārējās vidējās izglītības abiturientiem.
17. Reflektantus, kuri norādītajā laikā nav ieradušies uz pārbaudījumiem vai ir saĦēmuši tajos
neapmierinošu vērtējumu, RSU neuzĦem.
18. Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē (nozīmīguma secībā):
18.1. objektīvi strukturētā pārbaudījuma profesionālās piemērotības noteikšanai vērtējums
Medicīnas fakultātes, Stomatoloăijas fakultātes un Rehabilitācijas fakultātes Ortozēšanasprotezēšanas akadēmiskās skolas reflektantiem;
18.2. VCE vērtējums ėīmijā (izĦemot Rehabilitācijas un Sabiedrības veselības fakultāšu
reflektantus);
18.3.

VCE vērtējums bioloăijā (izĦemot Farmācijas fakultātes reflektantus).

19. Ārpus konkursa valsts finansētajās studiju vietās pēc VCE vērtējumu ieskaitīšanas vai
pārbaudījumu, ja tos paredz UzĦemšanas noteikumi, sekmīgas nokārtošanas RSU uzĦem bāreĦus
un bez vecāku apgādības palikušos bērnus, kā arī obligāto militāro dienestu beigušas personas, bet
ne vēlāk kā divus gadus pēc atvaĜināšanas dienas.
20. RSU UzĦemšanas komisijas noteiktajā kārtībā konkursu neizturējušie reflektanti papildus
konkursa kārtībā var pretendēt uz vakantajām valsts budžeta līdzekĜu finansējamām vai maksas
studiju vietām citās fakultātēs.
21. Trīs darba dienu laikā no pārbaudījuma vērtējuma vai konkursa rezultātu paziĦošanas dienas
reflektants ir tiesīgs par pārbaudījuma un konkursa rezultātu novērtējumu iesniegt rakstisku
apelācijas sūdzību RSU UzĦemšanas komisijai.
22. Apelācijas sūdzības izskata atbilstīgi RSU procesa aprakstam Nr.4 "Reflektantu apelācijas
sūdzību izskatīšana". Sūdzību par RSU Apelācijas komisijas lēmumu reflektants iesniedz RSU
rektoram (rektora lēmums ir galīgs).
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23. Visiem konkursu izturējušajiem reflektantiem UzĦemšanas komisijas noteiktajā termiĦā ir
jāreăistrējas un jānoslēdz līgums par studijām.
24. Konkursu uz valsts finansētajām studiju vietām neizturējušie reflektanti RSU noteiktajā
kārtībā var reăistrēties savā fakultātē studijām par maksu.
25. Reflektants tiek imatrikulēts ar RSU rīkojuma dokumentu.
26. Visus ar imatrikulāciju RSU saistītos jautājumus, kuri nav noregulēti Latvijas Republikā
spēkā esošajās tiesību normās vai šajos noteikumos, izskata RSU UzĦemšanas komisija.

UzĦemšanas komisijas atbildīgais sekretārs

A.Reinis
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Veidlapa Nr. M- 3(3)
Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija - Cilvēka anatomija, A
Akadēmiskās struktūrvienības vadītāja - docente R. Žagare
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – prof. J. Vētra, asoc. prof. S. Boka, doc. I.
DuĜevska, doc. R. Žagare, lekt. L. Gavričenkova, lekt. S. Umbraško, asist. Dz. Kažoka, asist.v.i. Z.
Cederštrēma.
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) - Medicīnas fakultātes
studiju programmas „Medicīna” 1 un 2 studiju gada studenti
Studiju priekšmeta apjoms – 9 KP, I studiju gadā 6 KP, II studiju gadā 3 KP
Studiju priekšmeta mērėis - sniegt studentiem fundamentālas zināšanas par cilvēka rmeĦa
sistēmu attīstību, uzbūvi, topogrāfiju un funkcijām, pēc sistemātiskās anatomijas principa.
Studiju priekšmeta uzdevumi - Izskaidrot studentiem cilvēka ėermeĦa uzbūves un attīstības
pamatprincipus. Iemācīt aktīvā un pasīvā kustību aparāta uzbūvi, funkciju, apasiĦošanu un
inervāciju. Iemācīt iekšējo orgānu uzbūvi, novietojumu, funkcijas, apasiĦošanu un inervāciju.
Iemācīt cirkulācijas sistēmas uzbūvi un veidot izpratni par tās funkcijām. Veidot izpratni par
humorālo regulāciju. Iemācīt centrālās un perifērās nervu sistēmas uzbūvi un darbības
pamatprincipus. Iemācīt maĦu orgānu uzbūvi. Veidot iemaĦas preparēšanas tehnikā. Iemācīt
atpazīt kaulus un to veidojumus, muskuĜus, orgānus, asinsvadus un nervus.
Studiju priekšmeta saturs - Pasīvais un aktīvais kustību aparāts. Iekšējo orgānu sistēmas. MaĦu
orgāni. Cirkulācijas sistēma, tās daĜas un uzbūve. Centrālā un perifērā nervu sistēma. Endokrīnā
sistēma.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi -

1. un 2. semestra beigās ieskaite
3. semestra beigās eksāmens

Literatūras saraksts:
ieteicamā literatūra:
o
o
o
o
o
o
o
o

Anatomijas katedras docētāju sastādītās metodiskās rekomendācijas:
Osteosindesmoloăija un mioloăija. Rīga, RSU, 2003.
Centrālā nervu sistēma, perifērā nervu sistēma un angioloăija. Rīga, RSU, 2002.
Kardiorespiratorā, gremošanas un urogenitālā sistēma. Rīga , RSU, 2002.
V. Kalbergs. Cilvēka anatomija. 1., 2.daĜa. Zvaigzne, Rīga, 1971.
Под. ред. М.Р.Сапина. Анатомия человека. Медицина, Москва, 1986.
Р.Д.Синельников. Атлас Анатомии человека.1,2,3,4, ч. Медицина, Москва, 1990.
Sobotta. Atlas of Human Anatomy. Vol. 1, 2. 1989.
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papildus literatūra:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Apinis. P. Cilvēks. Anatomija, fizioloăija, patoloăijas pamati. 1998.
Под. ред. С.С. Михайлова. Анатомия человека. Медицина, Москва, 1984.
Anatomy as a Basis for Clinical Medicine, E.C.B.Hall-Crags, 1990.
Anatomy, Descriptive and Surgical, H.Gray, F.R.S., 1974.
Color Atlas/Text of Human Anatomy, Vol.1. Locomotor System, W.Kahle, H.Leonhardt,
W.Platzer, 1986.
Color Atlas and Textbook of Human Anatomy, Vol. 2. Internal Organs. W.Kahle,
H.Leonhardt, W.Platzer, 1986.
Color Atlas and Textbook of Human Anatomy, Vol. 3. Nervous System and Sensory
Organs, W.Kahle, H.Leonhardt, W.Platzer, 1986.
Anne M. R. Grant’s Atlas of Anatomy. – 9th edition, 1991.
Richard S. Svell. Clinical Anatomy for Medical students. – 5th edition, 1995.

Studiju priekšmeta programmas vadītāji

Dr.habil.med.prof. J. Vētra
Dr.med.asoc.prof. S. Boka
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Veidlapa Nr. M-3 (3)
Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Medicīniskā bioloăija, A
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – prof. A.KrūmiĦa
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – prof. A.KrūmiĦa, doc. L.Zinčenko, asist.
L.KorĦejeva, asist. A.Puzuka, asist. I.Dundure.
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Medicīnas fakultātes,
studiju programmas „Medicīna” studiju gada studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 4 KP
Studiju priekšmeta mērėis – Iegūt zināšanas par cilvēku kā bioloăisku būtni, veidojot integratīvu
pamatu specializētākām studijām, kā arī iegūt nepieciešamās prasmes šo zināšanu izmantošanā
ārsta praksē.
Studiju priekšmeta uzdevumi –Izprast cilvēka vietu dzīvajā dabā un saikni ar to. Zināt cilvēka
kā tipiska eikariotu pārstāvja galvenās bioloăiskās īpašības. Izprast šūnu kā dzīvo organismu
strukturālo un funkcionālo pamatvienību un genomu kā struktūras un funkciju veidošanās pamatu.
Izprast cilvēku ne tikai kā sociālu, bet arī bioloăisku būtni. Saprast cilvēkā notiekošo gan
fizioloăisko, gan arī patoloăisko procesu bioloăisko pamatu. Apgūt turpmākajām medicīnas
studijām un ārsta praksei nepieciešamās iemaĦas mikroskopēšanā, omatoskopijās
un
somatometrijā.
Studiju priekšmeta saturs – Medicīniskās bioloăijas priekšmets. Cilvēka bioloăijas priekšmets.
Dzīvo organismu daudzveidība. Cilvēks – tipisks eikariotu pārstāvis. Šūna – dzīvo organismu
strukturālā un funkcionālā pamatvienība. Šūnu evolūcija. Šūnas bioloăija. Šūnu patoloăija kā
organisma patoloăijas cēlonis. Eikariotu šūnas uzbūve. Šūnu komunikācija. Šūnu fiziskie kontakti.
Signālu pārvadīšana šūnā. Šūnu dalīšanās. Šūnas cikls, tā regulācija. Šūnu novecošanās. Šūnu
bojāeja. Vairošanās bioloăija. Ovoăenēze. Spermatoăenēze. Ăenētiskā programma – cilvēka
struktūras un funkciju veidošanās pamats. Cilvēks kā ăenētisko pētījumu objekts. Pazīmju
iedzimšanas galvenās likumsakarības. Gēnu saistība. Gēnu kartes. Monogēnais, multifaktoriālais
un mitohondriālais iedzimšanas tipi. Molekulārā ăenētika. Cilvēka genoma raksturojums. Gēnu
ekspresija. Gēnu darbības regulācija. Mainība, tās veidi. Ăenētiskā rekombinācija. Mutācijas.
Mutagēnie faktori. Gēnu mutācijas. Hromosomu aberācijas. Hromosomu skaitliskās pārmaiĦas.
Epiăenētiskā mainība. Ăenētiskā inženierija. Ăenētiskās programmas realizācija organisma
individuālās attīstības gaitā. Cilvēka ontoăenēzes bioloăiskās likumsakarības. Evolūcijas bioloăija.
Cilvēks kā ilgstoša evolūcijas procesa rezultāts. Cilvēka populāciju īpatnības. Cilvēks- biosfēras
neatĦemama sastāvdaĜa. Fiziskā antropoloăija. Cilvēka adaptēšanās vides apstākĜiem. Cilvēka
adaptīvie tipi. Ekoloăisko faktoru loma slimību etioloăijā un patoăenēzē. Parazītisms kā
ekoloăisks fenomens. Indīgie augi, indīgās sēnes, indīgie dzīvnieki.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – ieskaite pēc 1. semestra, eksāmens- pēc 2. semestra.
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Literatūras saraksts:
-ieteicamā literatūra:
o KrūmiĦa A., VoskoboiĦika N., Zinčenko L. u.c. Ăenētikas uzdevumi. I, II un III daĜaR:AML, 1987-89.-72 lpp.
o KrūmiĦa A. Eikariotu šūna. I, II un III daĜa.- R.: AML,1994.-88 lpp.
o MisiĦa M., Loža V. Ăenētika ar selekcijas pamatiem.-R.:Zvaigzne, 1991.-397 lpp.
o Nagle E. Plazmātiskā membrāna.-R:AML, 1994.-10 lpp.
o Nagle E. Dermatoglifika.-R:AML, 1994.- 11 lpp.
o Nagle E. Somatoskopija un somatometrija.-R:AML, 1994.- 11 lpp.
o Zinčenko L., KrūmiĦa A., Slava E. Mugurkaulnieku orgānu sistēmu evolūcija. I, II un III
daĜa.-R:AML, 1991.-94.-91 lpp.
o Madera S. Bioloăija. I, II un III daĜa.-R:Zvaigzne ABC, 1998.- 1110 lpp.
-papildus literatūra:
o Alberts B., Bray D., Lewis J., Raff M., Roberts K., Watson J.D. Molecular
o biology of the cell. 2nd ed.- Garland Publishing, NY&London, 1989.-1218 p.
o Alberts B., Bray D., Johnson A. et al. Essential cell biology.-Garland Publ., NY&London,
1997.-630 p.
o Cooper G.M. The cell. -ASM Press,Sinaer, 1997.-673 p.
o Elseth G.D., Baumgardner K.D. Genetics.- Addison-Wesley Publ.comp., USA, 1984.-780
p.
o Goodman R. Medical cell biology, 2nd ed.-Philadelphia, Lippincott-Reven, 1998.-320 p.
o Karp S. G. Cell and molecular biology. -NY,Willey, 1996.-773 p.
o Klug W.S., Cummings M.R. Concepts of genetics.- Academic Press Limited,
London,1995.-350 p.
o Lackie S.M. The dictionary of cell biology.- Academic Press Limited, London,1995. -390
p.
o Lewin B. Genes IV. Oxford University Press, Oxford, 1990.-855 p. Oppenheimer S.B.,
Lefevre G. Introduction to embryonic development. 3rd Edition- Allyn&Bacon, Boston
,1989.- 534 p.
o Pollard T.D., Earnshaw W.C. Cell biology.- Elsevier Science (USA), 2004.-789 p.
o Price P.W. Biological evolution, -USA, Neatherm Arizona University, 1996.- 429 p.
o Raven P.H, Johnson G.B. Biology. 3rd Edition- Mosby year book,1992.-1217 p.
o Roskoski R. Biochemistry.-Philladelphia, W.B.Saunders, 1996.-532 p.
o Sandler T.W. Medical embriology.-USA, 1990. - 411 p.
o Strachan T., Read A.P. Human molecular genetics.- Bios Scientific Publ.,1996.- 596 p
o Watson J.D., Hopkins N.H., Roberts J.W., Steitz J.A. Weiner A.M. Molecular biology of
the gene, 4th ed., I and II volume.-The Benjamin/Cummings Publ.comp., 1987.-1163
o Zalcmane V., Groma V. Šūnas ultrastuktūra.- R:Rīgas StradiĦa Universitāte, 2001.- 279
lpp.

Studiju priekšmeta programmas vadītāja

Dr.habil.biol., prof. Astrīda KrūmiĦa
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Veidlapa Nr. M-3(3)
Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Medicīniskā un bioloăiskā fizika, A
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – profesors Uldis Teibe
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – profesors Uldis Teibe, docents Imants
KalniĦš, docents Paulis Butlers un citi katedras docētāji
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Medicīnas fakultāte,
studiju programma „Medicīna”, 1. studiju gada studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos – 5 KP
Studiju priekšmeta mērėis – Pilnveidot zināšanas, prasmes un iemaĦas datorikā, iemācīt lietot
informācijas tehnoloăijas. Sniegt medicīnas studentiem fizikas, fizikāltehniskas, biofizikas,
informātikas, lietišėās matemātikas un statistikas zināšanas un iemaĦas, kas nepieciešamas kā citu
mācību disciplīnu apguvei, tā arī ārsta izglītībā vispār. Iegūt pamatzināšanas un iemaĦas datu
statistiskajā apstrādē.
Studiju priekšmeta uzdevumi – Kursa apguves rezultātā studentiem jāzina: fizikas vispārīgās
likumsakarības, kas apraksta organismā notiekošos fizikālos procesus; bioloăisko audu un
šėidrumu fizikālās īpašības; diagnostikas un ārstēšanas fizikālo metožu principi un atbilstošo
aparātu uzbūves un darbības principi; ārstniecisko, klimatisko un rūpniecisko faktoru, kas
iedarbojas uz organismu, fizikālie parametri un šīs iedarbības biofizikālais mehānisms; jonizējošo
starojumu dozimetrija; drošības noteikumi darbā ar datoru un laboratorijas aparatūru.
Studentiem jāprot: mērīt fizikālos lielumus, apstrādāt mērījumu rezultātus un šim nolūkam
izmantot datorus; strādāt ar laboratorijas aparatūru; meklēt informāciju datortīklos; lietot
medicīniskās un bioloăiskās fizikas jēdzienus un likumsakarības medicīnas un bioloăijas
uzdevumu risināšanai, strādāt un meklēt studijām nepieciešamo informāciju datortīklos, lietot
elektronisko pastu, elektroniskās tabulas, grafiskus zīmējumus, diagrammas un datu bāzes; iegūt
un ievadīt datus datorā, izvēlēties atbilstošas metodes to apstrādei un pielietot tās.
Studiju priekšmeta saturs – Funkcijas atvasinājums un diferenciālis. Nenoteiktais un noteiktais
integrālis. Diferenciālvienādojumi, to lietojumi bioloăijā un medicīnā.Teksta redaktors MS Word
(teksta ievade, rediăēšana, formatēšana, tabulas, formulas, attēli, paraksti, virsrakstu stili, satura
rādītāji, objektu rādītāji). Grafiskais redaktors VISIO. Elektroniskās tabulas MS Excel (datu
virknes, tabulas, grafiki). Datu bāzes MS Access. Prezentāciju sagatavošana programmā MS
PowerPoint. Elektroniskais pasts, informācijas meklēšana internetā. Datu ieguve, anketas. Datu
ievade datorā programmās SPSS un Excel. Aprakstošā statistika. Aprēėini un datu grafiska
attēlošana. Datu grupēšana un pārkodēšana. Normālais sadalījums. Normāli sadalītu datu apstrādes
metodes. Neparametriskā statiska. Dzīvildzes analīze. Faktoru analīze. Datu apstrāde
datorprogrammās SPSS un Excel. Statistikas pārskata izveidošana. Zinātniski pētniecisko darbu
noformēšana. Biomehānikas elementi. Svārstības un viĜĦi. Akustika. Vibrācijas. Bioloăisko audu
mehāniskās īpašības.Šėidruma iekšējā berze (viskozitāte). Hidrodinamika un hemodinamika.
Šėidruma virsmas spraigums. Bioloăisko membrānu fizikālās īpašības. Šėidrie kristāli. Bioloăiskā
termodinamika. Elektromagnētiskās parādības bioloăiskajās sistēmās. Organisma elektriskie lauki.
Bioelektriskie potenciāli. Dielektriėi. Elektrogrāfijas fizikālie pamati. Magnētiskais lauks. Vielu
magnētiskās īpašības. Jēdziens par magnetobioloăiju un biomagnētismu. Lādētu daĜiĦu kustība
elektriskajos un magnētiskajos laukos. Elektriskās svārstības. MaiĦstrāva. Elektromagnētiskie
37

viĜĦi.Acs optiskā sistēma. Optiskie aparāti. Optiskais mikroskops, speciālās mikroskopijas
metodes. Gaismas interference, difrakcija, polarizācija, dispersija, absorbcija un izkliede. ĖermeĦu
termiskais starojums. Infrasarkanā un ultravioletā starojuma lietojumi medicīnā. Kvantu
mehānikas pamatjēdzieni. DaĜiĦu viĜĦējādās īpašības. Enerăijas emisija un absorbcija atomos un
molekulās. Luminiscentais starojums. Inducētais starojums. Lāzeru lietošana bioloăiskos
pētījumos un medicīnā. Fotoelektriskais efekts. Jonizējošie starojumi. Dozimetrijas pamati.
Rentgenstarojums. Rentgenoskopijas, rentgenogrāfijas un rentgenterapijas fizikālie pamati. Datoru
tomogrāfija. Atoma kodola uzbūve. Kodola sastāvs. Kodolu magnētiskā rezonanse un tās lietošana
medicīnā. Radioaktivitāte. Radioaktīvās sabrukšanas pamatlikums. Radioaktīvā preparāta
aktivitāte. Kodolu alfa un beta sabrukšana. Kodolu gamma starojums. Radionuklīdu lietojums
medicīnā. «Iezīmēto atomu» metodes, autoradiogrāfijas un jonu medicīniskās radiogrāfijas
lietojumi. Jonizējošā starojuma mijiedarbība ar vielu. Jonizējošo starojumu detektori. Dozimetrija.
Aizsardzība pret jonizējošo starojumu iedarbību. Radiācijas fons, tā vērtības Latvijā.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi –ieskaite, eksāmens
Literatūras saraksts:
Ieteicamā literatūra:
o Arhipova I., BāliĦa S. Statistika ar MS Excel ikvienam. R.: Datorzinību centrs 1999 - 163
lpp.
o Fizikas rokasgrāmata E. Šiltera redakcijā – R.: Zvaigzne, 1988, 452 lpp.
o Grabovskis R. Fizika. – R.: Zvaigzne, 1983, 648 lpp.
o KrastiĦš O., CiemiĦa I. Statistika, R.: Latvijas Republikas Centrālā Statistikas Pārvalde
2003 - 267 lpp.
o ĖiĦėere A., NarĦicka S. Microsoft Excel 2000 … no A līdz Z. - Mācību līdzeklis. - Rīga:
Datorzinību Centrs, 2000, 135 lpp.
o Murāne D., Pāvilsone I. Microsoft Word 2000 … no A līdz Z. - Mācību līdzeklis. - Rīga:
Datorzinību Centrs, 2000, 133 lpp.
o Teibe U. Lekciju materiāli studentiem uz RSU servera «Medula»
o Teibe U., Berėis U. Varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas elementi medicīnas
studentiem.- R.: RSU, 2001, 86 lpp.
o Teibe U., Berėis U., KalniĦš I., Avota Z., Sprieslis J, PoriĦš V. Laboratorijas darbi fizikā
(1. semestris) - Rīga, AML, 2005., 76
lpp.
o Teibe U., Berėis U., KalniĦš I., Avota Z., Sprieslis J, PoriĦš V. Laboratorijas darbi fizikā
(2. semestris) - Rīga, AML, 2005., 76 lpp.

Papildus literatūra:
o Altman D. G., Practical Statistics for Medical Research. – London: Chapman & Hall, 1999,
p. 611.
o David C. Howell. Fundamental statistics for the behavioral sciences, third edition.
Belmont, Duxbury press 1995 - p. 457
o Dzenis J., PozĦaka V., KlotiĦš R. Interneta rokasgrāmata ārstam. – Rīga: Nacionālais
medicīnas apgāds, 2000, 382 lpp.
o Fizika (A. Valtera redakcijā) - R.: Zvaigzne, 1984., 734 lpp.
o Giancoli D. C. Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics 3rd ed., London:
Prentice Hall, 2000, p. 689.
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o Goša Z. Statistika. R.: Izglītības soĜi 2003 - 334 lpp.
o Remizovs A. Medicīniskā un bioloăiskā fizika. - Maskava, Visšaja škola, 1987, 640 lpp.
(krievu valodā).
o Rosner B. Fundamentals of biostatistics, 5th edition. Duxbury Thomson Learning - 2000 p. 792.
o Vēzis V.. Microsoft Excel 5.0 ikvienam. - R.: Datorzinību Centrs, 1996., 200 lpp.

Studiju priekšmeta
programmas vadītājs

Dr. biol., profesors Uldis Teibe
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Veidlapa Nr. M-3(3)
Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija - Vispārīgā medicīniskā ėīmija, A
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs - doc. Māra Girgensone
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji - ėīm. zin. dokt., doc Ā.Kaksis MD. lektors,
A. Grīnbergs
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) - Medicīnas
fakultāte,studiju programmas "Medicīna", 1 studiju gada studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 3 KP
Studiju priekšmeta mērėis - apgūt mūsdienu priekšstatus par visuma pastāvēšanu un tanī
dzīvojošā cilvēka organisma eksistences vieliskajiem pamatiem, sagatavojot studējošos spēt
saprast vielmaiĦas procesus un cilvēka ėermeĦa uzbūvi un funkcionēšanu dot izpratni par
bioėīmiskiem mehānismiem un veselīgu eksistenci prast atklāt slimību rašanas iemeslus un to
izpētes nozīmi . lai zinātniski pareizi realizētu aktuālu cilvēkā, ekoloăijas, vides un medicīnisku
problēmu risinājumus.
Studiju priekšmeta uzdevumi -apgūt prasmes analizēt bioloăiskos vielu maiĦas līdzsvarus un
stacionāros homeostāzes stāvokĜus dabā termodinamiskiem līdzekĜiem. Prast novērtēt vielu
apmaiĦu un pārvērtības ekvivalentos daudzumos balstoties uz vielas daudzuma un enerăijas
nezūdamības likumiem. Spēt saskatīt ėīmisko elementu atomu īpašību integrāciju un
konvertēšanos molekulāro veidojumu un agregātu īpašībās, lai spētu novērot mijiedarbību ar vidi
un integrētu bioloăisku - vielisku objektu funkcijas. Prast novērtēt nepieciešamās un pietiekamās
iedarbības formas uz vielu un vidi, lai sasniegtu perfektu medicīniskās aprūpes rezultātu
Studiju priekšmeta saturs - Ėīmiskais līdzsvars kā I un II termodin. likuma izpausme - ėīmiskais
potenciāls µ=Gº+R*T*ln(A). Fermentatīvā katalīze un to ietekmējošie faktori. Starpmolekulārā
iedarbība. ŪdeĦraža saite tās bioloăiskā nozīme. Inducētā mijiedarbība
Studiju priekšmeta pārbaudījumi - kolokviji, ieskaites, eksāmens
Literatūras saraksts:
o Ā. Kaksis. "Vispārīgā Medicīniskā Bioėīmija", Med. Bioėīmijas Datu Bāze RSU tīklā,
2002. g,. Medula servera vākos "BioChemFiles", kuru iekšpusē atrodas vāki ar
nosaukumiem"InOrganic", "Compounds" un "ComplexCompounds"
o Rauhvargers. "Vispārīgā ėīmija", Rīga,Zvaigne 1996. g.
o RSU Medicīniskās bioėīmijas katedras metodiskie līdzekĜi "Vispārīgajā ėīmijā":
o Kazuša, Ā. Kaksis; 1. daĜa; 2005.g.
o Kazuša, Ā. Kaksis; 2. daĜa; 2005.g.
o Kazuša, Ā. Kaksis; 3. daĜa; 2005.g.
Studiju priekšmeta programmas vadītājs

biol. zin. dokt., doc. Māra Girgensone
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Veidlapa Nr. M-3(3)
Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija - Medicīniskā bioėīmija, A
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs - doc. Māra Girgensone
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji - biol. zin. dokt., doc. Māra Girgensone,
ėīm. zin. dokt., doc Āris Kaksis, lekt. Aivars Grīnbergs, med. zin. dokt., doc JeĜena KrasiĜĦikova,
st. pasn. Ruta Jansone, Ināra Nokalna
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) - Medicīnas fakultāte,
studiju programma "Medicīna", 1 un 2 studiju gada studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) - 9 KP (I st. g. - 3 KP); (II st. g. - 6 KP)
Studiju priekšmeta mērėis - dot studentiem zināšanas par cilvēka eksistences molekulāriem
pamatiem, akcentējot metabolisma procesus kā dzīvības būtiskāko priekšnoteikumu, kā arī iemācīt
pielietot šīs zināšanas klīnisko disciplīnu apguvē un ārsta profesionālā darbībā
Studiju priekšmeta uzdevumi - lekcijās izklāstīt programmas teorētiskos jautājumus praktiskās
nodarbībās un semināros palīdzēt studentiem orientēties metabolisko procesu sarežăītībā,
daudzveidībā un loăikā, kā arī veikt dažu metabolisma komponentu kvalitatīvas un kvantitatīvas
analīzes
Studiju priekšmeta saturs - Bioėīmija un medicīna. OgĜūdeĦraži, to oksi un okso atvasinājumi(
spirti, aldehīdi, ketoni, skābes). Heterofunkcionālie savienojumi - oksi un oksoskābes.
Biomedicīniski nozīmīgi ogĜhidrāti. Biomedicīniski nozīmīgi lipīdi. Slāpekli saturoši savienojumi.
Heterocikli. Proteīni - vienkāršie un saliktie. Enzimoloăija. Ūdenī un lipīdos šėīstošie vitamīni.
Bioenerăētika. Ievads metabolismā. Anabolisms un katabolisms. OgĜhidrātu metabolisms. Lipīdu
metabolisms. Aminoskābju metabolisms. Hēma metabolisms. Nukleotīdu metabolisms. Hormonu
bioėīmija. Kenosbiotiėu metabolisms. Uztura bioėīmija.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi - kolokviji, kontroldarbi, eksāmens
Literatūras saraksts:
o R. K. Murry, D.K. Granner, D.A. Mays, U.W. Rodwell "Harpers Biochemistry" Lange
Medical Publication,2003
o Th.M.Devlin "Text book of biochemistry with clinical correlations", Wiloy-Los, New
York, 2002
o J. Berg, L. Strayer "Biochemistry" , New York, 2002.
o Т.Т. Березов, Б.Ф. Коровкин Биологическая химия. Москва Медицина, 1990
o Voet, J.G. Voet Biochemistry, Wiley, John & sons, incorporated, 2003
o Kenneth B.,Storey, Ph. D functional metabolism: regulation and adaptation Wiley - LIB, 2004
o E.C. Cebepuн Биохимия Учебник для вузов ГЗOTAP - Med, 200
Studiju priekšmeta programmas vadītājs

biol. zin. dokt., doc. Māra Girgensone
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Veidlapa Nr. M-3(3)
Studiju priekšmeta programmas apaksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Histoloăija, A
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – profesore Māra Pilmane
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – profesore Māra Pilmane, asociētā
profesore Valērija Groma, docente JeĜena Krjukova, asistente Benita Krivicka
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Medicīnas fakultātes
studiju programmas „Medicīna” 1 un 2 studiju gada studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos – 5 KP, I st. gadā – 2 KP, II st. gadā – 3 KP
Studiju priekšmeta mērėis – Studentiem sniegt zināšanas par cilvēka vispārējo, speciālo un
funkcionālo histoloăiju; par šūnu, audu, orgānu uzbūvi; morfofunkcionālajām dažādu audu un
orgānu struktūru savstarpējām korelācijām, diferenciāciju, adaptāciju un ontoăenētiskajām
īpatnībām; iepazīstināt studentus ar plaši mūsdienās lietojamajām gaismas, imūnhistoėīmiskajām
un elektronmikroskopiskajām metodēm, sniegt studentiem izpratni par morfologa ikdienas darba
nozīmi un saturu ārsta praksē; īpaši attīstīt studentos izpratni par dažādu sistēmu struktūru, kā
endokrīno, nervu un imūnās morfofunkcionālo pamatu, atšėirībām un saikni.
Studiju priekšmeta uzdevumi – Attīstīt studentu izpratni par vispārējo, speciālo un funkcionālo
histoloăiju. Attīstīt studentiem praktiskā darba iemaĦas, \vērtējot histoloăisko preparātu kvalitāti,
krāsošanas metodi un informativitāti, dažādu redzamo struktūru (šūnu un audu) savstarpējās
attiecības un izvietojumu.Attīstīt studentu praktiskās iemaĦas histoloăisko preparātu
dokumentēšanā. Attīstīt studentu spēju praktiski atšėirt galvenās audu grupas histoloăiskajās
shēmās un mikrofotogrāfijās. Attīstīt studentu praktiskās iemaĦas darbā ar specializēto literatūru,
morfoloăisku tematu prezentēšanā un histoloăisko preparātu demonstrēšanā.
Studiju priekšmeta saturs – Ievads histoloăijā un histologa darba pamattehnikās. Epitēlijaudi.
Dziedzerepitēlijs. Saistaudi. Balstaudi. MuskuĜaudi. Nervaudi. Asinis un limfa. Organisma
cirkulatorā sistēma. Jēdziens par asinsradi. Asinsrades orgāni. Imūnā sistēma. Endokrīnā sistēma.
Tās saikne ar nervu sistēmu. Jēdziens par difūzo neiroendokrīno sistēmu. Āda un tās derivāti.
Elpošanas sistēma. Gremošanas sistēma: mutes dobums; kuĦăa un zarnu trakts; ar gremošanas
sistēmu saistītie lielie dziedzeri. Urīnizvadsistēma. Sievietes un vīrieša dzimumsistēma. MaĦu
orgāni.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – testi, kolokviji eksāmens.
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Literatūras saraksts –
-ieteicamā:
o A Textbook of Histology. Bloom and Fawcett, 12th edition, Chapman and Hall, 1994.
o Anatomie – makroskopische Anatomie, Histologie, Embryologie, Zellbiologie, 16.
Auflage, 2003, Urban and Fischer, pp. 956.
o Human Histology. A.Stevens and J.Lowe, 3rd edition, Mosby, 2005, pp.428.
o Langman's Medical Embryology. T. W. Sadler, Willians and Wilkins, Baltimore, 1990
o Color textbook of Histology. L.P.Gartner and J.L.Hiatt, Saunders, 1997.
o Atlas of functional Histology. J.B.Kerr. Mosby, 1998.
o Introduction to functional Histology, I.R.Telford, C.F.Bridgman, 2d ed, Harper Collins
CollegePublishers, 1995, pp. 574.;
-papildus:
Human anatomy and physiology, 1995, 3d edition, E.N.Marieb, pp. 1040.
Histology from normal microanatomy to pathology. Amenta and Amenta, Piccin, 1997,
Essentials of Histology, W.J.Krause, J.H.Cuttis. Little, Brown, 1994.
Potten C.S. Stem Cells. Academic Press, London, 1997.
Sobotta Atlas Histologie: Zytologie, Histologie, Mikroskopische Anatomie.
Herausgegeben von lrich Welsch, t. Auflage, Urban und Fischer, 2005, S. 262.
o Dālmane A. un O.KoroĜova. Histoloăija, Rīga, Zvaigzne, 1990, 487. lpp.
o
o
o
o
o

Studiju priekšmeta
programmas vadītāja:

Dr habil med, profesore Māra Pilmane
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Veidlapa Nr. M-3 (3)

Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija–Medicīniskā šūnu bioloăija,A
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs - profesore Māra Pilmane
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – Asoc. profesore Valērija Groma, Profesore
Māra Pilmane
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Medicīnas fakultātes
studiju programmas „Medicīna” 1 studiju gada studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2 KP
Studiju priekšmeta mērėis - Mācību kursa mērėis ir dot studentiem zināšanas par
fundamentālām šūnu un molekulārās bioloăijas problēmām un iespēju apgūt praktiskās iemaĦas,
izmantojot dažādu audu šūnu mūsdienu izpētes metodes un aparatūru. Vienlaicīgi, apvienojot
teorētisko kursu ar praktiskām demonstrācijām, būs iegūta nepieciešamā prasme šo zināšanu
pielietošanai praktiskajā medicīnā. Studenti zinās šūnu izpētes metodes, šūnu strukturālo
daudzveidību, galvenos šūnā notiekošos procesus, to lokalizāciju un secību, šūnu darbības
regulāciju, šūnu membrānu un organoīdu uzbūvi un funkcijas, šūnas kodola struktūru un tā
pārmaiĦas dalīšanās un nāves procesā, šūnu mijiedarbību, kā arī patoloăisko procesu norisi šūnu
līmenī. Studenti vizuāli iepazīsies ar šūnu organoīdu un atsevišėu molekulu raksturīgākajām
pārmaiĦām dažādu faktoru, tai skaitā medikamentu, iedarbības rezultātā, kompensēšanas,
pielāgošanas rezultātā un slimību gadījumos.
Studiju priekšmeta uzdevumi - Veidot padziĜinātu priekšstatu par šūnu bioloăiju un tās nozīmi.
Iepazīstināt studentus ar mūsdienu šūnu pētīšanas metodēm un preparātu sagatavošanas
pamatetapiem. Iemācīt studentiem patstāvīgi vizuāli novērtēt dažādu audu šūnu struktūru un
ultrastruktūru. Iemācīt studentus elektronogrammās, shēmās, gaismas mikroskopijas foto
uzĦēmumos, izmantojot arī imūnhistoėīmiskās metodes, atšėirt šūnu organoīdus un raksturot ar
tiem saistītus procesus. Iemācīt studentus strādāt ar speciālo literatūru, rakstīt referātus, uzstāties
nodarbībās, patstāvīgi analizēt elektronogrammās, speciālajās shēmās, gaismas mikroskopijas foto
uzĦēmumos ietverto informāciju.
Studiju priekšmeta saturs - Šūnu bioloăijas pētīšanas metodes. Prokariotisko un eikariotisko
šūnu raksturojums. Šūnas membrānas. Transports caur šūnas membrānām. Šūnas virsma. Šūnas
organoīdi un ieslēgumi. Šūnas virsmas specializētās struktūras. Šūnu savienojumi. Šūnu adhēzija.
Šūnu komunikācija. Ārpusšūnas matrice. Citoskelets. Šūnas dzīves cikls. Šūnas nāve. Šūnas
kodols.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – testi, eksāmens
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Literatūras saraksts:
Ieteicamā literatūra:
o Cooper G.M., Hausman R.E. The cell: A molecular approach. – 3rd ed. – Sinauer
Associates Inc., 2003. – 739 p.
o Burns E.R., Cave M.D. Rapid review histology and cell biology. – Elsevier, 2002. – 336 p.
o Polland T., Earnshaw W. Cell biology. – Elsevier, 2004. – 768 p.
o Sardet C., Larsonneur L., Koch A. Voyage inside the cell. – Sinauer Associates Inc., 2000,
Digital Studio.
o Flickinger CJ, Brown JC, Kutchai HC, Ogilvie JW, Peach MJ. Medical Cell Biology.
Philadelphia, WB Saunders Co, 1979, 566 p.
o Roland JC, Szöllösi A, Szöllösi D. Atlas of cell biology. Massachusetts, Little, Brown and
Company, 1977, 117 p.
o De Robertis EDP, De Robertis EMF. Essentials of cell and molecular biology.
Philadelphia, Saunders College Publishing, 1981, 395 p.
o De Robertis EDP, De Robertis EMF. Cell and Molecular Biology, Philadelphia, Lea &
Febiger, 8 edition, 1987, 734 p.
o Bittar EE. Cell biology in medicine. New York, John Wiley & Sons, 1973, 723 p.
o DuPraw EJ. Cell and Molecular Biology. New York, Academic Press, 1968, 739 p.
o Hay ED (ed.). Cell Biology of Extracellular Matrix. New York, Plenum Press, 1981, 417 p.
o Wolfe SL. Molecular and Cellular Biology. Belmont, Wadsworth Publishing Company,
1993, 1145 p.
o Becker WM, Deamer DW. The World of the Cell. Redwood City, The
Benjamin/Cummings Publishing Co, 2 edition, 1991, 886 p.
o Karp G. Cell and Molecular Biology. Concepts and Experiments. New York, John Wiley &
Sons, 1996, 929 p.
o Swanson CP, Webster PL. The cell. Englewood Cliffs, Prentice-hall Inc., 5 edition, 1985,
374 p.
o Holtzman E, Novikoff AB. Cells and Organelles. Philadelphia, Saunders College
Publishing, 3 edition, 1984, 660 p.
o Schwartz LM, Azar MM. Advanced cell biology. New York, Van Nostrand Reinhold
Company, 1981, 1175 p.
o Choinski JS. Experimental Cell and Molecular Biology. Dubuque, Wm. Brown Publishers,
1992, 164 p.
o Goodman SR. Medical Cell Biology. Philadelphia, J.B. Lippincott Company, 1994, 281 p.
o Alberts B., Johnson A., Lewis J., Raff M., Roberts K., Walter P. Molecular Biology of the
Cell. – 4th ed. – Garland Science Publishing, 2002. – 1400 p.
o Rintoul D, Welti R, Storrie B, Lederman M. Student Companion for Molecular Cell
Biology. New York, Scientific American Books, 3 edition, 1995, 518 p.
o Loewy AG, Siekevitz P, Menninger JR, Gallant JAN. Cell Structure and Function. An
integrated Approach. Philadelphia, Saunders College Publishing, 3 edition, 1991, 947 p.
o Moyse E, Krantic SM. Vizualization of receptors In Situ. Lyon, CRC Press, 2001, 208 pp.
o Cereijido M, Anderson JM. Tight Junctions. Florida, CRC Press, 2 nd edition, 2001, 792
pp.
o Szabo C. Cell Death. Florida, CRC Press, 2000, 352 pp.

Papildus literatūra:
o Prescott DM. Cells. Principles of molecular structure and function. Boston, Jones and
Bartlett Publishers, 1988, 621 p.
o Darnell J, Lodish H, Baltimore D. Molecular Cell Biology. New York, Scientific American
Books, 1986, 1192 p.
45

o Quinn P. The Molecular Biology of Cell Membranes. Baltimore, University Park Press,
1976, 229 p.
o Helmreich EJM. The Biochemistry of Cell Signalling, Oxford, Oxford University Press,
2001, 328 pp.
o Morel G, Cavalier A, Williams L. In Situ Hybridization in Electron Microscopy, London,
CRC Press, 2001, 472 pp.
o Pei-Show Juo. Concise Dictionary of Biomedicine and Molecular Biology, Florida, CRC
Press, 2nd edition, 2002, 1168 pp.
Periodiskie izdevumi
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Biochemical Journal
Cell
Cell Biology International Reports
Cell Differentiation
Cell membranes
Cell Structure and Function
Cytobios
European Journal of Cell Biology
FEBS Letters
Journal of Cell Biology
Journal of Cell Science
Journal of Cell Physiology
Journal of Electron Microscopy
Journal of Histochemistry and Cytochemistry
Journal of Microscopy
Journal of Submicroscopic Cytology
Lipids
Molecular and Cellular Biology
Nature
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
Science

Studiju priekšmeta
programmas vadītāja

Dr. med. hab. Asoc. profesore Valērija Groma
Dr. med. hab. Profesore Māra Pilmane
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Veidlapa Nr. M-3 (3)
Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija - LatīĦu valoda, A
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs - Mag.paed. Dace Žibala
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji - Lektores L.Krusta, M.Lagzdone;
Mag.philol,.I.Ābelīte, Mag.philol.A.Zilvestre
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) - Medicīnas fakultāte
Studiju programma “Medicīna” 1.studiju gada studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 3 KP
Studiju priekšmeta mērėis - lasīt un tulkot latīĦu un grieėu terminus, veidot un pareizi lietot
anatomiskos un klīniskos terminus
Studiju priekšmeta uzdevumi - mācēt pareizi lasīt un rakstīt latīĦu un grieėu terminus, iemācīt
pareizu terminu tulkošanu un lietošanu.
Studiju priekšmeta saturs - lasīšanas tehnika, anatomisko un klīnisko terminu veidošana,
pārskats par piecām lietvārda deklinācijām, pārskats par īpašības vārda lietošanu anatomiskajos
terminos, saskaĦotais un nesaskaĦotais apzīmētājs, anatomisko un klīnisko terminu struktūra,
lietvārdu un īpašības vārdu izskaĦas anatomiskajos terminos, latīĦu un grieėu priedēkĜi
anatomiskajos terminos, terminu veidošana un tulkošana, grieėu sinonīmi un to lietošana
klīniskajos terminos, grieėu terminoelementu lietošana klīniskajos terminos.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens
Literatūra:
ieteicamā literatūra
o V.Erte “Lingua Latīna pro medicis”, R., LMA, 1992. (I – IV daĜai)
papildus literatūra
o J.Gorodkova “LatīĦu valoda”, R., Zvaigzne, 1988

Studiju priekšmeta programmas vadītāja

lekt. Lidija Krusta
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Veidlapa Nr. M-3(3)
Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija - AngĜu valoda, A
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs - Dace Žibala, Mag.paed
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji - Lekt. ĥ. Zazerska, Mag.paed., lekt. R.Lūse
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) - Medicīnas fakultātes
studiju programmas „Medicīna” 1. un 2. studiju gada studenti (Zināšanu pamatlīmenis –
beginners)
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 7 KP
Studiju priekšmeta mērėis – attīstīt angĜu valodas lietošanas iemaĦas un prasmes vispārājā anglu
valoda iesācēju līmenī , attīstīt medicīnas terminoloăijas apgūšanu un tās praktisku pielietošanu
Studiju priekšmeta uzdevumi – mācīt studentus lasīt un saprast populārzinātniskus (autentiskus)
rakstus; mācīt studentus rakstīt anotācijas un pārskatus par izlasītajiem tekstiem; iemācīt strādāt ar
vārdnīcu; attīstīt sarunvalodas iemaĦas programmas ietvaros
Studiju priekšmeta saturs – . Lasīšanas iemaĦu attīstīšana (fonetika, medicīnas terminu izruna,
uzsvars). Valodas pielietojums (gramatikas struktūru sistematizēšana). Darbs ar vārdnīcu,
pasīvais/reproduktīvais vārdu krājums (individuālā vārdu krājuma veidošana specialitātē).
Sarunvalodas iemaĦu aktivizēšana (pāru darbs, grupu darbs, lomu rotaĜas). Rakstītprasmes iemaĦu
veidošana (vingrinājumi, darījuma vēstules, CV, anotācijas u.c.). Individuālās darba formas (mājas
lasīšana -teksta izpratnes un speciālās leksikas pārbaude; referāts (rakstveida vai mutveida;
anotācijas (rakstveida). Sarunu tēmas: Ievads. Iepazīšanās. Ikdienas aktivitātes. Izglītība. Mana
māja. Pagatnes darbības. Ēdienreizes. Cilvēka ārējas izskats. Manā dzīvē. Nākotnes plānošana.
Cilvēka ėermenis. Medicīnas iestādes: poliklinika, slimnīca. Fizikālās izmeklēšanas metodes.
Slimības un to simptomi
Studiju priekšmeta pārbaudījumi - Eksāmens
Literatūras saraksts: - ieteicamā literatūra:
o M.Sosare "English
-papildus literatūra:
o Liz & John Soars “Headway”, OUP, 1995
o Žurnāli: Nursing Science in Medicine.VAO Special English
Studiju prieksmeta programmas vadītāja

lektore ĥina Zazerska
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Veidlapa Nr.M-3 (3)
Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – AngĜu valoda, A
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs - Dace Žibala, Mag.paed
Studiju
priekšmeta
programmā
iesaistītie
docētāji
ĥ.Zazerska,Mag.paed., O.Voika,Mag.paed., lektore L.Krusta

–

lekt.I.Ābelīte,Mag.phil.,

Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Medicīnas fakultātes
studiju programma “Medicīna” 1. un 2.studiju gada studenti (zināšanu pamatlīmenis elementary)
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 7 KP
Studiju priekšmeta mērėis – attīstīt angĜu valodas lietošanas iemaĦas un prasmes studiju
nolūkiem un darbam turpmākā specialitātē, veicināt speciālās terminoloăijas apgūšanu un tās
praktisku pielietošanu.
Studiju priekšmeta uzdevumi – mācīt studentus lasīt un saprast populārzinātniskus (autentiskus)
rakstus; mācīt studentus rakstīt anotācijas un pārskatus par izlasītajiem tekstiem; iemācīt strādāt ar
vārdnīcu; attīstīt sarunvalodas iemaĦas, kas nepieciešamas darbā ar pacientiem;
Studiju priekšmeta saturs – Lasīšanas iemaĦu pilnveidošana.(medicīnas terminu izruna,
uzsvars). Valodas pielietojums. (gramatikas struktūru sistematizēšana). Darbs ar vārdnīcu,
pasīvais/reproduktīvais vārdu krājums.(individuālā vārdu krājuma veidošana specialitātē).
Sarunvalodas iemaĦu aktivizēšana. (situāciju veidošana, pāru darbs, gadījumu analīze, lomu
rotaĜas, problēmu risināšana u.c.). Rakstītprasmes iemaĦu veidošana.(vingrinājumi, darījuma
vēstules, CV, anotācijas u.c.). Individuālās darba formas.(mājas lasīšana -teksta izpratnes un
speciālās leksikas pārbaude; referāts (rakstveida vai mutiska; anotācijas (rakstveida). Sarunu
tēmas: Izglītība. Cilvēka ėermenis. Veselības aprūpes iestāžu veidi. Slima cilvēka aprūpe. Uzturs
un tā nozīme. Cilvēka ārējais izskats. Fizikālās izmeklēšanas metodes. Slimības un to simptomi.
Slimību diagnozes un ārstēšanas veidi
Studiju priekšmeta pārbaudījumi - Eksāmens
Literatūras saraksts: - ieteicamā literatūra:
o
o
o
o
o

Mācību grāmata: M.Sosare "English that Doctors speak",1998
Medically Speaking (with casettes)
English in Medicine (with casettes)
Žurnāli: JAMA, Nursing, Science,etc.
Science in Medicine.VAO Special English

Studiju priekšmeta programmas vadītāja

Mag.phil., lektore Ināra Ābelīte
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Veidlapa Nr.M-3 (3)
Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija - AngĜu valoda, A
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs - Dace Žibala, Mag.paed.
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji - Lekt. ĥ. Zazerska, Mag.paed.,
lekt. I.Ābelīte, Mag.phil, Lekt. O.Voika, Mag.paed..
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) - Medicīnas fakultāte
Studiju programma “Medicīna” 1. un 2.studiju gada studenti (zināšanu pamatlīmenis –
intermediate)
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos - 7 KP
Studiju priekšmeta mērėis - attīstīt angĜu valodas lietošanas iemaĦas un prasmes vispārājā anglu
valoda iesācēju līmenī , attīstīt medicīnas terminoloăijas apgūšanu un tās praktisku pielietošanu.
Studiju priekšmeta uzdevumi - mācīt studentus lasīt un saprast populārzinātniskus (autentiskus)
rakstus; mācīt studentus rakstīt anotācijas un pārskatus par izlasītajiem tekstiem; iemācīt strādāt ar
vārdnīcu; attīstīt sarunvalodas iemaĦas programmas ietvaros
Studiju priekšmeta saturs - Lasīšanas iemaĦu attīstīšana (fonetika, medicīnas terminu izruna,
uzsvars). Valodas pielietojums (gramatikas struktūru sistematizēšana). Darbs ar vārdnīcu,
pasīvais/reproduktīvais vārdu krājums (individuālā vārdu krājuma veidošana specialitātē).
Sarunvalodas iemaĦu aktivizēšana (pāru darbs, grupu darbs, lomu rotaĜas). Rakstītprasmes iemaĦu
veidošana (vingrinājumi, darījuma vēstules, CV, anotācijas u.c.). Individuālās darba formas (mājas
lasīšana -teksta izpratnes un speciālās leksikas pārbaude; referāts (rakstveida vai mutveida;
anotācijas (rakstveida). Sarunu tēmas: Izglītība. Cilvēka ėermenis . Medicīnas iestādes:
poliklinika, slimnīca. Cilvēka ārējais izskats. Fizikālās izmeklēšanas metodes. Slimības un to
simptomi. Slimību diagnozes. Slimību ārstēšanas veidi
Studiju priekšmeta pārbaudījumi - Eksāmens
Literatūras saraksts: -ieteicamā literatūra
o Mācību grāmata: M.Sosare "English that Doctors speak",1998
o Liz & John Soars “Headway”, OUP, 1995
o Žurnāli: Nursing Science in Medicine.VAO Special English
Studiju priekšmeta programmas vadītāja

Mag.phil., lektore Ināra Ābelīte
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Veidlapa Nr.M-3 (3)
Studiju priekšmeta programma
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija - AngĜu valoda, A
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs - Dace Žibala, Mag.paed.
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji - lektore Dace Žibala, Mag.paed. Lektores
Mag.phil. I.Ābelīte, Mag.paed. ĥ.Zazerska, Mag.paed. O.Voika
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) - Medicīnas fakultāte
Studiju programma “Medicīna” 1. un 2.studiju gada studenti (zināšanu pamatlīmenis – upper
intermediate)
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos - 7 KP
Studiju priekšmeta mērėis - attīstīt angĜu valodas lietošanas iemaĦas un prasmes studiju
nolūkiem un darbam turpmākā specialitātē, veicināt speciālās terminoloăijas apgūšanu un tās
praktisku pielietošanu.
Studiju priekšmeta uzdevumi - mācīt studentus lasīt un saprast populārzinātniskus (autentiskus)
rakstus; mācīt studentus rakstīt anotācijas un pārskatus par izlasītajiem tekstiem; iemācīt strādāt ar
vārdnīcu; attīstīt sarunvalodas iemaĦas, kas nepieciešamas turpmākā darbā specialitātē;
Studiju priekšmeta saturs - Lasīšanas iemaĦu pilnveidošana (medicīnas terminu izruna, uzsvars).
Valodas pielietojums (gramatikas struktūru sistematizēšana). Darbs ar vārdnīcu,
pasīvais/reproduktīvais vārdu krājums. (individuālā vārdu krājuma veidošana specialitātē).
Sarunvalodas iemaĦu aktivizēšana (situāciju veidošana, pāru darbs, gadījumu analīze, lomu
rotaĜas, problēmu risināšana,u.c.). Rakstītprasmes iemaĦu veidošana (vingrinājumi, darījuma
vēstules, CV, anotācijas u.c.). Individuālās darba formas (mājas lasīšana -teksta izpratnes un
speciālās leksikas pārbaude; referāts (rakstveida vai mutveida; anotācijas (rakstveida). Sarunu
tēmas: Izglītība. Cilvēka ėermenis. Medicīnas iestādes: poliklinika, slimnīca. Pacienta ārējais
izskats. Pacienta izmeklēšanas metodes. Slimības un to simptomi. Diagnozes un ārstēšana. Pārtika
un diēta. Pirmā palīdzība. Veselīgs dzīves veids
Studiju priekšmeta pārbaudījumi - Eksāmens
Literatūras saraksts: ieteicamā literatūra
o Mācību grāmata: M.Sosare "English that Doctors speak",1998.
o Medically Speaking (with casettes)
o English in Medicine (with casettes)
o Žurnāli: JAMA, Nursing, Science,etc.
o Science in Medicine.VAO Special English
Studiju priekšmeta programmas vadītāja

Mag.paed., lektore Olga Voika
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Veidlapa Nr. M-3 (3)
Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Ievads filosofijā. A
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – prof. Vija Sīle
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – S. Mežinska, I. Neiders, V. Sīle, V. Sīlis
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Medicīnas fakultātes
studiju programmas ”Medicīna” 1 studiju gada studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 3 KP
Studiju priekšmeta mērėis – Iepazīstināt studentus ar svarīgākajām mūsdienu filosofijas
problēmām. Radīt priekšstatu par filosofiju kā priekšmetu un filosofisku argumentāciju
Studiju priekšmeta uzdevumi – Iepazīties ar filosofijas specifiku, tās saistību ar zinātni un
medicīnu. Veidot prasmi patstāvīgi apgūt filosofiskos tekstus. Attīstīt prasmi argumentēt savus
spriedumus. Veicināt informācijas kritisku izvērtēšanu – spēju apspriest konkrēto tēmu, jautājumu,
problēmu.
Studiju priekšmeta saturs – Filosofijas pamatproblēmu raksturojums. pistemoloăija. Zināšanas
jēdziens. Drošticamības problēma. Skepticisma iebildumi. Epistemoloăija Atbildes uz skepticisma
iebildumiem – racionālisms, empīrisms, koherentisms. XX gadsimata zinātnes filosofija I Zinātnes
filosofijas noteiksme. Loăiskā pozitīvisma programma. Popera kritiskais racionālisms. XX
gadsimta zinātnes filosofija II Kūna teorija par zinātnes attīstību. Psihes filosofija I Psihes
jēdziens. Psihes filosofijas problēmu loka iezīmējums. Psihes / ėermeĦa problēma un tās
risinājumi. Psihes filosofijas III Gribas brīvība. Psihes filosofija II. Personas identitāte. Ētika.
Ētikas priekšmets. Ētika un morāle – jēdzienu vēsture. Metaētika. Normatīvā ētika. Deskriptīvā
ētika. Ievads ētikas problemātikā. Utilitārisms. Utilitāristu pamatnostādnes un kritika. Pienākuma
ētika. Kanta ētikas pamatnostādnes un kritika. Antīko filosofu ētiskās teorijas. Tikuma jēdziens un
mūsdienu tikumu ētika. Taisnīguma teorijas. Egalitārisms un libertārisms. Metaētika: Metaētikas
problēmu loks. Ētikas pamatojamība. Reālisms ētikā. Naturālisms. Relatīvisms. Emotīvisms.
Pielietojamā ētika. Ētikas teorijas un pielietojamā ētika. Medicīnas ētika. Vienas medicīnas ētikas
(piem., eitanāzijas vai abortu) problēmas analīze.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – ieskaite
Literatūra saraksts:
ieteicamā literatūra;
o Blackburn S. "Dictionary of Philosophy". Oxford University Press, 1996.
o Blackburn S. "Think: A Compelling Introduction to Philosophy". Oxford University Press,
1999.
o Klīve, V.V. Rīcības ceĜos. – Rīga, 1998.
o Rubenis A. Ētika XX gadsimtā. Praktiskā ētika. – Rīga, 1996.
o Rubenis A. Ētika XX gadsimtā. Teorētiskā ētika. – Rīga, 1997.
o Rubenis A. Kristīgās antropoloăijas un ētikas veidošanās. – Rīga, 2004.
o Vorbertons N. "Filosofijas pamati.", Rīga, Raka, 2003.
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papildus literatūra
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Audi, R. "Epistemoloăy" (2-nd ed.), Routledge, 2003.
Bēkons F. "Jaunaus organons". Rīga
Blackburn, S. "Ruling Passions. A Theory of Practical Reasoning." Oxford, 1998.
Dekarts. "Pārruna par medodi." Rīga.
Hjūms D."Pētījums cilvēka sapratni". Rīga, Zvaigzne,
Kant, I. "Grounding for the Metaphysics of Morals." 3-d ed. Transl. by J. W. Ellington,
Hackatt Publishing Company, 1993.
Loks Dž. "Eseja par cilvēka sapratni". Rīga
Mill, J.S. "Utilitarianism" 2-nd ed. Ed., by G. Sher, Hackatt Publishing Company, 2001.
Razs Dž. Brīvības morāle. – Rīga, 2001.
Searle, J. "Mind. A Bried Introduction." Oxford University Press, 2005.
Singer, P. "Practical Ethics." 2nd ed. Cambridge University Press, 1993.
Williams, B. "Morality. An Introduction to Ethics." Cambridge University Press, 1976.

Studiju priekšmeta programmas vadītāja

prof. Vija Sīle
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Veidlapa Nr. M-3 (3)
Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija - Bibliotēka un informācija, A
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs - Ināra Aploka
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji - I.Aploka, I.PuriĦa, I.SiliĦa-Čukure,
S.RiekstiĦa
Studiju priekšmeta klausītāji (Fakultāte, studiju programma, studiju gads) - Medicīnas fakultātes
studiju programmas „Medicīna”1 studiju gada studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP)
Studiju priekšmeta mērėis - dot vispārēju pārskatu par bibliotēkas vēsturi, resursiem,
pakalpojumiem un bibliotēkas lietošanas noteikumiem Studiju priekšmeta uzdevumi-iemācīt
studentiem izmantot bibliotēkas resursus un pakalpojumus studiju procesā
Studiju priekšmeta saturs- RSU bibliotēka vakar un šodien (īsa vēsture). Bibliotēkas struktūra
un darba laiki. Kā kĜūt par bibliotēkas lietotāju. Bibliotēkas īpašās apakšstruktūras –
Starpbibliotēku abonements (Latvijas un starptautiskais), Pasaules Veselības organizācijas
Depozitārija bibliotēka Latvijā. Bibliotēkas lietošanas noteikumi. Datoru izmantošanas kārtība.
Praktiska iepazīstināšana ar bibliotēkas Informācijas centra pakalpojumiem. Bibliotēkas
elektroniskie resursi un to izmantošana
Studiju priekšmeta pārbaudījumi - ieskaite
Literatūras saraksts: - Ieteicamā literatūra
o “Rīgas StradiĦa universitātes bibliotēkas lietošanas noteikumi” (apstiprināti ar rektora
rīkojumu Nr.2-3/87, Rīgā, 2004.gada 03.septembrī)
o “Latvijas Medicīnas akadēmijas/Rīgas StradiĦa universitātes interneta un datordarbavietu
lietošanas noteikumi” (apstiprināti Rīgā, 2000.gada 03.aprīlī)
o “Norādījumi darbā ar skaitĜotāju RSU” (Rīga, 2001)
- Papildus literatūra
o Lasila, Sirka Jaunā zelta uzvedības grāmata.- Rīga : Sprīdītis, 1994.- 639 lpp.
o Dubkēvičs, Lotārs Saskarsme.Lietišėā etiėete /Lotārs Dubkēvičs, Iveta Ėestere.- Rīga :
Jumava, 2003.- 306 lpp.
o Kincāns, Vladimirs Etiėete.- Rīga : Apgāds "Biznesa Partneri", 2003.- 268 lpp.
o Informācijas lietotāja rokasgrāmata /[sast.: Iveta Gudakovska, Iveta Ikauniece, Lita
Cvetkova].- Rīga : Pētergailis, 2001.- 95, [2] lpp.
o Vislielākais brīnums: Aforismi, sentences, parunas un sakāmvārdi par grāmatām, lasīšanu
un rakstīšanu/ sast. H.Voskis.- Rīga: Sprīdītis, 1997.- 237 lpp.

Studiju priekšmeta programmas vadītāja

M. Sci. Soc. Ināra Aploka
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Veidlapa Nr. M – 3 (3)
Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija - Ievads medicīnas vēsture, A
Akadēmiskās struktūrvienības adītājs - profesors Juris Salaks
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji - profesors Juris Salaks, docenta v.i. Maija
Pozemkovska, asistente Edīte BērziĦa, asistents Haralds Voskis
Studiju priekšmeta klausītāji (Fakultāte, studiju programma, studiju gads) - Medicīnas fakultātes
studiju programmas „Medicīna” 1 studiju gada studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP)
Studiju priekšmeta mērėis - Medicīnas vēstures kursa mērėis ir paplašināt vispārējo un speciālo
apvārsni, izveidot zinātnisku domāšanu; saistīt medicīnas attīstību ar zinātnes attīstību citās jomās.
Medicīnas vēsture atspoguĜo ne tikai cilvēces vēstures lappuses, bet arī nacionālās kultūras
mantojumu un tautas vēsturi.
Studiju priekšmeta uzdevumi - Izpētīt medicīnas zinātnisko un praktisko evolūciju pasaulē un
atsevišėās valstīs. Apgūt prasmi pētīt vēstures avotus, kas atspoguĜo cilvēku darbību medicīnas
jomā, vākt faktus par atklājumiem, notikumiem, procesiem medicīnā, sistematizēt tos un izdarīt
teorētiskus vispārinājumus.
Studiju priekšmeta saturs - Vispārējā medicīnas vēsture aplūko medicīnas zinātnes un prakses
attīstību pasaulē visos vēstures periodos
Studiju priekšmeta pārbaudījumi - ieskaite
Literatūra
o
o
o
o

Medicīnas vēsture: senie laiki, K.Ē. Arons, 1993.
Medicīnas ētikas pamatprincipi, V. Sīle, 1999.
История медицины. Т.С. Сорокина, в 2-х томах, 1992.
Атлас истории медицины. Первобытное общество. Древний мир. .С.Сорокина.2-е
изд., перераб. и доп., 1987.

o Атлас истории медицины. Новое время (1640–1917). Т.С. Сорокина, 1987.
o Geschichte der Medizin, W.U. Eckart, 1998.
o Short History of Medicine, E. Ackerknecht, 1982.
Papildliteratūra
o
o
o
o
o
o

Hipokrats spīlēs, A. Alksnis, 1993.
Tāds bija mūsu laiks… J. StradiĦš, K.Ē. Arons A. Vīksna, 1996.
Zelta skalpelis, A. Vīksna, E. Platkājis. 2.izd., 1991.
Vecās aptiekas, A. Vīksna, 1993.
Pa ārstu takām, A. Vīksna, 1990.
Laime ir kalpot bērniem, Dz. Mozgis, 1999.

Studiju priekšmeta programmas vadītājs

prof. Juris Salaks
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Veidlapa Nr. M-3(3)
Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Pirmā palīdzība, A
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – profesors Indulis Vanags
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – Profesors Indulis Vanags, Asoc.profesors
Viesturs Liguts, Asoc.profesore AntoĦina Sondore, asoc.prof. Biruta Mamaja, Docents Egons
Daugulis, Asistents Roberts Spručs, Asistents OĜegs SabeĜĦikovs
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Medicīnas fakultāte,
studiju programma „Medicīna”, 1.studiju gada studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) –
Studiju priekšmeta mērėis – iemācīt studentiem rīkoties neatliekamās, dzīvībai bīstamās
situācijās pirms ārsta ierašanās.
Studiju priekšmeta uzdevumi – veikt pamata kardiopulmonālo reanimāciju, prast apturēt bīstamu
asiĦošanu, imobilizēt ekstremitātes skeleta traumas gadījumā, sniegt palīdzību šoka, termiskās
traumas, pārkaršanas, hipotermijas, akūtās saindēšanās gadījumos.
Studiju priekšmeta saturs – Rīcība nelaimes gadījuma vietā. Kardiopulmonālās reanimācijas
praktiskā norise. AsiĦošana. Šoks. Skeleta bojājumi. Brūces. Termiski bojājumi. Pārkaršanas.
Hipotermija. Akūtas saindēšanās.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – ieskaite
Literatūras saraksts:
- ieteicamā literatūra: 1) lekciju un praktisko nodarbību materiāli. 2) Neatliekamā
medicīniskā palīdzība. Atdzīvināšana. Rīga: NMPC, D.KrieviĦa redakcijā. 2004, 392 lpp. 3)
Neatliekamā medicīniskā palīdzība. Traumas. Rīga: NMPC, D.KrieviĦa redakcijā. 2001, 350
lpp. 4) Anestezioloăija, reanimatoloăija un intensīvā terapija. I.Vanags, E.Daugulis, P.TomiĦš.
Rīga: Nacionālais Apgāds, 2002, 567 lpp.
- papildus literatūra: 1) Advanced Trauma Life Support. Course for Physicians. Raymond
H.Alexander, Herbert S.Pructor. 1995, 396 p. 2) Guidelines 2000 for Cardiopulmonary
Resuscitation and Emergency. Cardiovascular Care. International consensus on science. Suppl.
to Circulation. 2000, 102, 8. 3) ACLS: Principles and Practice. 2003, American Heart
Association. 502 p.
Studiju priekšmeta
programmas vadītājs

Dr.habil.med., profesors Indulis Vanags
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Veidlapa Nr. M-3 (3)
Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums - Filosofiskā antropoloăija, B
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs - prof. Vija Sīle
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji - prof. Vija Sīle, S.Mežinska, M.Biezā,
V.Sīlis
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) - Medicīnas fakultātes
studiju programmas “Medicīna” 1 studiju gada studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos - 2 KP
Studiju priekšmeta mērėis - Veidot vienotu priekšstatu par cilvēka būtības izpētes raksturu un
rezultātiem, Ħemot vērā dabas, kultūras un sociālās vides ietekmi uz cilvēku
Studiju priekšmeta uzdevumi - Iepazīties ar mūsdienu filosofiskās antropoloăijas priekšstatiem
par cilvēka dabas duālismu un tā pretrunīgajām izpausmēm. Attīstīt prasmi analizēt un vērtēt,
saprast cilvēka dabas daudzveidību. Rosināt interesi par refleksiju un pašizziĦu.
Studiju priekšmeta saturs - Cilvēks filosofiskās antropoloăijas skatījumā. Cilvēks un viĦa vieta
Visumā. Cilvēka daba un ėermeniskums. Seksualitāte. Parafīlijas. Sakrālais un profānais. ApziĦa,
bezapziĦa, dvēsele, gars. PašapziĦa un sirdsapziĦa. Dzīvība un nāve. Mīlestība kā cilvēka
esamības forma. Kultūra un civilizācija, vērtības un jēga. Darbība, jaunrade, spēle. Eksistence,
izvēle, autentisku. Dzīves māksla.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – testi
Literatūra saraksts: ieteicamā literatūra
o Berlins Jesaja. Četras esejas par brīvību – R., Sprīdītis, 2000.
o Gadamers Hanss – Georgs. Patiesība un metode. – R.,Jumava, 1999.
Kasīrers Ernsts. Apcerējums par cilvēku – R., Intelekts, 1997.
o Razs Džozefs. Brīvības morāle. – R., Madris , 2001.
o Vēbers Makss. Reliăijas filosofija. – Rīga, FSI, 2004.
papildus literatūra
o Ārente Hanna. Prāta dzīve 1. daĜa “Domāšana” – R., Intelekts, 2000.
Ārente Hanna. Prāta dzīve 2. daĜa “Gribēšana” – R., Intelekts, 2001.
o Bodrijārs Žans. Simulakri un simulācija – R., Omnia mea, 2000.
o Ērvings Gofmanis. Sevis izrādīšana ikdienas dzīvē – R., Madris, 2001.
o Fuko Mišels. Uzraudzīt un sodīt – R., Omnia mea, 2001.
o Fuko Mišels. Seksualitātes vēsture 1. daĜa “Zinātgriba” – R., Zvaigzne ABC, 2000.
Fuko Mišels. Seksualitātes vēsture 2. daĜa “Baudu lietojums”– R., Zvaigzne ABC, 2002.
o Fuko Mišels. Seksualitātes vēsture 3. daĜa “Pašrūpe”– R., Zvaigzne ABC, 2003.

Studiju priekšmeta programmas vadītājs

Dr. phil., prof. Vija Sīle
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Veidlapa Nr. M-3 (3)
Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Kritiskā domāšana medicīnā, B
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – prof. V. Sīle
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – V.Sīle, V.Sīlis, I.Neiders, G.Ėilkuts
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Medicīnas fakultātes
studiju programmas „Medicīna” 1. studiju gada studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2 KP
Studiju priekšmeta mērėis – Iepazīstināt studentus ar kritisko domāšanu kā dinamisku,
mērėtiecīgu un analītisku procesu, kura rezultāts ir argumentēti spriedumi un pamatotu lēmumu
pieĦemšana, parādīt kritiskās domāšanas praktiskās pielietošanas iespējas un nepieciešamību
medicīnā.
Studiju priekšmeta uzdevumi – Pilnveidot studentu prasmes: novērtēt informācijas ticamību,
veidot deduktīvus un induktīvus argumentus,pazīt derīgus un nederīgus argumentus, ieskaitot
tradicionālās argumentācijas kĜūdas, analizēt situāciju piemērus, izmantojot kritiskās domāšanas
un lēmuma pieĦemšanas prasmes, pamatot savu lēmumu un analizēt citu lēmumus, paredzēt
lēmumu tālejošas sekas.
Studiju priekšmeta saturs – Kritiskās domāšanas jēdziens. Kritiskās domāšanas raksturojums.
Jēdzienu definēšana un klasificēšana. Attiecības starp jēdzieniem. Spriedumu veidi. Indukcija un
dedukcija. Argumentācija. Argumentācijas kĜūdas. Pārliecinošas argumentācijas kritēriji.
Argumentācijas struktūra. Argumentācijas analīze. Informācijas ticamības novērtēšana. Vērtību
spriedumi un faktu spriedumi. Vērtību spriedumu veidošana un novērtēšana. Relatīvisms.
Lēmumu pieĦemšana. Kritiskās domāšanas izmantošana lēmumu pieĦemšanā. Kritiskā domāšana
un autonomija. Kritiskā domāšana un pacienta informēta piekrišana.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – ieskaite
Literatūra saraksts: ieteicamā literatūra;
o Ennis R.H. Critical thinking. Prentice-Hall, New Jersey, 1996.
o Дайана Халперн Психология критического мышления. Питер, Санкт-Петербург,
2000.
papildus literatūra
o Babcock D.E., Miller M.A. Kritisches Denken in der Pflege. Taschenbuch, Gottingen,
2000.
o Thomson A. Critical Reasoning in Ethics. A practical introduction. Routledge, London and
New York, 1999.
o Thomson A. Critical Reasoning. A Practical Introduction. Routledge, London and New
York, 1998.
Studiju priekšmeta programmas vadītāja

lektore Signe Mežinska
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Veidlapa Nr. M-3 (3)
Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta nosaukums un kategorija – Sporta pedagoăija, B
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – asoc.prof. V. Arnis
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – V. Arnis, M. Hoferte, Vinberga
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) - Medicīnas fakultāte,
studiju programma „Medicīna”, 1 studiju gada studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos ( KP ) - 2 KP
Studiju priekšmeta mērėis - veicināt topošā ārsta sporta pedagoăijas apguvi, veidot izpratni par
sporta pedagoăijas turpmāko izmantošanu ikdienas praksē pacientu labā.
Studiju priekšmeta uzdevumi - Apgūt veselības nostiprināšanai un slimību profilaksei
pielietojamos vingrinājumus, to specifiku un ietekmi uz cilvēka organismu. Iemācīties noteikt
optimālu fizisko aktivitāti dažāda vecuma cilvēkiem, atkarībā no veselības stāvokĜa un fiziskās
sagatavotības līmeĦa. Iemācīties pielietot praksē sporta pedagoăijā iegūtās zināšanas prasmes un
iemaĦas.
Studiju priekšmeta saturs:
lekciju tēmas: Sports, fiziskā aktivitāte un veselība; Veselības sporta īss vēsturisks apskats un
perspektīvas; Fiziskās aktivitātes nozīme dažādu mūsdienu civilizācijas radīto slimību profilaksē;
Fiziskās aktivitātes nozīme aptaukošanās profilaksē un ėermeĦa masas regulēšanā; Veselības
sporta galvenās funkcijas; Veselības sportā izmantojamie vingrinājumi; Optimālas fiziskas slodzes
pamatrādītāji; Veselību veicinošā treniĦa pamatprincipi; Fiziskās īpašības, to attīstīšanas
metodikas; Sporta vispārējs raksturojums, sporta daudzveidība;
praktiskās nodarbības: Aerobie vingrinājumi, to specifika; Vispārattīstošie vingrojumi; Dažādi
aerobikas veidi un ritmiskā vingrošana mūzikas pavadījumā; Spēka vingrinājumi; Lokanības
vingrinājumi. Sporta spēles.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi - testi, ieskaites.
Literatūra:
ieteicamā literatūra
o Aberberga-Augškalne L. Fizioloăija rehabilitologiem. Rīga, Nacionālais apgāds, 2002, 215
lpp.
o Brēmanis E. Sporta fizioloăija. Rīga, Zvaigzne, 1991, 224 lpp.
o Delavjē F. Muskulatūras attīstīšana. Spēka vingrinājumi anatomiskā skatījumā. Rīga,
Zvaigzne ABC, 2003, 124 lpp.
o Konrads A. Spēka attīstīšana. Rīga, LSPA, 2000, 92 lpp.
o Švinks U. Vispārattīstošie vingrojumi sporta stundā. Rīga, 1997, 103 lpp.
o Krauksts V. AtĜautais un aizliegtais sportā, Rīga, RAKA, 2003,342 lpp.
o Robinsone L. Tomsons G. Vingrošanas rokasgrāmata, Pilates, Rīga, Zvaigzne ABC, 2002,
183 lpp.
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- papildus literatūra
o AuziĦa I. Lielā Fitnesa grāmata. Rīga, Jumava, 2000
o Grants J. Fiziskā audzināšana, sports un vesels bērns. Rīga, Mācību grāmata, 1997, 215
lpp.
o Grasis N., Dzenis A., Grāvītis U. u.c. Trenera rokasgrāmata. Rīga, 2003, 304 lpp.
o Švinks U. Valoda sportā. Rīga, N.I.M.S.,1998, 176 lpp.
o Švinks U. Studentu sports. Rīga, LSPA, 2001, 41 lpp.
o Upeniece I. Fiziskā audzināšana Latvijā. Rīga, RaKa, 2000, 161 lpp.
Studiju priekšmeta
programmas vadītājs

dr.biol.,asoc. prof. Voldemārs Arnis
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Veidlapa Nr. M-3 (3)
Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta (kursa) nosaukums un kategorija - Medicīnas terminoloăija latviešu valodā,
C
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs - Mag. paed.D.Žibala
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – lekt. Inta Urbanoviča, Mg. Phil., st. doc.
Ilze SiliĦa –Čukure
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Medicīnas fakultātes
studiju programmas “Medicīna” 1. un 2. studiju gada studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos - 2 KP 1. studiju gadā, 2 KP 2 studiju gadā
Studiju priekšmeta mērėis – veicināt speciālās medicīniskās terminoloăijas apguvi latviešu
valodā
Studiju priekšmeta uzdevumi – apgūt terminoloăijas izveides galvenos principus latviešu
valodā; mācīt studentus lasīt un saprast autentiskus tekstus, kā arī literatūru specialitātē latviešu
valodā; mācīt studentus rakstīt pārskatus, anotācijas, limības vēsturi.
Studiju priekšmeta saturs – medicīnas terminu izveides principu izpratnes attīstīšana un
pilnveide (medicīnisko terminu izruna, uzsvars); valodas lietojums, pamatojoties uz gramatikas
struktūru sistematizēšanu; darbs ar vārdnīcu, vārdu krājuma veidošana un papildināšana
specialitātē; rakstītprasmes iemaĦu pilnveide individuālais darbs (mājas lasīšana – teksta izpratnes
un speciālās leksikas pārbaude, referāts - rakstveidā vai mutvārdos, anotācijas, slimības vēsture –
rakstveidā)
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – ieskaite
Literatūra –
-ieteicamā literatūra o J.Tiškina Pie ārsta. Mācību līdzeklis latviešu valodā. Rīga, 1989
o Žurnāli “Sveiks un vesels”, “Veselība”
- papildus literatūra
o Ceplīte B. Latviešu valodas praktiskā gramatika. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1997, –231 lpp
o Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi. (LR Ministru labineta noteikumi Nr.
154 1996. gada 23. aprīlī). – Rīga: KIF “Biznesa komplekss”, 2002, - 63 lpp.
o GuĜevska D. Palīgs latviešu valodas pareizrakstībā. – Rīga: Avots, 2000, – 472 lpp.
o Īpašvārdu rakstība. – Rīga: LR Valsts valodas centrs, 1998, – 52 lpp.
o Koluža R. Palīdzi, māsiĦ! Pareizrakstības rokasgrāmata. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1995, –
109 lpp.
o Muižniece L., Sināte R., Kronīte-Sīpola S. Turi pa rokai, iemet aci. 3.papild.izd. Kalamazū: LSC apgāds, 1997, – 166 lpp.
Studiju priekšmeta programmas vadītāja

lekt. Inta Urbanoviča, Mag. Phil.
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Veidlapa Nr.M-3(3)
Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija - Medicīnas terminoloăija krievu
valodā, C
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs - Dace Žibala , Mad.paed.
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji - St. doc.Jekaterina VasiĜjeva, lekt. Ludmila
Jermakoviča
Studiju priekšmeta klausītāji(fakultāte, studiju programma, studiju gads) - Medicīnas fakultātes
studiju programmas “Medicīna” 1 un 2 studiju gada studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos(KP) - 2 KP 1.st. gadā, 2 KP 2. st. gadā
Studiju priekšmeta mērėis - veicināt speciālās medicīniskās terminoloăijas apgūšanu krievu
valodā, attīstīt praktiskās valodas iemaĦas un prasmes studijām un darbam specialitātē
Studiju priekšmeta uzdevumi - attīstīt sarunvalodas iemaĦas, kas būs nepieciešamas darbam
klīniskā vidē; veicināt studentus lasīt un saprast autentiskus tekstus, kā arī literatūru specialitātē
krievu valodā
Studiju priekšmeta saturs – medicīnisko terminu lasīšanas iemaĦu attīstīšana un pilnveidošana
(medicīnisko terminu izruna, uzsvars); valodas pielietošana pamatojoties uz gramatikas struktūru
sistematizēšanu; darbs ar vārdnīcu, vārdu krājuma veidošana un papildināšana specialitātē;
sarunvalodas iemaĦu aktivizēšana; rakstītprasmes iemaĦu veidošana; individuālais darbs (mājas
lasīšana – teksta izpratnes un speciālās leksikas pārbaude, referāts - rakstiski vai mutvārdos,
anotācijas – rakstiski).
Studiju priekšmeta pārbaudījumi - ieskaite
Literatūra: -ieteicamā literatūra
o Практический курс русского языка" Москва,"Арсис Лингва", 1993 г
-papildus literatūra:
o Сараева А.Н. “Хочешь быть грамотным - стань! Пособие по русскому языку.
Орфография.” Теис – 2002
o Л.Вербицкая «Давайте говорить правильно. «Пособие по русскому языку. Высшая
школа, 2003
o J.Tiškina «Pie ārsta. Mācību līdzeklis”. Rīga, 1989

Studiju priekšmeta programmas vadītāja

st.doc. JekaterinaVasiĜjeva
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Veidlapa Nr. M-3 (3)
Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta nosaukums un kategorija – Sports veselībai, C
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – asoc.prof. V. Arnis
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji –M.Hoferte, I.Vinberga , V.Arnis
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Medicīnas fakultāte,
studiju programma „Medicīna” 1. studiju gada studenti
Studiju priekšmeta apjoms: 2 KP
Studiju priekšmeta mērėis – pilnveidot zināšanas un praktiskās iemaĦas fizisko vingrinājumu
pielietošanai veselības nostiprināšanai un fizisko darbaspēju paaugstināšanai.
Studiju priekšmeta uzdevumi - Pilnveidot kustību iemaĦas un prasmes dažādos sporta veidos.
Pilnveidot zināšanas par fiziskās sagatavotības un fizisko darbaspēju novērtēšanu un atbilstošu
fizisko vingrinājumu un slodžu pielietošanu veselības nostiprināšanai;
Studiju priekšmeta saturs - Aerobie vingrinājumi, to specifika. Vispārattīstošie vingrojumi.
Dažādi aerobikas veidi un ritmiskā vingrošana mūzikas pavadījumā. Spēka vingrinājumi.
Lokanības vingrinājumi– streičings, jogas elementu izmantošana, relaksācija. Sporta
spēles,.basketbols; - volejbols; badmintons; - galda teniss;
Studiju priekšmeta pārbaudījumi - pārbaudes mācību kursa laikā - testi, ieskaite.
Literatūras saraksts: - ieteicamā literatūra
o Aberberga-Augškalne L. Fizioloăija rehabilitologiem. Rīga, Nacionālais apgāds, 2002, 215
o Brēmanis E. Sporta fizioloăija. Rīga, Zvaigzne, 1991, 224 lpp.
o Delavjē F. Muskulatūras attīstīšana. Spēka vingrinājumi anatomiskā skatījumā. Rīga,
Zvaigzne ABC, 2003, 124 lpp.
o Konrads A. Spēka attīstīšana. Rīga, LSPA, 2000, 92 lpp.
o Švinks U. Vispārattīstošie vingrojumi sporta stundā. Rīga, 1997, 103 lpp.
o Krauksts V. AtĜautais un aizliegtais sportā, Rīga, RAKA, 2003,342 lpp.
o Robinsone L. Tomsons G. Vingrošanas rokasgrāmata, Pilates, Rīga, Zvaigzne ABC, 2002,
- papildus literatūra
o AuziĦa I. Lielā Fitnesa grāmata. Rīga, Jumava, 2000
o Grants J. Fiziskā audzināšana, sports un vesels bērns. Rīga, Mācību grāmata, 1997, 215
lpp.
o Grasis N., Dzenis A., Grāvītis U. u.c. Trenera rokasgrāmata. Rīga, 2003, 304 lpp.
o Švinks U. Valoda sportā. Rīga, N.I.M.S.,1998, 176 lpp.
o Švinks U. Studentu sports. Rīga, LSPA, 2001, 41 lpp.
o Upeniece I. Fiziskā audzināšana Latvijā. Rīga, RaKa, 2000, 161 lpp.
Studiju priekšmeta programmas vadītāja

lektore Maruta Hoferte
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Veidlapa Nr. M-3 (3)
Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – izioloăija, A
Akadēmiskās struktūrvienības vadītāja - prof. L. Aberberga Augškalne
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – prof.L.AberbergaAugškalne,
doc.L.Blumfelds, doc.N.Limba, doc.A.Krauja, lektore M.Rumaka, asistente I.Pelne-BērziĦa
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Medicīnas fakultāte,
studiju programma “ Medicīna”, 2.studiju gada studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 6 KP
Studiju priekšmeta mērėis - Apgūt zināšanas par vesela cilvēka organisma funkcijām un prasmi
pielietot šīs zināšanas tālākajām medicīniskās izglītības studijām.
Studiju priekšmeta uzdevumi – definēt fizioloăiskos terminus un aprakstīt organisma funkcijas
un mehānismus, kuri tās realizē, izprast un izskaidrot organisma funkciju kontroli un regulāciju
dažādā līmenī (šūnu, orgānu, sistēmu, organisma), iegūt praktiskas iemaĦas organisma
pamatfunkciju noteikšanā ,iegūt iemaĦas, kas palīdz integrēt un novērtēt informāciju, un nonākt
pie pamatotiem secinājumiem, apzināt fizioloăisko procesu klīnisko piederību: fizioloăiskās
metodes, principus, faktus, kurus izmanto klīniskajā medicīnā kā diagnostisku vai ārstējošu
vērtību.
Studiju priekšmeta saturs - Fizioloăijas priekšmets. Šūnas fizioloăija. Šūnas membrānas
receptori un sekundārie starpnieki. Organisms un vide. Organisma iekšējā vide. Uzbudināmie audi.
Neirons, neiroglija, muskuĜi. Sinaptiskā un neiromuskulārā uzbudinājuma pārvade. CNS sinapses.
Kavēšana. Refleksi, refleksa loks. Motoriskās nervu sistēmas funkcijas. Kustību un pozas
regulācijas līmeĦi. Veăetatīvās nervu sistēmas funkcijas. Retikulārā aktivācijas sistēma un
smadzeĦu lielo pusložu garozas elektriskā aktivitāte. Uzvedības un emociju neirālie mehānismi.
Nervu sistēmas augstākās integratīvās funkcijas. Nosacījuma refleksi un to kavēšana. Sensoro
sistēmu fizioloăija. Asinsrites sistēmas funkcionālās daĜas. Ritmisks uzbudinājums sirdī. Sirds
sūkĦa funkcija. Asins plūsma artērijās un vēnās. Hemodinamika. Orgānu un sistēmu asinsapgāde.
Asinsrites regulācija. Endotēlijs kā orgāns. Asinis. Asins grupas. Hemostāze. Elpošana. Elpošanas
gāzu apmaiĦa un transports. Elpošanas regulācija. Gremošanas sistēmas sekretorā un motoriskā
funkcijas, regulācija. Uzsūkšanās. VielmaiĦa un enerăijas maiĦa. Termoregulācija. Izvadprocesi.
Nieru funkcijas. Skābju - sārmju līdzsvars.Vispārējā endokrinoloăija un hormonu regulācijas
mehānismi. Iekšējās sekrēcijas dziedzeru funkcijas. Orgāni, kas izstrādā hormonus un veic citas
neendokrīnas funkcijas.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – pārrunas, kolokviji, testi, ieskaite; eksāmens
Literatūras saraksts:
-ieteicamā
o Cilvēka fizioloăija. "Zvaigzne", 1986. 455lpp.
o L.Aberberga-Augškalne.Fizioloăija rehabilitologiem.”Nacion.med.apgāds”,2002,215.
o Ganong, W.F. Review of medical physiology. 2001.20th ed.- 723p.
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-papildus literatūra
o Guyton, A.C., Hall, J.E. Textbook of medical physiology. Philadelphia, 2001.-1148p.
o Wander, A. Human physiology: The mechanisms of body function.New York, 1990.
5th ed. – 800p.
o Sherwood, L. Human physiology from cells to systems. 1993. 2nd ed.-834p.
o Fox, S. Human physiology. 1987. 2nd ed. –701p.

Studiju priekšmeta
programmas vadītāja

Dr.habil.med., prof. Līga Aberberga-Augškalne
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Veidlapa Nr. M-3 (3)
Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Embrioloăija, A
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – profesore Māra Pilmane
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – profesore Māra Pilmane, asociētā
profesore Valērija Groma
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Medicīnas fakultātes
studiju programmas „Medicīna” 2 studiju gada studenti
Studiju priekšmeta apjoms – 2 KP
Studiju priekšmeta mērėis – Priekšstata radīšana Medicīnas fakultātes studentiem par
teratoloăijas nozīmi embrioloăijas attīstībā; pamatzināšanu sniegšana par cilvēka embrioloăiju;
studentu iepazīstināšana ar svarīgākajiem celulārajiem, subcelulārajiem un molekulārajiem
procesiem visās embrioăenēzes un fetoăenēzes stadijās; izpratnes radīšana topošajiem ārstiem par
histoăenēzes un organoăenēzes jautājumiem. Visbeidzot, priekšstata radīšana par riska periodiem,
riska faktoriem un dažādiem attīstības traucējumiem un slimībām, kuras rodas embrionālās
attīstības laikā. Priekšstata radīšana par ekperimentālās embrioloăijas sasniegumiem un to
pielietošanu ikdienas ārsta darbā. Izpratnes sniegšana par salīdzinošās embrioloăijas elementiem
Studiju priekšmeta uzdevumi – izpratnes radīšana par embrioloăijas praktisko pielietojumu
ikdienas ăimenes ārsta un citu specialitāšu ārsta darbā; studentu iemācīšana praktiski analizēt
embrioloăiskos preparātus; studentu iemācīšana dokumentēt analizējamos embrioloăiskos
preparātus, kuri atspoguĜo dažāda vecuma audu un orgānu attīstību; studentu apmācība dažādu
audu un orgānu aizmetĦu un attīstības stadiju atpazīšanā un diferencēšanā pēc noteiktiem
kritērijiem, lietojot gan embrioloăiskos preparātus, gan uzskates makropreparātus, gan shēmas,
gan mikrofotogrāfijas; iemācīt studentiem darbu ar speciālo literatūru, referātu sagatavošanu par
konkrētu priekšmeta tēmu, uzstāšanās sagatavošanu nodarbībās un kolokvijos.
Studiju priekšmeta saturs – Embrioloăijas vēsturiskie aspekti un saikne ar teratoloăiju.
Eksperimentālā embrioloăija. Intrauterīnās dzīves periodi. Spermatoăenēze. Ovoăenēze.
Fertilizācija. Drostalošanās. Implantācija. Divlapu dīglis. Trīslapu dīglis. Ekstraembrionālo
struktūru attīstība. Placenta. AugĜa plēves. Nabas saite. Indukcija, augšana, diferenciācija.
Embrioăenēzes induktīvie faktori. Mugurkaula, skeleta un ekstremitāšu attīstība. MuskuĜaudu
attīstība. Kardiovaskulārās sistēmas attīstība. Limfatiskās sistēmas attīstība. Imūnās sistēmas
attīstība. Uroăenitālās sistēmas attīstība. Endokrīnās sistēmas attīstība. Galvas, sejas, kakla
attīstība. Ādas un tās derivātu attīstība. Elpošanas sistēmas attīstība. Gremošanas sistēmas attīstība.
Nervu sistēmas attīstība. MaĦu orgānu attīstība.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – testi, kolokviji, eksāmens
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Literatūras saraksts:
-ieteicamā lieratūra
o
o
o
o
o
o
o
o

Computer-programme: Gunther Rager/Human Embryologie/Deutsch/2002.
Carlson B.M. Human Embryology and Developmental Biology. Mosby Inc., 2004.
England M.A. Life before birth. Mosby-Wolfe, 1996.
Moore, Persaud The Developning Human/Clinically oriented Embryology. W.B.Saunders
Company, 1998.
Sadler T.W. Langman′s Medical Embryology. Williams and Wilkins, London, 1990.
Moore, Persaud. Study Guide and Review Manual of Human Embryology. W.B. Saunders
Company, 1998.
Larsen W.J. Human embryology. Churchill Livingstone Inc, 1993.
Schumacher/Christ. Embryonale Entwicklung und Fehlbildungen des Menschen/Anatomie
und Klinik. Ullstein Mosby, 1993.

-papildus literatūra
o Orban's oral histology and embryology. Ed. By S.N.Bhaskar, St. Lonis, 1991.
o Potten C.S. Stem Cells. Academic Press, London, 1997.
o Schumacher G.H. Monster und Damonen/Infalle der natur eine Kulturgeschichte. Edition
q, 1993.
o Schumacher G.H., Franghanel J., Persaud T.V. Teratologie, Gustav Fischer, New York,
1992.
o BBC movies – The Human Body. 2000.
o A color atlas and text of oral anatomy, histology and embryology. B.K.B. Berkovitz, G.R.
Holland, B.J. Moxham. Mosby - Wolfe, 1995.

Studiju priekšmeta programmas vadītāja:

Dr habil med, profesore Māra Pilmane
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Veidlapa Nr. M-3 (3)
Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija - Mikrobioloăija, virusoloăija,
imunoloăija,A
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – profesore Juta Kroiča
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji - profesore Juta Kroiča, docente Valentīna
KuzĦecova, lektors Aigars Reinis
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) - Medicīnas fakultātes
studiju programmas „Medicīna” 2 un 3 studiju gada studenti
Studiju priekšmeta apjoms - 7 KP, II studiju gadā – 4 KP, III studiju gadā – 3 KP
Studiju priekšmeta mērėis: Studiju priekšmeta mērėis ir dot studentiem zināšanas par
mikroorganismu un vīrusu pasauli, to īpašībām un izplatību apkārtējā vidē, cilvēka ėermeĦa
normālo mikrofloru un apkārtējās vides mikrofloru, kā arī to ietekmi uz cilvēka organismu,
mikroorganismu un vīrusu lomu infekcijas slimību un iekaisuma procesa ierosināšanā un imūnās
atbildes attīstībā, medicīnisko instrumentu un aparatūras dezinfekcijas un sterilizācijas metodēm,
hospitālo infekciju izcelsmi un pasākumiem cīĦā pret tām, infekciju slimību diagnostikas
metodēm, medicīniski bioloăisko preparātu ( serumu, vakcīnu, antibiotisko vielu) raksturojumu.
Studiju priekšmeta uzdevumi - dot studentiem zināšanas par mikroorganismu un vīrusu
morfoloăiju, to īpašībām un ietekmi uz makroorganismu; izvērtēt mikroorganismu lomu infekcijas
slimību un iekaisuma procesa etioloăijā un patoăenēzē; dot priekšstatu par organisma
aizsargmehānismiem pret infekcijas slimībām – nespecifiskās rezistences lomu un specifiskās
imūnās sistēmas nozīmi; dot zināšanas par mikrobu un vīrusu ierosināto infekciju slimību
diagnostikas metodēm; sniegt informāciju par jaunākajām infekcijas slimību nespecifiskās un
specifiskās profilakses metodēm un pasākumiem.
Studiju priekšmeta saturs:
vispārējā mikrobioloăija un virusoloăija. Baktēriju morfoloăija un mikroskopiskās
izmeklēšanas metodes. Taksonomija. Baktēriju grupas. Baktēriju metabolisms- anabolisms,
katabolisms, baktēriju augšana un vairošanās. Baktēriju fermenti. Mākslīgās barotnes un baktēriju
kultivēšanas metodes aerobos un anaerobos apstākĜos. Cilvēka normālā mikroflora. Vides
mikrofloras, to nozīme infekciju izplatībā. Faktori, kas ietekmē mikroorganismus. Dezinfekcijas
un sterilizācijas metodes. Mikroorganismu producētās antibiotiskās vielas. Vīrusu struktūra,
īpašības, iedalījums un replikācija. Vīrusu kultivēšanas metodes. Vīrusu mijiedarbība ar šūnu.
Infekcija un imunitāte. Mācība par infekcijas procesu un slimību. Imunitātes veidi, iedalījums.
Organisma nespecifiskās rezistences mehānismi. Organisma imūnā sistēma. Antigēni, to
raksturojums. Antivielas, to primārā un sekundārā struktūra. Imūnglobulīnu klases.
Imūnokompetentās šūnas – T ly, B ly, NK šūnas, makrofāgi, to ăenēze, antigēni, receptori,
funkcijas, nozīme imūnajā atbildē. Imūnās atbildes veidi. Pretvīrusu imūnās atbildes īpatnības.
Alerăija – alergēni, alerăisko reakciju iedalījums, to mehānismi un raksturojums. Imūnie deficīti.
Seroloăiskās reakcijas, to daudzveidība, mehānismi. Seroloăisko reakciju praktiskā pielietošana.
Klīniskā mikrobioloăija. Enterobaktēriju dzimtas baktērijas, patogēnie koki, difterijas
ierosinātājs, patogēnās anaerobās baktērijas, spirohetas, mikobaktērijas un aktinomicētes,
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riketsijas, hlamīdijas, mikoplazmas, antropozoonožu ierosinātāji, to raksturojums, patogenitātes
faktori, ierosināto infekciju patoăenēze, mikrobioloăiskā un serodiagnostika.
Klīniskā virusoloăija. Respiratoro vīrusu infekciju ierosinātāji. Hepatītu ierosinātāji vīrusi.
POLIO vīruss. HIV un AIDS. Neirotropie vīrusi – ērču encefalīta un trakumsērgas vīrusi. Lēnās
vīrusu infekcijas, to ierosinātāji. Prioni. Onkogēnie vīrusi.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi - testi; kolokviji; eksāmens
Literatūras saraksts:
Ieteicamā literatūra:
o G.F.Brooks, J.S.Butel, S.A.Morse. Jawetz, Melnick&Adelberg`s Medical Microbiology.
23nd Edition. Lange Medical Books, USA, 2004.
o R.Nairn, M.Helbert. Immunology for Medical Students. Mosby Inc., USA, 2002.
o Vaira Īrisa KalniĦa. Virusoloăijas rokasgrāmata. Nacionālais apgāds, Rīga, 2003.g.
Papildus literatūra:
o Medical Microbiology and Immunology, W.E.Levinson, E.Jawetz, III Ed. 1994.
o Medical Microbiology, P.Murray et.al. 2002, 1990.
o Immunobiology. Ch.Janeway, P.Traverss, 1996.
o Problem – oriented Clinical Microbiology and Infection, H.Humphreys, W.L.Irvin, 1996
o Microbiology and Immunology for the USMLE Step I, W.W.Yotis, H.J.Blumenthal et al.
Ed. 1993, 1998, 2003.
o W.M.Scheld, W.A.Graig, J.M.Huges. Emerging infections. ASM Press, USA, 2001.

Studiju priekšmeta programmas vadītāja:

Profesore Juta Kroiča, Dr.med.
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Veidlapa Nr. M-3 (3)
Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Parazitoloăija, A
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – prof. A.KrūmiĦa.
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – prof. A. KrūmiĦa, doc. L. Zinčenko, asist.
A. Puzuka, doc.E.Nagle
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Medicīnas fakultātes
Medicīnas studiju programma, 2. studiju gada studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2 KP
Studiju priekšmeta mērėis – sniegt studentiem zināšanas par cilvēka parazītiem, to nozīmi
slimību attīstībā, kā arī izveidot nepieciešamās prasmes šo zināšanu izmantošanā medicīniskajā
praksē.
Studiju priekšmeta uzdevumi – Iepazīt galvenos cilvēka parazītus, kas izraisa parazitāras
slimības. Apgūt parazītu morfoloăiskās īpatnības, attīstību un lokalizāciju cilvēka organismā,
cilvēka invadēšanās ceĜus, izraisīto slimību klīniskās pazīmes un diagnostiku, balstoties uz parazītu
lokalizāciju un attīstību cilvēka organismā. Iepazīt posmkājus – kukaiĦus un ērces, kas pārnes un
izraisa cilvēka slimības. Apgūt parazītu mikroskopiskās diagnosticēšanas metodes tā dzīves cikla
dažādās attīstības stadijās.
Studiju priekšmeta saturs – Parazīti un parazītisms. Parazītisms kā ekoloăisks fenomens.
Parazītu evolūcija. Parazītu iedalījums. Parazīta un saimnieka mijiedarbība. Svarīgāko cilvēka
parazītu izraisītās slimības, izplatība, parazītu morfoloăija, dzīves cikls, cilvēka invadēšanās ceĜi,
lokalizācija cilvēka organismā, izraisīto slimību galvenās pazīmes, diagnostika un profilakse
(individuālā un sabiedriskā). Parazītiskie vicaiĦi (Trichomonas vaginalis, Leishmania tropica, L.
donovani, Tryponosoma brucei gambiense, T. brucei rhodesiense, T. cruzi, Giardia lamblia
(Lamblia intestinalis). Parazītiski sporaiĦi (Toxoplasma gondii, Plasmodium vivax, P.ovale, P.
malariae, P. falciparum). Pneumocystis carinii. Parazītiskās sarkodīnas un infuzorijas (Entamoeba
histolytica, E. coli, Naegleria fowleri, Acanthamoeba castellani, Balantidium coli). Parazītiskie
sūcējtārpi (Fasciola hepatica, Opisthorchis felineus, Clonorchis sinensis, Paragonimus
westermani, Schistosoma mansoni, S. japonicum, S. haematobium). Parazītiskie lenteĦi (Taenia
solium, Taenia saginata, Diphyllobothrium latum, Hymenolepis nana, Echinococcus granulosus).
Parazītiskie veltĦtārpi (Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura,
Necator americanus,
Ancylostoma duodenale, Trichinella spiralis, Toxocara canis, T. cati, Strongyloides stercoralis,
Wuchereria bancrofti, Dracunculus medinensis). Ovohelmintoskopijas galvenās metodes.
Helmintu olu identifikācija. Posmkāji – cilvēka slimību pārnesēji un izraisītāji (mušas, spindeles,
moskīti, odi, utis, blusas, blaktis, ērces).
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – ieskaite.
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Literatūras saraksts:
ieteicamā literatūra:
o Zinčenko L. VienšūĦi – cilvēka parazīti. –Rīga; RSU, 2002. – 60 lpp.
o KrūmiĦa A., Zinčenko L., Nagle E. u.c. Metodiskās rekomendācijas studentiem
parazitoloăijā. -Rīga; AML, 1996. -44 lpp.
o KrūmiĦa A. Medicīniskā parazitoloăija (shēmas). -Rīga; AML, 1999. 40 lpp.
o Zinčenko L., VoskoboiĦika N., KrūmiĦa A. Situāciju uzdevumu krājums parazitoloăijā. Rīga; AML, 1992.-11 lpp.
papildus literatūra:
o Sloka N. Bezmugurkaulnieku zooloăijas praktikums. -Rīga; Zvaigzne, 1971.-225 lpp.
o Dogels V. Bezmugurkaulnieku zooloăija. -Rīga; Zvaigzne, 1986.-555 lpp.
o Genis D. Medicīniskā parazitoloăija. –M, Medicina; 1991.-238 lpp.(krievu valodā)
o Haits R. Parazitārās slimības. –M, Medicina; 1985.-416 lpp. (krievu valodā, tulkojums no
angĜu val.)
o TiĦekinska T., DobrovoĜskis A. Parazitoloăija. –M; 1978.-303 lpp. (krievu valodā)
o Tarasovs V. Cilvēkam patogēnie vienšūĦi. –M; 1987.-156 lpp. (krievu valodā)
o Brown H.W., Neva F.A. Basic clinical parasitology, 5th ed. –Norvalk; ACC, 1983.-333 p.
o Hunter G.W., Swartzwelder J.C., Clyde D.F. Tropical medicine. 5th ed.-Philadelphia;
Saunders; 1976. –900 p.
o Jeffrey H.C., Leach R.M. Atlas of medical helminthology and protozoology. 3rd ed.Edinburg; Churchill Livingstone; 1991. –77 p.
o Katz M., Despommier DD., Gwadz R. Parasitic diseases. 2nd ed.- Springer-Verlag; 1989.301 p.
o Markell E. Medical parasitology. – Philadelphia; Saunders; 1986.-383 p.

Studiju priekšmeta
programmas vadītāja

Dr.habil.biol., prof. Astrīda KrūmiĦa
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Veidlapa Nr. M-3 (3)
Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Medicīniskā ăenētika, A
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – prof. A.KrūmiĦa.
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – prof. A. KrūmiĦa, doc. L. Zinčenko, asist.
B. Lāce, asist. L. KorĦejeva.
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Medicīnas fakultāte,
studiju programma „Medicīna”, 2 studiju gada studenti.
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2 KP.
Studiju priekšmeta mērėis – Mācību kursa mērėis ir dot studentiem zināšanas par ăenētisko
procesu lomu veselības saglabāšanā un slimību, attīstībā, kā arī nepieciešamās prasmes šo
zināšanu izmantošanā ārsta praksē.
Studiju priekšmeta uzdevumi – Izprast cilvēka ăenētiskās patoloăijas galvenos tipus, to
raksturīgākās īpatnības, iedzimšanas likumības. Iepazīt ăenētiskās patoloăijas diagnostikas,
terapijas un profilakses galvenos principus. Apgūt nepieciešamās iemaĦas iespējamās ăenētiskās
patoloăijas atklāšanai, kā arī pareizas ārstēšanas taktikas izvēle.
Studiju priekšmeta saturs – Medicīniskās ăenētiskas priekšmets, vēsture, metodes. Ăenētiskās
patoloăijas klasifikācija, biežums. Monogēnā patoloăija, ăenētiskā konsultēšana šīs patoloăijas
gadījumos. Ar dzimumu daĜēji saistītas un ierobežotas, no dzimuma atkarīgas slimības. Slimību
ăenētiskā heterogenitāte un klīniskais polimorfisms. Mozaicisms. Himēras. Mitohondriālās
slimības. Multifaktoriālā patoloăija. Cilvēka genoma un gēnu organizācija. Mutācijas. Ăenētiskā
konsultēšana potenciālo mutagēnu iedarbības gadījumā. Nukleotīdu amplifikācijas slimības.
Genoma imprintings. Uniparentālā disomija. Imprintinga slimības. Hemoglobinopātijas. Ăenētisko
bojājumu reparācija. Reparācijas slimības. Iedzimtas anomālijas, to ăenētika. Teratoăenēze,
teratogēnie faktori. Imunoăenētika. Imūnās sistēmas biežāk sastopamās ăenētiskās slimības. Asins
grupu ăenētika. Kanceroăenētika. Iedzimta predisponētība audzējiem, tās skrīnings. Bioėīmiskā
ăenētika. Biežākie metabolisma ăenētiskie defekti. Farmakoăenētika. Ekoăenētika. Medicīniskā
citoăenētika. Autosomālās slimības. Dzimumhromosomu patoloăija. Dzimumdiferenciācijas
ăenētiskā patoloăija. Ăenētiskās patoloăijas postnatālās diagnostikas principi. Pirmsimplantācijas,
prenatālā un preklīniskā ăenētiskās patoloăijas diagnostika. Heterozigotu atklāšana. Masveida
diagnostika (skrīnings). Tiešā un netiešā DNS diagnostika. Ăenētiskās patoloăijas terapija. Gēnu
terapijas iespējas. Ăenētiskās patoloăijas profilakse populācijās un ăimenēs. Medicīniski ăenētiskā
konsultēšana, tās indikācijas, principi. Medicīniskās ăenētikas ētiskās problēmas.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens
Literatūras saraksts:
ieteicamā literatūra:
o Medicīniskās ăenētikas uzdevumi. –AML; 1997., 28 lpp.
o MisiĦa M., Loža V. Ăenētika ar selekcijas pamatiem. –R.: Zvaigzne; 1991., 397. lpp.
o Mueller R. F., Young I. D. Emery’s elements of medical genetics. 9th ed. – Churchill
Livingstone; 1995., 317 p.
o Wilson G. N. Clinical genetics. A short course. –Wiley-Liss; 2000., 457 p.
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papildus literatūra:
o Kozlova S. u.c. Iedzimtie sindromi un medicīniski – ăenētiskā konsultēšana. –M; 1996.
(krievu val).
o Connor J. M. Essential medical genetics. – Oxford; 1993., 260 p.
o Klug W. S., Cummings M. R. Concepts of genetics. –Prentice Hall, 2003.- 693 p.
o Clark M. S. Chromosomes. – London; Chapman and Hael; 1996., 345 p.
o Friedman J. M., Dill F. J., Hayden M. R., McGillivray B.C. Genetics. – Harwal Publ.
Comp.; Malvern; Pennsylvania; 1992., 260 p.
o Fraser F. C., Nora J. J. Genetics of man. 2nd ed. – Philadelphia; Lee Febiger; 1986., 352 p.
o Harper P.S. Practical genetic counselling. 5th ed. – Butterworth- Heinemann; 2000., 364 p.
o Hoffee P. A. Medical molecular genetics. - Madison; Fence Creek Publ.; 1998., 384 p.
o Jones E.C.A., Morris A. Cell biology and genetics. – Mosby; 1998., 201 p.
o Strachan T., Read A.P. Human molecular genetics. - BIOS Scient. Publ.; 1996., 597 p.
o Therman E. Human chromosomes. – Springer – Verlag; 1980., 235 p.
o Thompson M.W., McInnes R.R., Willard H.F. Genetics in medicine. 5th ed. – Saunders
Comp.; 1991., 500 p.
o Vogel F., Motulsky A.G. Human genetics. 2nd ed. – Springer – Verlag; 1986., 807 p.

Studiju priekšmeta programmas vadītāja

aistente Baiba Lāce
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Veidlapa Nr. M-3(3)
Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta ( kursa ) nosaukums – Pētnieciskā darba metodes medicīnā, A
Studiju priekšmeta vadītājs - Haralds Jansons , Dr.hab.med., profesors.
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji - Haralds Jansons, Dr.hab.med., profesors.
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Medicīnas fakultātes
studiju programmas „Medicīna” 2 studiju gada studenti
Studiju priekšmeta apjoms (KP) Studiju priekšmeta mērėis – iepazīstināt studentus ar pētnieciskā darba metodiskajiem
pamatiem.
Studiju priekšmeta uzdevumi - iepazīstināt un apmācīt studentus zinātniskās literatūras lasīšanā
un apstrādē;apmācīt zinātniskās domāšanas un analīzes pamatpaĦēmienos; zinātnisko rakstu un
pētnieciskā darba rezultātu analīze un aprakstīšanas metodika;
Studiju priekšmeta saturs – lekciju un praktisko darbu laikā apgūt kursa darbu , bakalaura un
maăistra darbu sagatavošanas iemaĦas.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – ieskaite
Prasības klausītājiem – ieteicams izvēlēties kādu tēmu savam pētniecības darbam (jebkurā
medicīnas nozarē).
Literatūra –
o Dorland’s – Illustrated Medical Dictionary, 28.izdevums,1994; 1940lpp.
o Thiele – Handlexikon der Medizin, 2 sējumos, G.Thiele, Urban a.
o Schwarzenburg., Muenchen – Wien – Baltimore. 1980-1982. 1.sējums 1400 lpp., 2.sējums
1400 lpp.
o The Cambridge Biographical Encylopedia. 1994, 1304 lpp.
o Редактирование отдельных видов литературы. М. 1973. 336.
o Энциклопедический словарь медицинских терминов. 2 тома М.1982.
o Пуанкаре, Анри. О науке. М. ,, Наука,,. 1983. 560 стр.
Studiju priekšmeta
programmas vadītājs

Dr.hab.med., profesors H.Jansons
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Veidlapa Nr. M-3 (3)
Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Ievads psiholoăijā, A
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs - Prof. Vija Sīle
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – V. Sīle, V. Sīlis
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Medicīnas fakultātes
studiju programmas „Medicīna” 2. studiju gada studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2 KP
Studiju priekšmeta mērėis – Radīt izpratni par psiholoăijas pamatjautājumiem no bioloăiskā,
evolūcijas un kultūras aspektiem. Iepazīstināt ar vispārīgās psiholoăijas dažādām pieejām cilvēka
uzvedības un garīgo procesu analīzē.
Studiju priekšmeta uzdevumi – Apgūt vispārīgās psiholoăijas pamatjēdzienus un teorijas.
Iepazīstināt ar cilvēku uzvedību grupās.
Studiju priekšmeta saturs - Psiholoăijas priekšmets un specifika. Ieskats psiholoăijas tapšanas
vēsturē. Pētniecības metodes psiholoăijā. Datu statistiskā analīze. Attīstības psiholoăija. Sajūtas un
uztvere. ApziĦa un tās dažādie stāvokĜi. Iemācīšanās teorijas. AtmiĦas procesu raksturojums.
AtmiĦas veidi. Domāšana. Valoda un runa. Motivācija. Emocijas. Intelekts. Personības teorijas.
Sociālā ietekme. Veselības psiholoăija. Stress, veselība un piemērošanās.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi - ieskaite
Ieteicamā literatūra
o Borns L.E., Ruso L.S. Psiholoăija (4 daĜas) – Rīga, 2000.
o Freids Z. Psihoanalīzes nozīme un vēsture – Lielvārde, 1994.
o Jungs K. Psiholoăiskie tipi – Rīga, 1994.
o ReĦăe V. Psiholoăija – Rīga, 1999.
Papildus literatūra
o ReĦăe V. Personības psiholoăija – Rīga, 2000.
o ReĦăe V., Lūsis K.Personības psiholoăiskā struktūra – Rīga, 1998.
o Atkinson & Hilgard’s Introduction to Psychology, 14 ed., 2003

Studiju priekšmeta programmas vadītāja

prof. Vija Sīle
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Veidlapa Nr. M – 3 (3)
Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija - Medicīnas ētika un deontoloăija, A
Akadēmiskās struktūrvienības adītājs - profesors Juris Salaks
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji - profesors Juris Salaks, docenta v.i. Maija
Pozemkovska, asistente Edīte BērziĦa, asistents Haralds Voskis
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) - Medicīnas fakultātes
studiju programmas „Medicīna” 2 studiju gada studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2 KP
Studiju priekšmeta mērėis - Sniegt teorētiskas zināšanas par medicīnas deontoloăiju, atklāt
pārmaiĦas medicīnas deontoloăijā Eiropā un Latvijā
Studiju priekšmeta uzdevumi - Iepazīstināt ar medicīnas deontoloăijas tradīcijām ārsta praksē.
Studiju priekšmeta saturs - Medicīnas sociālie un kulturālie pamati (slimnieks, medicīnas
personāls, medicīnas institūcijas). Ārsta domāšana, zināšanas un prakse (ietverot arī ētikas
aspektus). Veselības un slimības koncepti; priekšstatu pārmaiĦas par veselību, par slimību
profilaksi, ārstēšanu, rehabilitāciju (veselība, slimības un sabiedrība). Docētāju un studentu
savstarpējās attiecības medicīnas augstskolā. Medicīnas darbinieki un pacienti. Ārsta noslēpums.
Medicīnas deontoloăija Eiropas medicīnas augstskolu studentu sabiedrisko organizāciju darbībā.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi - ieskaite
Literatūra
o Ethics in Medicine, Milton D. Heifetz, 1996,
o Medical Ethics, Jeffrey Finn, Eliot L. Marshall, 1990.
o Bioethics: A Clinical Guide for Medical Students, Dan C. English.
o Medical Ethics, Kenneth Kearon, 1998
Papildliteratūra
o Clinical Ethics: A Practical Approach to Ethical Decisions in Clinical Medicine - Albert R.
Jonsen; McGraw-Hill Medical, 2002
o Principles of Biomedical Ethics - Tom L., Ph.D. Beauchamp; Oxford University Press ;
2001
Studiju priekšmeta programmas vadītājs

prof. Juris Salaks
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Veidlapa Nr. M- 3(3)
Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija - Antropoloăija, B
Akadēmiskās struktūrvienības vadītāja - doc. R. Žagare
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji - doc. R. Žagare, doc.I.DuĜevska, lekt. S.
Umbraško, asist. Dz. Kažoka, assist. Z. Cederštrēma
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Medicīnas fakultātes
studiju programmas “Medicīna” 2. studiju gada studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) - 2 KP
Studiju priekšmeta mērėis - Iepazīstināt studentus ar antropoloăijas metodēm un to praktisko
pielietojumu cilvēka ėermeĦa uzbūves pētīšanā
Studiju priekšmeta uzdevumi – Iemācīt studentiem izmantot somatoskopisko jeb deskriptīvo
antropoloăisko pazīmju noteikšanas metodi..Iemācīt galveno somatometrisko punktu noteikšanu:
galvā – ar taustcirkuĜa un bīdmēra palīdzību; vidukli – ar mērlentu un taustcirkuli; ekstremitātes –
ar mērlentu un antropometru. ĖermeĦa garenisko izmēru noteikšana ar antropometra palīdzību.
Relatīvo mēru un indeksu aprēėināšana
Studiju priekšmeta saturs - Antropoloăijas vēsture pasaulē un Latvijā. Galvenās antropoloăijas
pētīšanas metodes. Auksoloăijas pamatprincipi.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi - ieskaite
Literatūras saraksts: - ieteicamā literatūra
o Prīmanis J. Ievads antropoloăijas metodikā. A/S Valters un Rapa apgāds, 1937.
o Denisova R., Grāvere R. Antropoloăijas zinātne Latvijas vēstures institūtā. LVIŽ. Nr.4,
1995.
o Fedders G. Rīgas latviešu pamatskolēnu garums un svars. Rīga: Izglīt. min. Māc. līdz.
nodaĜa, 1936.
o Fuks N. (Cauna N.) Latgales latviešu antropoloăiskās pazīmes. Rīga, 1937. (manuskripts).
o Jēruma–KrastiĦa L. Antropoloăiskie dati par latviešu skolu jaunatni. LU Raksti, Med. fak.
sēr. III, 2., 1937.
o Plūme A. Atropometrijas nozīme skolēnu veselības stāvokĜa novērtēšanā. Pašvaldības
Balss. Rīga, 1931.
o Segleniece K. Bērnu fiziskā attīstība. Rīga, Zvaigzne, 1977.
o Харрисон Дж.,Уайнер Дж. Биология человека. Мир, Москва, 1979.
o Martin R. Lehrbuch der Anthropologie. I und II Bd. Jena, 1928.
o Martin R., Saller K. Lehrbuch der Anthropologie. Stuttgart: Fischer, Bd. I, 1957.
Studiju priekšmeta programmas vadītāja

Dr. med. doc. Ilva DuĜevska
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Veidlapa Nr. M-3(3)
Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Funkcionālā histoloăija, B
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – profesore Māra Pilmane
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – profesore Māra Pilmane, asociētā
profesore Valērija Groma, docente JeĜena Krjukova
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Medicīnas fakultātes
studiju programmas „Medicīna” 2 studiju gada studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos – 2 KP
Studiju priekšmeta mērėis – Studentiem sniegt papildus zināšanas par cilvēka asinsradi un tās
īpatnībām ontoăenēzē, to ietekmējošiem faktoriem, normas un robežstāvokĜiem, pēdējo aktualitāti
mūsdienu mediėa praksē; padziĜināti par maĦu orgānu un reproduktīvās sistēmas funkcionālo
morfoloăiju un, visbeidzot, par mutes dobuma dažādu audu uzbūvi un attiecībām, kā arī
robežstāvokĜiem un adaptācijas spēju. Minētās tēmas sniegs papildus studentiem ieskatu
augstākminēto struktūru un to neiroendokrīnajā regulācijā dažādos cilvēka dzīves posmos. ! Šo B
priekšmeta daĜu nodaĜa nolēmusi atstāt kā mainīgo – proti, paredzams to mainīt pēc satura katrus
3-5 gadus.
Studiju priekšmeta uzdevumi – Attīstīt studentu padziĜinātu interesi par funkcionālās histoloăijas
sarežăītākajām daĜām un orientēt tos uz hematoloăijas, otorinolaringologa un ăimenes mediėa
specializācijas izvēlēšanos. Attīstīt studentiem praktiskā darba jau specializētas iemaĦas un
orientēt tos uz zinātniska darba uzsākšanu hematoloăijā, otorinolaringoloăijā un vispārējā ăimenes
ārsta darbā. Attīstīt studentu praktiskās iemaĦas, padziĜināti analizējot atsevišėas histoloăiskās
audu sistēmas, kuras līdz šim tiek uzskatītas kā vienas no visgrūtākajām. Attīstīt studentu spēju
praktiski sagatavot specializēti orientētu darbu funkcionālajā histoloăijā par priekšmetā
apgūstamajām struktūrām.
Studiju priekšmeta saturs – Asinsrades būtība un dažādie veidi. Postnatāla asinsrade un to
ietekmējošie faktori. Mutes dobuma morfofunkcionālā daudzveidība. Mutes dobuma specializētās
struktūras. Difūzās neiroendokrīnās sistēmas būtība, sastāvdaĜas un to struktūra. Dzimumsistēmas
funkcionālā morfoloăija. MaĦu orgānu kopējais un atšėirīgais.
Redzes un dzirdes orgāna funkcionālā histoloăija.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – ieskaite
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Literatūras saraksts:
-ieteicamā literatūra
o A color atlas and text of oral anatomy, histology and embryology. B.K.B. Berkovitz, G.R.
Holland, B.J. Moxham. Mosby - Wolfe, 1995.
o Langman's Medical Embryology. T. W. Sadler, Willians and Wilkins, Baltimore, 1990
o Orban's oral histology and embryology. Ed. By S.N.Bhaskar, St. Lonis, 1991.
o Histology from normal microanatomy to pathology. Amenta and Amenta, Piccin, 1997,
o A Textbook of Histology. Bloom and Fawcett, 12th edition, Chapman and Hall, 1994.
-papildus literatūra
o
o
o
o

Essentials of Histology, W.J.Krause, J.H.Cuttis. Little, Brown, 1994.
Color textbook of Histology. L.P.Gartner and J.L.Hiatt, Saunders, 1997.
Atlas of functional Histology. J.B.Kerr. Mosby, 1998.
Introduction to functional Histology, T.Bridgman, Harper Collins, 1995.

Studiju priekšmeta
programmas vadītāja:

Dr habil med, profesore Māra Pilmane
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Veidlapa Nr. M-3 (3)
Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija–MuskuĜdarbības fizioloăija,B
Akadēmiskās struktūrvienības vadītāja - prof. L. Aberberga Augškalne
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji - prof.L.AberbergaAugškalne,
doc.L.Blumfelds, doc.N.Limba, doc.A.Krauja, lektore M.Rumaka, asistente I.Pelne-BērziĦa
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Medicīnas fakultāte,
studiju programma “ Medicīna”, 2.studiju gada studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2 KP
Studiju priekšmeta mērėis - Apgūt zināšanas par izmaiĦām cilvēka organisma funkcijās
muskuĜdarbības ietekmē un prasmi pielietot šīs zināšanas.
Studiju priekšmeta uzdevumi – iepazīties ar dažādiem muskuĜdarbības veidiem; aprakstīt un
izprast izmaiĦas organisma sistēmās muskuĜdarbības iespaidā; apgūt iemaĦas noteikt galvenās
funkcionālās izmaiĦas fiziskās darbības ietekmē.
Studiju priekšmeta saturs – MuskuĜdarbības raksturojums. Fiziskās īpašības. MuskuĜdarbības
enerăētiskais nodrošinājums un tā novērtējums. Maksimālas aerobās un anaerobās spējas. Vecums,
dzimums un muskuĜdarbība. Fizisks treniĦš. Nogurums un tā simptomi. Fiziskā aktivitāte un
veselība. Fiziskās aktivitātes nozīme bērniem, pusaudžiem, jauniešiem un novecojot. Ikdienas
fiziskā aktivitāte un tās nozīme veselībā un dzīvildzē.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – kolokvijs, testi, ieskaite
Literatūras saraksts: - ieteicamā literatūra;
o Ganong, W.F. Review of medical physiology. 2001. 20 ed.- 870p.(newest copyright)
o Guyton, A.C., Hall, J.E Textbook of medical physiology. Philadelphia, 2000.10th ed.1148p. (newest copyright)
o L.Aberberga-Augškalne. Fizioloăija rehabilitologiem.”Nacion.med.apgāds”,2002, 215.
- papildus literatūra;
o Astrand, P.-O., Kaare, R.,Dahl, H.A., Srtoome, S.B. Textbook of Work Physiology. 4-th
ed. Human Kinetics. 2003, 634.
o Morrow, J.R., Jackson, A.W., Disch, J.G., Mood, D.P. Measurement and evaluation in
human performance. Human Kinetics, 2000,369.
Studiju priekšmeta programmas vadītāja

Dr.habil.med., prof. Līga AberbergaAugškalne
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Veidlapa Nr. M-3 (3)
Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Cilvēka Organisma funkcijas
dažādos vecumos, B
Akadēmiskās struktūrvienības vadītāja - prof. L. Aberberga Augškalne
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji - prof.L.AberbergaAugškalne,
doc.L.Blumfelds, doc.N.Limba, doc.A.Krauja, lektore M.Rumaka, asistente I.Pelne-BērziĦa
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Medicīnas fakultāte,
studiju programma “ Medicīna”, 2.studiju gada studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2 KP
Studiju priekšmeta mērėis - Apgūt zināšanas par izmaiĦām cilvēka organisma funkcijās dažādos
vecumos un prasmi pielietot šīs zināšanas tālākajām medicīniskās izglītības studijām.
Studiju priekšmeta uzdevumi – aprakstīt augoša organisma funkciju attīstības etapus un
izpausmes; apzināt fizioloăisko procesu izmaiĦas novecojot; salīdzināt informatīvos kritērijus
dažādos vecumos .
Studiju priekšmeta saturs – Organisma augšanas un attīstības fizioloăiskie mehānismi.
Individuālās ontogenēzes periodizācija. Augoša organisma somātiskās un veăetatīvās sistēmas.
Centrālās nervu sistēmas reflektorā darbība un augstākā integratīvā darbība. Novecošanās un tās
teorijas. ĖermeĦa masas un šūnu funkciju izmaiĦas. IzmaiĦas fizioloăiskajās sistēmās novecojot.
Fizioloăiskā novecošanās un darbspējas. Faktori, kas pagarina dzīvildzi.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – kolokvijs, testi, ieskaite
Literatūras saraksts:
ieteicamā literatūra;
o Malina, R.M., Bouchard,C. Growth, maturation and physical activity. Human Kinetics
Books, 1991, 492.
o Cassel, Ch.K. Geriatric medicine. 1990.
papildus literaūra;
o Kane, R.L. Essentials of clinical geriatrics. 1984.
Studiju priekšmeta programmas vadītāja Dr.habil.med., prof. Līga AberbergaAugškalne
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Veidlapa Nr. M-3 (3)
Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Funkcionālā embrioloăija,B
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – profesore Māra Pilmane
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – profesore Māra Pilmane, asociētā
profesore Valērija Groma, doc.JeĜena Krjukova
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Medicīnas fakultātes
studiju programmas „Medicīna” 2 studiju gada studenti
Studiju priekšmeta apjoms – 2 KP
Studiju priekšmeta mērėis – PadziĜināta priekšstata radīšana Medicīnas fakultātes studentiem par
kaitīgiem faktoriem, kas iespaido embrioăenēzes dažādus posmus, to klasifikāciju un
postnatālajām sekām. Vienlaicīga vēsturisko priekšmeta attīstības aspektu demonstrācija un
galveno medicīniskās un eksperimentālās embrioloăijas sasniegumu padziĜināta analīze.
Studiju priekšmeta uzdevumi – izpratnes radīšana par embrioloăijas praktisko nozīmi ăimenes
ārsta un citu specialitāšu ārsta darbā; studentu iemācīšana analizēt embrioloăisko makro- un
mikropreparātu atpazīšanā un kvalitatīvajā izvērtēšanā; studentu iemācīšana prezentēt savus
mācību makro- un mikropreparātus publikai.
Studiju priekšmeta saturs – Jēdziens par dažādiem intrauterīnās dzīves posmiem un struktūru
diferenciācijas kritiskajām un jutīgajām fāzēm. Dažādo teratogēno faktoru klasifikācija un
ietekmes uz embrionālajām struktūrām izpausmes variabilitāte. AAI embrioloăisko preparātu
kolekcijas analīze un dokumentācija. Embrioloăijas, salīdzinošās un funkcionālās embrioloăijas
kopējais un atšėirīgais. Eksperimentālās embrioloăijas būtība, sasniegumi un kritika.
Embrioloăijas ētiskie aspekti un Latvijas un Eiropas likuma regulas.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – ieskaite
Literatūras saraksts:
-ieteicamā literatūra
o
o
o
o
o
o
o
o

Computer-programme: Gunther Rager/Human Embryologie/Deutsch/2002.
Carlson B.M. Human Embryology and Developmental Biology. Mosby Inc., 2004.
England M.A. Life before birth. Mosby-Wolfe, 1996.
Moore, Persaud..The Developning Human/Clinically oriented Embryology. W.B.Saunders
Company, 1998.
Sadler T.W. Langman′s Medical Embryology. Williams and Wilkins, London, 1990.
Moore, Persaud. Study Guide and Review Manual of Human Embryology. W.B. Saunders
Company, 1998.
Orban's oral histology and embryology. Ed. By S.N.Bhaskar, St. Lonis, 1991.
Larsen W.J. Human embryology. Churchill Livingstone Inc, 1993.
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-papildus literatūra
o Potten C.S. Stem Cells. Academic Press, London, 1997.
o Schumacher/Christ. Embryonale Entwicklung und Fehlbildungen des Menschen/Anatomie
und Klinik. Ullstein Mosby, 1993.
o Schumacher G.H. Monster und Damonen/Infalle der natur eine Kulturgeschichte. Edition
q, 1993.
o Schumacher G.H., Franghanel J., Persaud T.V. Teratologie, Gustav Fischer, New York,
1992.
o BBC movies – The Human Body. 2000.

Studiju priekšmeta
programmas vadītāja:

Dr habil med, profesore Māra Pilmane
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Veidlapa Nr. M-3 (3)
Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums - Saskarsmes psiholoăija, B
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs - prof. Vija Sīle
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji - G.Ėilkuts, V.Sīlis, V.Sīle
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) - Medicīnas fakultātes
studiju programmas „Medicīna” 2. studija gada studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos - 2 KP
Studiju priekšmeta mērėis - Iepazīstināt studentus ar nepieciešamajām saskarsmes psiholoăijas
atziĦām, un attīstīt praktiskās iemaĦas, kuras nepieciešamas darbā ar pacientu. Uzsvērt saistību
starp komunikācijas efektivitāti un veslības aprūpes kvalitāti.
Studiju priekšmeta uzdevumi - Veidot teorētiski pamatotu priekšstatu par starppersonu
saskarsmes veidiem, funkcijām, struktūru, kā arī valodiskajiem, kognitīvajiem un vides faktoriem,
kuri būtiski ietekmē saskarsmi; efektīvas komunikācijas priekšnoteikumiem, efektīvas
informācijas sniegšanas un iegūšanas metodēm, uzticības iegūšanas un palielināšanas tehnikām,
konfliktregulējošas saskarsmes pamatprincipiem. Paaugstināt studentu komunikatīvo efektivitāti,
palīdzot attīstīt saskarsmes iemaĦas, kā arī prasmi analizēt un ietekmēt saskarsmes procesu.
Iemācīt vispārināt un pielietot apgūtās teorētiskās zināšanas praksē – adekvāti risināt konflikta
situācijas, veidot konstruktīvas attiecības ar pacientu, kā arī ar saviem kolēăiem. Attīstīt prasmi
sniegt un saĦemt informāciju: klausīties, uzdot jautājumus, pārvarēt komunikatīvās barjeras un rast
adekvātus risinājumus problēmsituācijās.
Studiju priekšmeta saturs - Saskarsmes veidi, funkcijas, struktūra. Pašrealizācija saskarsmes
procesā. Komunikācijas process un verbālās informācijas apstrāde. Komunikatīvie šėēršĜi un
efektīva komunikācija. Konstruktīva atgriezeniskā reakcija, konfliktregulējoša saskarsme. Sevis
atklāšana, uzticības iegūšana un uzturēšana, atbildes reakcija. Klausīšanās un atbildēšana,
komunikatīvo barjeru pārvarēšana. Komunikācijas stili, konfrontācija, konflikti un to risināšana.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi - tests.
Literatūra saraksts:
Ieteicamā literatūra
o
o
o
o

Kupčs J. Saskarsmes psiholoăija.-R.,1997.
Omarova S. Cilvēks runā ar cilvēku. – R., 2003.
ReĦăe V. Personības psiholoăiskās teorijas. - R., 1999.
Saskarsmes psiholoăija. 2 sēj. R., 2003-2004.

Papildus literatūra
o Beebe, Steven A., Beebe, Susan J., Redmond, Mark V., Interpersonal Communication:
Relating to Others, Allyn and Bacon, Boston, 1996.
o DeVito, Joseph A., The Interpersonal Communication Book, 10th Edition, Allyn and
Bacon, Boston, 2003
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o Johnson, David W., Reaching out. Interpersonal effectiveness and self-actualization,
Prentice Hall, Minnesota 1972.
o Ruscher, Janet B., Prejudiced Communication: A Social Psychological Perspective, The
Guilford Press, New York, 2001
o Trenholm S., Jensen A., Interpersonal Communication, 5th edition, Oxford University
Press, Oxford, 2003
o Wetherbe, James C., So, What's Your Point?: A Practical Guide to Learning & Applying
Effective Techniques for Interpersonal Communication, Mead Pub, Houston, 1996

Studiju priekšmeta
programmas vadītājs

lektors Guntis Ėilkuts
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Veidlapa Nr. M-3 (3)
Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Personības psiholoăija, B
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs - Prof. Vija Sīle
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – V. Sīle, V. Sīlis
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Medicīnas fakultātes
studiju programmas Medicīna” 2. studiju gada studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2 KP
Studiju priekšmeta mērėis – Radīt izpratni par personības psiholoăiju un tās novirzieniem.
Svarīgāko personības teoriju analīze.
Studiju priekšmeta uzdevumi – Apgūt nozīmīgākās personības teorijas. Iepazīstināt ar
personības un rīcības modeĜu savstarpējo saistību.
Studiju priekšmeta saturs - Personība un tās interpretācijas veidi. Z. Freids un klasiskā
psihoanalīze. K. G. Jungs un analītiskā psiholoăija. A. Adlers un individuālpsiholoăija. K. Hornija
un humānistiskā psihoanalīze. E. Eriksons un psihoanalītiskā Ego psiholoăija. V.Reihs un
somatiskā psiholoăija. Dž. Kellijs un kognitīvā orientācija. R. Meijs un eksistenciāli analītiskā
pozīcija. Personības izpratne Austrumos.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – ieskaite
Ieteicamā literatūra
o Karpova Ā. Personība. Teorijas un to radītāji – Rīga, 1998
o ReĦăe V. Personības psiholoăija – Rīga, 2000
o Freids Z. Psihoanalīzes nozīme un vēsture – Lielvārde, 1994.
o Jungs K. Psiholoăiskie tipi – Rīga, 1994.
Papildus literatūra
o ReĦăe V., Lūsis K.Personības psiholoăiskā struktūra – Rīga, 1998.
o Frager R, Fadiman J. Personality & Personal Growth, 5th ed., 2002

Studiju priekšmeta programmas vadītāja

Prof. Vija Sīle
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Veidlapa Nr. M-3 (3)
Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta nosaukums un kategorija – Sports veselībai, C
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – asoc.prof. V. Arnis
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – M.Hoferte, I.Vinberga , V.Arnis
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Medicīnas fakultāte,
studiju programma „Medicīna” 2. studiju gada studenti
Studiju priekšmeta apjoms - 2 KP
Studiju priekšmeta mērėis – pilnveidot zināšanas un praktiskās iemaĦas fizisko vingrinājumu
pielietošanai veselības nostiprināšanai un fizisko darbaspēju paaugstināšanai.
Studiju priekšmeta uzdevumi - Pilnveidot kustību iemaĦas un prasmes dažādos sporta veidos;
Pilnveidot zināšanas par fiziskās sagatavotības un fizisko darbaspēju novērtēšanu un atbilstošu
fizisko vingrinājumu un slodžu pielietošanu veselības nostiprināšanai; Noteikt fiziskās darbaspējas
un kontrolēt to izmaiĦas regulāru sporta nodarbību ietekmē.
Studiju priekšmeta saturs - Aerobie vingrinājumi, to specifika; Vispārattīstošie vingrojumi;
Dažādi aerobikas veidi un ritmiskā vingrošana mūzikas pavadījumā; Spēka vingrinājumi;
Lokanības vingrinājumi. Sporta spēles. basketbols; volejbols; badmintons; galda teniss;
Studiju priekšmeta pārbaudījumi - testi, ieskaites
Literatūras saraksts: ieteicamā literatūra
o Aberberga-Augškalne L. Fizioloăija rehabilitologiem. Rīga, Nacionālais apgāds, 2002,
o Brēmanis E. Sporta fizioloăija. Rīga, Zvaigzne, 1991, 224 lpp.
o Delavjē F. Muskulatūras attīstīšana. Spēka vingrinājumi anatomiskā skatījumā. Rīga,
Zvaigzne ABC, 2003, 124 lpp.
o Konrads A. Spēka attīstīšana. Rīga, LSPA, 2000, 92 lpp.
o Švinks U. Vispārattīstošie vingrojumi sporta stundā. Rīga, 1997, 103 lpp.
o Krauksts V. AtĜautais un aizliegtais sportā, Rīga, RAKA, 2003,342 lpp.
o Robinsone L. Tomsons G. Vingrošanas rokasgrāmata, Pilates, Rīga, Zvaigzne ABC, 2002,
183 lpp.
- papildus literatūra
o AuziĦa I. Lielā Fitnesa grāmata. Rīga, Jumava, 2000
o Grants J. Fiziskā audzināšana, sports un vesels bērns. Rīga, Mācību grāmata, 1997,
o Grasis N., Dzenis A., Grāvītis U. u.c. Trenera rokasgrāmata. Rīga, 2003, 304 lpp.
o Švinks U. Valoda sportā. Rīga, N.I.M.S.,1998, 176 lpp.
o Švinks U. Studentu sports. Rīga, LSPA, 2001, 41 lpp.
o Upeniece I. Fiziskā audzināšana Latvijā. Rīga, RaKa, 2000, 161 lpp.
Studiju priekšmeta programmas vadītāja

lektore Maruta Hoferte
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Veidlapa M-3 (3)
Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija - Pediatrija un bērna aprūpes pamati,
A
Akadēmiskās struktūrvienības vadītāja - prof. D. Gardovska
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji - prof. D. Gardovska, asoc. prof. J. Livdāne,
V. StaĦēviča , doc. D. KviĜūna, E. Platkāja, V. Švābe, lektore I. Grope, D. Sviridova., asist. Ž.
KovaĜova, I.VilciĦa, I. Dzīvīte
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) - Medicīnas fakultātes
studiju programmas „Pediatrija” 3. studiju gada studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) - 4 KP
Studiju priekšmeta mērėis - Līdzdiploma apmācībā dot studentiem zināšanas par bērna
organisma strukturālām un funkcionālām īpatnībām, augšanu un attīstību vecumā no dzimšanas
līdz 18 gadiem, par biežāk sastopamām bērnu slimībām, kā arī veidot nepieciešamās prasmes un
attieksmi vispārējās prakses ārsta un pediatra darbā ar bērniem.
Studiju priekšmeta uzdevumi - Apgūt padziĜinātas zināšanas par: bērna organisma strukturālām
un funkcionālām īpatnībām; bērna augšanu un attīstību; bērnu ēdināšanu; biežākām slimībām
dažādos bērna vecumposmos; veselības veicināšanas pasākumiem bērna vecumā.
Studiju priekšmeta saturs - Pediatrija un tās vieta medicīnā un attīstības virzieni. Cilvēka
attīstības etapi ontoăenēzē. Anamnēze un tās izziĦas procesa īpatnības bērna vecumā. Vesela bērna
augšana un attīstība. Bērna motorikas attīstība dažādos vecumposmos. Bērna psihosociālā attīstība.
Uztveres un valodas veidošanās. Personības veidošanās. Gremošanas sistēmas strukturālās un
funkcionālās īpatnības bērniem, izmeklēšanas metodika un semiotika. Uzturs un tā nozīme
augošam organismam. Zīdīšana. Papildus uzturs, ăimenes uzturs. Zīdīšanas veicināšana,
aizsardzība un uzraudzība. ZīdaiĦu mākslīgā ēdināšana. Imunitāte, tās veidošanās un īpatnības
bērnu vecumā. Pārtikas alerăija. Minerālvielu un vitamīnu vielmaiĦa. D – vitamīna deficīta rahīts.
Asinsrades sistēmas īpatnības dažādos vecumposmos. Deficīta anēmijas. Ievads perinatoloăijā un
neonatoloăijā. Jaundzimušo bērnu adaptācijas īpatnības, robežstāvokĜi. Priekšlaicīgi dzimis bērns,
tā fizioloăiskās īpatnības. Asfiksija perinatālā periodā. Dzeltes neonatālā periodā. Hemolītiskā
anēmija, hemorāăiskais sindroms neonatālā periodā. Biežākās CNS patoloăijas jaundzimušajiem.
Elpošanas sistēmas darbības traucējumi jaundzimušajiem. Infekcijas perinatālā periodā.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – testi, ieskaites, eksāmens
Literatūras saraksts:
Ieteicamā literatūra:
o Nelson Textbook of Pediatrics// Ed. Behrman R.E., Kliegman R.M., Arvin A.M. – 17th ed. –
Philadelphia: Saunders, Company, 2004;
o Maзурин A. B., Bopoнцов V. M., Пponeдeвтиka дeтckиx бoлeзний, Mockвa, 1986..
o B. Bates A guide to Physical Examination and History Taking – 6 th ed. – Philadelphia: J.B.
Lippincott Company, 1995.
o Flēmiga I. ZīdaiĦa attīstība un attīstības traucējumi, Rīga, 1987.
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o Rudolph’s Pediatrics// Rudolph A. M., Hoffman J. I. E., Rudolph C. D. – 20 th ed. Stanford:
Appleton & Lange, A Simon & Schuster Company, 1996.
o Lawrence R. A., Breastfeeding: a guide for the medical profession – 4th ed., Mosby, 1994.
o Illing I., Spranger S., Klinikkleitfaden Padiatric, 1993.
o Mācību metodiskie materiāli Pediatrijā. Modificētās slimību vēstures shēma MF studentiem.
o Шaбaлoв Н. П., Нeoнaтoлoгия, C - П, 1997.
o Textbook of Pediatric Hematology// Cassidy I. T., Petty R. E., New – York; Churchil
Livingston II C, 1990.
o Pediatric respiratory disease, ed B. Hilman, 1993.
o Aizsargājot zīdaiĦu veselību. Veselības aprūpes darbinieku ceĜvedis.,, Mātes piena aizstājēju
aprites starptautiskajā kodeksā’’, IBFAN, Penanga, Malaizija, 1999, Rīga.
o Eiropas reăiona veselības politika ,,Veselība 21. gadsimtā’’. Veselības statistikas un
medicīnas tehnoloăiju aăentūra, Rīga, 2000.
o Jaundzimušo reanimācijas rokasgrāmata, red. J Kattwinkel. Mācību grāmata, 2004.g.
o www.lpc.gov.lv – LM rīkojums Nr. 233, 2001.23.08. Ieteicamās enerăijas un uzturvielas devas
o VM rīkojums Nr. 201., 2003.25.07. – Veselīga uztura ieteikumi zīdaiĦu barošanai;
o VM rīkojums Nr. 202. 2003.25.07. – Ieteikumi veselīga uztura pagatavošanai bērniem vecumā no 2
līdz 18 gadiem.

Studiju priekšmeta
programmas vadītāja

Dr. Med., doc. Eva Platkāja
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Veidlapa Nr.M-3 (3)
Studiju priekšmeta programmas apraksts.
Studiju priekšmeta nosaukums un kategorijas - Patoloăiskā anatomija, A
Akadēmiskās struktūrvienības vadītāja - asociētā profesore Regīna Kleina
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji - profesore Laila Feldmane, asociētā
profesore Regīna Kleina, docentes Vija Tipaine, Ludmila Sokolova, asistente Inta LiepnieceKarele
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) - Medicīnas fakultātes
studiju programmas ”Pediatrija”, 3. studiju gada studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos – 5 KP
Studiju priekšmeta mērėis - dot studentiem informāciju par cilvēka biežāko saslimšanu
morfoloăiju, patoloăisko procesu būtību, to mikroskopiskās un makroskopiskās izpausmes.
Iepazīstināt MF studentus ar patoloăijas nodaĜas darba praktisko nozīmi slimību diagnostikā,
izmantojot biopsiju, operāciju un autopsiju materiālu.
Studiju priekšmeta uzdevumi - apgūt dažādu saslimšanu mikroskopiskās diagnostikas principus;
orientēties orgānu makroskopiskajās vizuālajās izmaiĦās dažādu patoloăisku stāvokĜu gadījumā;
prast analizēt biežāko patoloăisko procesu morfoăenēzi, to sarežăījumu etiopatoăenētiskos
aspektus un to morfoloăiskās izpausmes, kā arī slimību klīniski-morfoloăiskās paralēles. Zināt
patoloăijas nodaĜas dokumentācijas principus un darba metodes;
Studiju priekšmeta saturs - vispārējā patoloăija. Šūnu bojājuma , endogēno, eksogēno pigmentu,
minerālu vielu maiĦas akūta un hroniska iekaisuma, asinsrites traucējumu, infarktu, emboliju,
kompensatoro pielāgošanās procesu, priekšvēža stāvokĜu un dažādu audzēju histoăenēze,
mikroskopiskais un makroskopiskais raksturojums ( vēži, sarkomas, melanomas, organospecifiskie
audzēji, leikozes, teratomas); biežāko cilvēka sirds-asinsvadu, plaušu, gremošanas trakta,
endokrīno, dzimumorgānu, nieru, aknu saslimšanu makroskopiskais un mikroskopiskais
raksturojums, kā arī infekciju ( vīrusu, bakteriālo slimību, kā arī tuberkulozes) izraisīto audu
bojājumu patoloăiskā anatomija.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – testi, eksāmens
Literatūras saraksts.
Ieteicamā:
o Slimību morfoloăiskie aspekti RSU, Rīga, 2005, 80 lpp.
o Mācību līdzekĜi vispārējā patoloăiskajā anatomijā. Rīga, AML, 1994.
o A.I.Strukovs, V.V. Serovs. Patoloăiskā anatomija. Maskava, ”Medicīna” 1998 (krievu
val.).
o D.S.Sarkisovs, M.A.PaĜcevs, H.K.Hitrovs. Cilvēka vispārējā patoloăija. Maskava.
“Medicīna” , 1995 (krievu val.).
o Pathologic Basis of disease. R.S.Cotran, V.Kumar, S.L.Robbins. W.B.Saunders Company,
1999.
o Lehrbuch der Allgemeinen Pathologie und der Pathologischen
Anatomie.
Herausgegeben von M.Eder und P.Gedigk. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1996.
o V.Serovs, N.J.Jarigins, V.S.Paukovs. Patoloăiskā anatomija. Atlass. Maskava “Medicīna”,
1986 (krievu val.).
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Papildus
o Concise Pathology.
P.Chandrasoma , C.R.Taylor. Appleton and Lange
Norwalk,Connecticut, 1999.
o Oxford
Textbook of Pathology. J.Mc.Gee, P.G.Isaacson, N.A.Wright. Oxford
University Press, 1998.
o Damjanov I.Review of pathology.- Philadellphia, PA,2000.-250 P.
o Essential pathology.- Philadelphia, 2001.-7786 p.
o Pathology.-Philadelphia, 1999.-1664 p.

Studiju priekšmeta
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Dr.med., asociētā profesore, Regīna Kleina
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Veidlapa Nr. M-3(3)
Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta nosaukums un kategorijas - Patoloăiskā fizioloăija, tajā skaitā laboratoriskā
un funkcionālā diagnostika, A
Akadēmiskās struktūrvienības vadītāja – Prof. Juris Leja
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – Prof. J.Leja, Doc. A.Ancāns, Lekt.
D.Lutinska, Lekt. H.KārkliĦa
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) - Medicīnas fakultātes
studiju programmas”Pediatrija”, 3. studiju gada studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos –5 KP
Studiju priekšmeta mērėis - būdama mācība par slima organisma funkcijām, patoloăiskā
fizioloăija balstās uz fundamentālajām disciplīnām un ir visu klīnisko un speciālo disciplīnu
pamats. Šīs Ĝoti plašās disciplīnas mērėis ir ne tikai sniegt klīniskajām disciplīnām nepieciešamās
pamatzināšanas, bet arī iemācīt studentam klīniski domāt.
Studiju priekšmeta uzdevumi - sniegt Medicīnas fakultātes studentiem pamatzināšanas klīniskās
medicīnas apguvei, izprast organisma tipveida patoloăiskos procesus, iemācīt studentiem klīniski
domāt.
Studiju priekšmeta saturs - Patoloăiskās fizioloăijas priekšmets. Vispārējā nozoloăija. Tipveida
patoloăiskie procesi. Mācība par etioloăiju, patoăenēzi. Mācība par slimību. Centrālās, perifērās
asinsrites un mikrocirkulācijas traucējumi. Jēdziens par hipoksiju. Šūnas funkciju traucējumi.
Iekaisums. Termoregulācijas patoloăiskā fizioloăija. Drudzis, etioloăija, patoăenēze.
Šoks, etioloăija, patoăenēze, klasifikācijas principi. Šoka veidi. Dabīgā un priekšlaicīgā nāve.
Miršanas etapi. Terminālie stāvokĜi, patoăenēze. Reanimatoloăija, reanimācija. Postreanimācijas
slimība.
Jēdziens par imūnpatoloăiju. Imūndeficīts. Alerăija. Autoimūnās slimības. Audu patoloăiskā
augšana. Labdabīgie un Ĝaundabīgie audzēji.
Jēdziens par ūdens un elektrolītu maiĦas traucējumiem. KuĦăa-zarnu trakta loma. Izo- hiper- un
hipoosmolārā hipo- un hiperhidratācija. Tūskas. Jēdziens par acidozēm un alkalozēm, veidi,
kompensācijas pakāpes. Jēdziens par nieru koncentrācijas un dilūcijas traucējumiem. Nefropātijas.
Nieru mazspēja. Urēmija. Olbaltumvielu maiĦas pamattraucējumi. OgĜhidrātu maiĦas
pamattraucējumi. Hiperglikēmija. Glikozurija. Hipoglikēmija. Cukura diabēta etioloăija un
patoăenēze Gremošanas sistēmas loma. Gremošanas traucējumi mutes dobumā. Hiper- un
hiposalivācija. Fokālie infekcijas perēkĜi. Zobu un parodonta pārmantotas un iegūtas slimības.
Kariess. Košanas muskulatūras un žokĜu locītavu slimības. Lūpu un mutes gĜotādas pārmantotās
un iegātās slimības. Siekalu dziedzeru slimības. Sialodenīts. Sialolitiāze.
Asins sistēmas funkciju traucējumi. Anēmijas, klasifikācijas principi. Eritrocitoze. Īstā
policitēmija. Leikocītu sistēmas funkciju traucējumi. Hemoblastozes. Akūta un hroniska leikoze.
Asinsreces sistēmas traucējumi. Hemorāăiskās diatēzes, to pamatveidi. Hiperkoagulācija,
priekštromboze un tromboze. DIK sindroms. Jēdziens par endokrīno traucējumu etioloăiju un
patoăenēzi.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi - eksāmens
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Prasības klausītājiem - jābūt priekšzināšanām bioloăijā, bioėīmijā, normālajā fizioloăìijā un
mikrobioloăijā
Literatūras saraksts:
o McCance, Kathryn L., Huether Sue E. Pathophysiology. The biologic basis for Disease in
adults and children. The C.V. Mosby Company. St. Louis. Baltimore. Philadelphia.
Toronto, 1990, 1452 pp.
o Harrison’s principles of internal medicine. Ed. By R.M.Stone. 12th ed. Ed. Mc Graw-Hill.
New York -Toronto, 1991, 280 pp.
o Kissane J.M. Anderson’s Pathology. 9th edition. Vol. I and II. The C.V. Mosby Company.
St. Louis. Baltimore. Philadelphia. Toronto, 1990, 2196 pp.
o Leja J. Vispārīgā klīniskā patoloăiskā fizioloăija. Izd. “Zvaigzne”. Rīgā, 1993, 352 lpp.
o Leja J. Perifērās asinsrites patoloăiskā fizioloăija. AML. Rīgā, 1993, 45 lpp.
o Leja J. Skābju-sārmu līdzsvara traucējumi. AML. Rīgā, 1993, 18 lpp.
o Leja J. Ūdens-elektrolītu maiĦas traucējumi. AML. Rīgā, 1993, 35 lpp.
o Leja J. Diabetes mellitus. AML. Rīgā, 1994, 24 lpp.
o Leja J. OgĜhidrātu vielmaiĦas traucējumi. AML. Rīgā, 1994, 25 lpp.
o Leja J. Skābju-sārmu līdzsvara traucējumi. Rīgā, AML, 1995, 18 lpp. (Otrais izd.).
o Leja J. Ūdens un elektrolītu maiĦas traucējumi. Rīgā, AML, 1995, 35 lpp.
o Leja J. Tauku un lipoīdu vielmaiĦas traucējumi. AML. Rīgā, 1996, 19 lpp.
o Leja J. Klīnisko analīžu novērtēšana. I. Asinis. Asinsrece. AML. Rīgā, 1996, 75 lpp.
o Leja J. Klīnisko analīžu novērtēšana. II. Urīns. AML. Rīgā, 1996, 84 lpp.
o Leja J. Klīnisko analīžu novērtēšana. III.Organisma šėidrumi. AML. Rīgā, 1997,
159 lpp.
o Leja J. Olbaltumvielu maiĦas traucējumi. AML. Rīgā, 1998, 33 lpp.
o Leja J., Pevznere E. Speciālā klīniskā patoloăiskā fizioloăija. Izd. “Zvaigzne”. Rīgā, 1988,
444 lpp.
o Leja J., Visockis R., KrūmiĦa U., Pevznere E., KalniĦa M., Ratniece M. Medicīniskā
ăenētika. Izd. “Zvaigzne”. Rīgā, 1979, 138 lpp.
o Патофизиология. Курс лекций. Под ред. Проф. П.Ф.Литвицкого. Изд. «Медицина».
Москва, 1995, с. 751.
o Ritchie, A.C. Boyd’s Textbook of Pathology. Vol. I and II. 9th edition. Lea and Febiger.
Philadelphia. London, 1990, 2065 pp.
o Шанин В.Ю. Типовые патологические процессы. Изд. «Специальная литература».
Санкт-Петербург, 1996, с. 279.
o J.Leja. Klīnisko analīžu novērtēšana. IV. Olbaltumvielas, ogĜhidrāti, lipīdi, pigmenti,
vitamīni. AML, 1999, 160 lpp.
o J.Leja. Veselības paškontrole. Ekspresdiagnostika. Izd. McĀbols, Rīgā, 2000, 77 lpp.
o D.Leja, J.Leja. Audzēju marėieri. Rīgā, RSU, 2005, 27 lpp.

Studiju priekšmeta
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Dr.habil.med., profesors Juris Leja
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Veidlapa Nr. M – 3 (3)
Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Farmakoloăija, A
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – profesors I. PurviĦš
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – – profesors I. PurviĦš, asoc.prof.
V.Fatejevs, doc. S.Jankovskis, lekt. S. PurviĦa, lekt. A. Ranks, lekt. M.Zeibārts
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Medicīnas fakultātes,
studiju programma ”Pediatrija”, 3. studiju gada studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 5 KP
Studiju priekšmeta mērėis – iegūt praktiski noderīgas zināšanas receptūrā, kā arī vispārīgajā un
speciālajā farmakoloăijā
Studiju priekšmeta uzdevumi – receptūras un farmakoloăijas pamatu, zāĜu farmakoloăisko
grupu, kā arī praktiski nozīmīgāko zāĜlīdzekĜu farmakokinētikas farmakodinamikas apgūšana
Studiju priekšmeta saturs – Vispārīgā farmakoloăija. Speciālā farmakoloăija.
Neirofarmakoloăija. Audu metabolisma farmakoloăija. Izpildorgānu farmakoloăija. Pretparazītu
līdzekĜu farmakoloăija. Pretmikrobu līdzekĜu farmakoloăija. ZāĜlīdzekĜu nevēlamie efekti.
ZāĜlīdzekĜu mijiedarbība
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – kontroldarbi, kolokviji, eksāmens
Literatūras saraksts:
ieteicamā
o PurviĦš, S. PurviĦa. Praktiskā farmakoloăija. 3.izd. 2002., 794 lpp.
o Vispārīgās receptūras, praktiskās farmakoloăijas un farmakoterapijas pamatjautājumi.
o PurviĦa redakcijā, 2003., 253 lpp.
papildus
o Latvijas ZāĜu grāmata 2004.
o Katzung B.G. Basic and Clinical Pharmacology. Appleton & Lange (pēdējais izd.)

Studiju priekšmeta
programmas vadītājs

Dr. hab. med. prof. Indulis PurviĦš
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Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija - Iekšėīgo slimību propedeitika, A
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs - prof. G. OrĜikovs
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji - J. Jirgensons, K. Pičkurs, J.Karpovs
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) - Medicīnas fakultātes
studiju programma ”Pediatrija”, 3 studiju gada studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 5 KP
Studiju priekšmeta mērėis - Apmācīt studentus izmeklēt pacientus iekšėīgo slimību klīnikā.
Studiju priekšmeta uzdevumi – Apmācīt studentus ārstu deontoloăijas principiem. Apmācīt
studentus subjektīvās pacientu izmeklēšanas metodes - aptaujas principiem un datu interpretāciju.
Apmācīt studentus objektīvo izmeklēšanas metožu-apskates, palpācijas, perkusijas un auskultācijas
pielietojumu un interpretāciju. Apmācīt studentus plaušu funkcionālās izmeklēšanas pielietojumu
un datu interpretāciju. Apmācīt studentus elektrokardiogrāfijā (pilns EKG apmācības kurss).
Apmācīt studentus laboratorisko un instrumentālo izmeklēšanas metožu datu interpretācijā.
Apmācīt studentus pamatorgānu sistēmu (plaušu, sirds - asinsvadu un vēdera dobuma orgānu)
svarīgāko sindromu mulēšanā un izvērtēšanā.
Studiju priekšmeta saturs – Ievads. Anamnēze. Pacienta objektīvās izmeklēšanas metodes
Vispārējs priekšstats par pacienta stāvokli. Galva un kakls. Nervu sistēma. Krūškurvja
izmeklēšana. Elpošanas orgānu izmeklēšana. Elpošanas orgānu papildizmeklēšanas metodes.
Plaušu sindromi. Sirds un asinsvadu sistēmas izmeklēšana. Sirds un asinsvadu izmeklēšanas
metodes. Biežākās iegūtās sirdskaites un mitrālā vārstuĜa prolapss. Kardiālie sindromi. Sāpes
krūtīs un sindromi, kad tās novēro. Gremošanas orgānu sistēma. Gremošanas orgānu sistēmas
papildizmeklēšanas metodes. Gastroenteroloăiskie sindromi. Nieres un urīnceĜi. Nefroloăiskie
sindromi. Ekstremitātes un mugurkauls. Asinsradošo orgānu sistēma. Anēmijas. Hemoraăiskās
diatēzes.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi - eksāmens
Literatūra saraksts:
ieteicamā literatūra;
o 1. O. Kovša.
Iekšėīgās slimības. -I daĜa- Rīga: Zvaigzne, 1971.
o Пропедевтика внутренних болезней.Под ред . В .Х. Василенко и А .А .Гребенева.Москва: Медицинa, 1982.
o P.Kumar, M.Clark. Clinical Medicine.-: W.B. Saunders Co Ltd, 1996, 1998.
o 4.The Merck Manual/ Editor in chief R.Berkow.-17-th edition.-1994.
o 5. N.Andrējevs, J.Anšelēvičs, I.SiliĦš. Praktiskā kardioloăija. Rīga: Zvaigzne, 1984.
o В. В .Мурашко, А. В .Струтынский. Электрокардиография. Москва: Медицина,
1987.
o O.Kovša, G.OrĜikovs. Vizuālie simptomi iekšėīgo slimību klīnikā. Rīga: Zvaigzne, 1978.
o Barbara Bates. A guide to physical Examination and History taking.-Philadephia: I.B.
Lippincott comp. 1998.
o J.Anšelēvičs,A.Kalvelis.Elektrokardiogrāfijas pamati. Rīga: Zvaigzne, 1984.
o Lange.Anamnese und klinische undersuchung.-Berlin- New York: Springer,1998.
o Taivāns.Plaušu funkcionālā diagnostika. Rīga: SIA Mc Ābols, 1997.
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o P.D. Welsby.Clinical history taking and examination.London: Churchill Lavingstone,
1996.
o J.L. Willms, H. Schneiderman. Pocket quide to physical diagnosis, London: Williams Co
Wilkins, 1996.
o G. OrĜikovs, J. Lācis, K. Pičkurs, J. Karpovs.Iekšėīgo slimību propedeitikas kurss:
Pamatsindromi.- Rīga; LMA/RSU, 1998.
o N. Talley, S.O,Connor.Clinical examination Sydney – Philadelphia – London: McLennan
and Petty Publishers, 1995.
o T. Muno, C. Edvards. Macleod,s Clinical examination.- 9-th edition.-London: Churchill
Livingstone, 1996.
o Davidson.Clinical Medicine.- 18 edition.- London: Churchill Livingstone, 1998.
o S. Leiniece. Klīniska hematoloăija. Rīga, 2001.

Studiju priekšmeta
programmas vadītājs

Prof., Habil. MD. Grigorijs OrĜikovs
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Veidlapa Nr. M-3(3)
Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Vispārējā ėirurăija, A
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – profesors, Dr.habil.med. Jānis Gardovskis
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – profesors Jānis Gardovskis,
Ralfs Kolītis,doc. Aleksejs TuĜins, asistenti Arnolds Kadišs un Andrejs Brikūns

asoc.prof.

Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Medicīnas fakultātes
studiju programmas „Pediatrija” 3 studiju gada studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 5 KP
Studiju priekšmeta mērėis – Iemācīt studentiem ėirurăijas pamatnostādnes: aseptiku un
antiseptiku, ėirurăisko asiĦošanu un tās apturēšanu, organisma reakciju uz asins zudumu, asins
sastāvdaĜu un asiĦu aizvietotāju pārliešana, brūces dzīšanas procesus un brūču ārstēšanu,
anestēzijas un intensīvās terapijas pamatprincipus ėirurăiskā klīnikā, ėirurăiskās operācijas
vispārējo metodiku un vienkāršāko ėirurăisko manipulāciju tehniku, ėirurăiskās infekcijas
attīstības un ārstēšanas pamatprincipus, lokālo asinsrites traucējumu izpausmes, kā arī
medicīniskās dokumentācijas pamatmetodiku ėirurăiskiem slimniekiem.
Studiju priekšmeta uzdevumi – Iemācīt studentiem ievērot aseptikas un antiseptikas
pamatprincipus operāciju blokā un ėirurăiskā nodaĜā, iemācīt pielietot biežākos pagaidu
asiĦošanas apturēšanas paĦēmienus, iepazīstināt ar svarīgākām galīgās asiĦošanas apturēšanas
metodēm, izskaidrot asins zuduma ietekmi uz organisma fizioloăiskajiem procesiem, pārvaldīt
asins grupu noteikšanas un saderības testus pirms asins preparātu pārliešanas un izskaidrot asins
pārliešanas metodiku, gūt izpratni par asins preparātu un aizvietotāju pielietošanas indikācijām un
iespējamām komplikācijām, nostiprināt iemācītos neatliekamās palīdzības principus, pirmās
palīdzības sniegšanu pie akūtām situācijām - asiĦošanām, traumām un citiem akūtiem stāvokĜiem,
iemācīt izprast atdzīvināšanas hospitālā etapa metožu pielietojumu. Iemācīt ėirurăiskās operācijas
norises pamatelementus, anestēzijas un intensīvās terapijas pamatelementus, biežāko vienkāršāko
ėirurăisko manipulāciju pielietojumu. Gūt izpratni par brūces dzīšanas procesa gaitu, brūču
ārstēšanas principiem. Iemācīt ėirurăiskās infekcijas pamatjautājumus, iemācīt atpazīt biežāko
vienkāršo ėirurăiskās infekcijas slimību un lokālo asinsrites traucējumu stāvokĜu simptomātiku,
diagnostiku un ārstēšanu, medicīniskās dokumentācijas pamatelementus ėirurăiskiem slimniekiem.
Studiju priekšmeta saturs – Galvenās tēmas: antiseptika un aseptika, desmurăija, asiĦošana un
tās apturēšanas metodes, organisma reakcija uz asiĦošanu, asins preparātu un aizvietotāju
pārliešana, brūces: to veidi un ārstēšana, terminālie stāvokĜi ėirurăijā, ėirurăiskā slimnieka
izmeklēšanas pamatelementi, slimības vēsture un tās sastāvdaĜas, anestēzijas un intensīvās
terapijas pamatelementi, ėirurăiskā slimnieka barošana, ėirurăiskās operācijas norises:
pirmsoperācijas sagatavošana, operāciju tehnikas pamatelementi, biežākās vienkāršākās
ėirurăiskās manipulācijas, ėirurăiskās infekcijas pamati – vienkāršākās saslimšanas, vispārējā
ėirurăiskā infekcija, lokālo asinsrites traucējumi – trombozes un embolijas, ėirurăijas vēsture un
modernie ėirurăijas attīstības virzieni.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – kolokviji, eksāmens
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Literatūras saraksts:
ieteicamā literatūra
o Ėirurăija / prof. J.Gardovska red. – Rīga: Latvijas Medicīnas Akadēmija/ Rīgas StradiĦa
universitāte, Latvijas Ėirurgu asociācija, 2001
o Modernās tehnoloăijas ėirurăijā / Prof. J.Gardovska red. – Rīga: Latvijas Ėirurgu
asociācija, 1999
o Atdzīvināšana / D.KrieviĦa red. – Rīga: NMPC, 2003
o Kirk R., Ribbans W. Clinical Surgery in General, 4th ed. London: Elsevier Churchill
Livingstone, 2004
o Lawrence P.F. et al. Essentials of General Surgery, 4th ed. Philadelphia: Lippincott
Williams & Wilkins, 2005
o Волколаков Я. В. Общая хирургия. Рига: Звайгзне, 1989
o Гостищев В.К. Общая хирургия. Изд. 3-е, Москва: ГЭОТАР-МЕД, 2004
papildus literatūra
o Beauchamp R.D., Evers B.M., Mattox K.L. Textbook of Surgery: The biological basis of
modern surgical practice. 17th ed. Philadelphia: W.B.Saunders, 2004
o Browse N.L. An Introduction to the Symptoms and Signs of Surgical Disease. 2nd ed.
London: Edward Arnold, 1991
o Brunicardi F.C. et al. Principles of Surgery, 8th ed. New York: McGraw-Hill, 2004
o Burkitt H.G., Quick C.R.G., Gatt D. Essential Surgery: Problems, Diagnosis and
Management. Edinburgh: Churchill Livingstone, 1995
o Burnand, K. G. et al. The New Aird’s Companion in Surgical Studies, 3rd ed. Philadelphia,
Elsevier Churchill Livingstone, 2005
o Calne R., Pollard S.G. Operative Surgery. – London: Gower Medical Publishing, 1992
o Gostischev V.K. General Surgery. Moscow: ГЭОТАР-МЕД, 2000
o Russell R.C.., Williams N.S., Bulstrode C.J.K. (eds). Bailey & Love’s Short Practice of
Surgery. 24th ed. London: Hodder Arnold, 2004
o Рычагов
Г.П.,
Гарелик
П.В.,
Кремень
В.Е.Общая
хирургия
Минск: Интерпрессервис, 2002
o Петров С. Общая хирургия. 2-е изд. Санкт-Петербург: Питер, 2005
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asoc. prof., Dr.med. Ralfs Kolītis
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Veidlapa Nr. M-3 (3)
Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija –Diagnostiskā radioloăija I, A
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs - profesore Gaida KrūmiĦa
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – Profesore Gaida KrūmiĦa, Asoc. profesors
Ardis Platkājis, asistente Aija Teibe, asistents Andris Norko
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Medicīnas fakultāte,
studiju programma “Pediatrija”, 3 studiju gada studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) –3 KP
Studiju priekšmeta mērėis – Mācību programmas mērėis ir dot medicīnas studentiem zināšanas
Diagnostiskās radioloăijas izmeklēšanas metožu (Rtg, CT, US, MR un RND) attēla un anatomijas
korelācijā. Izprast to pielietojumu un iespējas ikdienas ārsta dzīvē, paralēli apgūstot interno
medicīnu un ėirurăiju.
Studiju priekšmeta uzdevumi – Kursa apguves rezultātā studentiem ir jāzina: radioloăiskās
metodes, to izšėiršanas spējas un pielietojuma veids; pacienta sagatavošana radioloăiskajiem
izmeklējumiem, izmeklējumu indikācijas. Studentiem ir jāprot: atpazīt orgānu radioloăiskos
attēlus; saskatīt patoloăiskās pārmaiĦas un orientēties biežāk sastopamo slimību vispārējā
radioloăiskajā ainā; pamatot un izskaidrot radioloăiskās ainas morfoloăisko substrātu.
Studiju priekšmeta saturs – Ievads staru diagnostikā Rentgenstaru produkcija. Rentgenstaru
iedarbība uz vidi. Attēla uztvērēji. Rentgendiagnostikas metodes un to indikācijas, izmantošanas
iespējas. Staru diagnostikas plāns un secība, parametri, kuri nosaka metodes izvēli. Speciālās
izmeklēšanas metodes. Tomogrāfiskie izmeklējumi, to attēlu veidošanās principi.
Datortomogrāfijas izmeklēšanas principi. Ultrasonogrāfijas izmeklēšanas principi. Magnētiskās
rezonanses izmeklēšanas principi. Radiācijas bioloăija. Dozimetrija. Organisma apstarošana.
Kanceroăenēze. Jonizējošā starojuma devas un tās samazināšanas iespējas. Radiācijas bioloăija un
risks. Praktiskā radiācijas aizsardzība. Visa organisma apstarojuma sekas. Radionuklīdā
diagnostika. Radioaktivitāte un radionuklīdi. Radiometrija. RND vizualizācija statiskā scintigrāfija
dinamiskā scintigrāfija, SPECT, PET. Muskuloskeletālās sistēmas radioloăiskā izmeklēšana..
Analīzes metodika. Muskuloskeletālās sistēmas patoloăiju radioloăiskā diagnostika. Krūšu kurvja
izmeklēšana. Analīzes metodika. Plaušu slimību radioloăiskā aina, pielietojot dažādas
radioloăiskās metodes un to saistība ar klīniku. Videnes radioloăiskā izmeklēšana. Vēdera dobuma
izmeklēšanas metodes. Gremošanas trakta izmeklēšana. Parenhimatozo orgānu izmeklēšana.
Neiroradioloăija. Pielietojamās metodes, to indikācijas un kontrindikācijas. Dažādu patoloăiju
radioloăiskā atrade. Staru terapija. Staru terapijas pamati, principi. Dozas kontrole. Efektivitātes
izvērtēšana
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – ieskaite
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Literatūra saraksts:
ieteicamā literatūra;
o Robert A. Novelline. Squires Fundamentals of Radiology (Fifth Edition). Harvard
University Press. 1997
o AmoliĦš, J. Nemiro “Medicīniskā rentgenoloăija” Zvaigzne 1981.
o John R.Haaga,M.D., Ralph J.Alfidi, M.D. Compuded Tomography of the Whole Body
(Second Edition). The C.V.Mosby Company, 1998
o Holger Petterson M.D. A Global Text Book of Radiology, Parts I, II, III. The NICER
Centennial Book 1995, The NICER Institute 1995
papildus literatūra
o Elias G.Theros, M.D.,John H.Haris, M.D.Sc. Genitourinary Tract Diseases. American
College of Radiology. Reston, Virginia, 1996

Studiju priekšmeta
programmas vadītāja

Dr.med.habil., Profesore,
RSU Radioloăijas Institūta direktore, Gaida KrūmiĦa
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Veidlapa Nr. M-3 (3)
Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija − Vides medicīna, A
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs − prof.M.Eglīte
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji − prof. M.Eglīte, asoc. prof.B.Aulika, asoc.
prof.J.Dundurs,doc. M.Avota
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) − Medicīnas fakultāte,
studiju programma ”Pediatrija”, 3.studiju gada studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) − 2 KP
Studiju priekšmeta mērėis − studentiem iegūt zināšanas par vides medicīnas nozīmi,
uzdevumiem, pamatjēdzieniem, principiem, virzieniem, to izmantošanu praksē.
Studiju priekšmeta uzdevumi - sniegt studentiem teorētiskās un praktiskās zināšanas par dažādu
vides faktoru (gaiss, ūdens, uzturs, apdzīvotas vietas) nozīmi, piesārĦojumu, iedarbību uz cilvēka
organismu, noteikšanu, novērtēšanu un reglamentēšanu; attīstīt klausītāju spējas patstāvīgi, kritiski
analizēt, pielietot ekoloăisku argumentāciju sava viedokĜa pamatošanai un izmantot praktisku
uzdevumu risināšanā; rosināt klausītāju interesi par vides piesārĦojumu un veselības saglabāšanu,
nodrošinot studiju priekšmeta apguvi ar nepieciešamajiem materiāliem un metodēm.
Studiju priekšmeta saturs - Vides medicīnas pamati. Gaiss kā vides sastāvdaĜa. Ūdens kā vides
sastāvdaĜa. Uzturs kā vides sastāvdaĜa. Apdzīvotu vietu vide.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi - testi, kolokviji, ieskaite
Literatūras saraksts:
o Higiēna. Prof .Z.Lindbergas red., Rīga, 1991.
o Cilvēka ekoloăija. Sastād. prof. M.Eglīte, Rīga, 1993.
o J.Dundurs. Vides veselība. Gaiss. RSU, 2000.
o M.Eglite, I.Jekabsone. Environmental medicine, part I, IOEH, 1998.
o M.Eglite, M.Avota, J.Dundurs, I.Jekabsone. Environmental medicine, part II-Water, IOEH,
1998.
o J.Dundurs. Vides veselība. Ūdens. I daĜa, RSU, 2002.
o J.Dundurs. Vides veselība. Ūdens. II daĜa, RSU, 2002.
o J.Dundurs. Methodic Directions for Practical Works in Environmental Health. RSU, 2001.
o B.Aulika. Uztura higiēna. RSU, 2001.
o J.Dundurs. Environmental Health. Food. RSU, 1998.
o J.Dundurs. Vides veselība. Apdzīvotas vietas. RSU, 2000.
o 12.Rom WN. Environmental and occupational medicine. Boston, Little, Brown and
Company, 1998.
o 13.A. Yassi, T.Kjellström, T. de Kok, T.L. Guidotti. Basic Environmental Health.- Oxford
University Press, 2001.
o Environmental medicine. ed. L.Möller.- Joint Industrial Safety Council, Sweden, 2000.
Studiju priekšmeta programmas vadītājs

Asoc.profesore Brigita Aulika
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Veidlapa Nr. M-3(3)
Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Klīniskās aprūpes pamati, A
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – Dr. Zaiga Blaua
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – Dr. Zaiga Blaua, Eva Cela
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Medicīnas fakultātes,
studiju programma ”Pediatrija”, 3 studiju gada studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) –
Studiju priekšmeta mērėis – Zināšanas un izpratne par pacientu aprūpi, atveseĜošanos
veicinošiem faktoriem; prasmes klīnisko manipulāciju veikšanā.
Studiju priekšmeta uzdevumi – izprast ārstniecības iestāžu funkcijas; pacientu un personāla
tiesības un pienākumus; apzināt ērtas un drošas vides nozīmi pacientu ārstēšanās un atveseĜošanās
periodā; ievērot personāla darba higiēnu, veikt pareizu roku mazgāšanu, ievērot un uzturēt
antiseptiku darba telpās; veikt imobilitātes profilaksi, izglītot pacientus par pašaprūpi; prast noteikt
un izvērtēt radiālā pulsa, ėermeĦa temperatūras, elpošanas frekvences un arteriālā asinsspiediena
rādītājus; zināt ievadāmo medikamentu enterālos un parenterālos ievadīšanas veidus un nozīmi;
prast veikt medikamentu ievadīšanu ar inhalatoru, p/o, ausu, acu, deguna pilienu u.c. veidā; zināt
un novērst iespējamās komplikācijas; zināt insulīna, heparīna ievadīšanas īpatnības; prast novērst
iespējamās komplikācijas; apgūt siltuma un aukstuma procedūru pielietojumu klīniskā aprūpē un
to nozīmi atveseĜošanās procesā. veikt nazogastrālas zondes ievadīšanu un izĦemšanu. uzklāt
sterilu galdiĦu primārai brūces apdarei. izprast pacientu aprūpes nozīmi pirms- un pēcoperācijas
periodā. veikt urīnpūšĜa kateterizāciju ievērojot aseptikas un antiseptikas noteikumus. veikt stomas
pacienta aprūpi un izglītošanu. nodrošināt pacientam zarnu satura izvadīšanu. apzināt ērtas un
drošas vides nozīmi bērna ārstēšanās un atveseĜošanās periodā; izprast bērna personīgās aprūpes
nozīmi, atkarībā no vecuma. prast sagatavot bērnu un tā piederīgos gaidāmajam izmeklējumam
(US, RTG, DT u.c.) vai procedūrai (klizmošana, urīnpūšĜa kateterizācija u.c.); prast veikt
medikamentu ievadīšanu p/o, ausu, acu, deguna pilienu u.c.veidā dažāda vecuma bērniem; zināt
un novērst iespējamās komplikācijas; prast veikt parenterālu medikamentu ievadīšanu dažāda
vecuma bērniem intrakutānu, subkutānu, intramuskulāru un intravenozu injekciju veidā; zināt un
novērst iespējamās komplikācijas; zināt un prast pielietot bērna dabīgās ēdināšanas veidus atkarībā
no vecuma; mācēt pielietot dažādus palīglīdzekĜus (šĜirci, karoti) bērna ēdināšanā, veikt
nazogastrālas zondes ievadīšanu un izĦemšanu; izprast bērnu aprūpes nozīmi pirms- un
pēcoperācijas periodā; zināt un novērst iespējamās komplikācijas pēcoperācijas periodā;
Studiju priekšmeta saturs – izprast ārstniecības iestāžu funkcijas; pacientu un personāla tiesības
un pienākumus; apzināt ērtas un drošas vides nozīmi pacientu ārstēšanās un atveseĜošanās periodā;
ievērot personāla darba higiēnu, veikt pareizu roku mazgāšanu, ievērot un uzturēt antiseptiku
darba telpās; veikt imobilitātes profilaksi, izglītot pacientus par pašaprūpi; prast noteikt un izvērtēt
radiālā pulsa, ėermeĦa temperatūras, elpošanas frekvences un arteriālā asinsspiediena rādītājus;
zināt ievadāmo medikamentu enterālos un parenterālos ievadīšanas veidus un nozīmi; prast veikt
medikamentu ievadīšanu ar inhalatoru, p/o, ausu, acu, deguna pilienu u.c. veidā; zināt un novērst
iespējamās komplikācijas; zināt insulīna, heparīna ievadīšanas īpatnības; prast novērst iespējamās
komplikācijas; apgūt siltuma un aukstuma procedūru pielietojumu klīniskā aprūpē un to nozīmi
atveseĜošanās procesā. veikt nazogastrālas zondes ievadīšanu un izĦemšanu. uzklāt sterilu galdiĦu
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primārai brūces apdarei. izprast pacientu aprūpes nozīmi pirms- un pēcoperācijas periodā. veikt
urīnpūšĜa kateterizāciju ievērojot aseptikas un antiseptikas noteikumus. veikt stomas pacienta
aprūpi un izglītošanu. nodrošināt pacientam zarnu satura izvadīšanu. apzināt ērtas un drošas vides
nozīmi bērna ārstēšanās un atveseĜošanās periodā; izprast bērna personīgās aprūpes nozīmi,
atkarībā no vecuma. prast sagatavot bērnu un tā piederīgos gaidāmajam izmeklējumam (US, RTG,
DT u.c.) vai procedūrai (klizmošana, urīnpūšĜa kateterizācija u.c.); prast veikt medikamentu
ievadīšanu p/o, ausu, acu, deguna pilienu u.c.veidā dažāda vecuma bērniem; zināt un novērst
iespējamās komplikācijas; prast veikt parenterālu medikamentu ievadīšanu dažāda vecuma
bērniem intrakutānu, subkutānu, intramuskulāru un intravenozu injekciju veidā; zināt un novērst
iespējamās komplikācijas; zināt un prast pielietot bērna dabīgās ēdināšanas veidus atkarībā no
vecuma; mācēt pielietot dažādus palīglīdzekĜus (šĜirci, karoti) bērna ēdināšanā, veikt nazogastrālas
zondes ievadīšanu un izĦemšanu; izprast bērnu aprūpes nozīmi pirms- un pēcoperācijas periodā;
zināt un novērst iespējamās komplikācijas pēcoperācijas periodā;
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – ieskaite.
Literatūra saraksts:
o 1.Standarti procedūru tehnikā: Rokasgrāmata. Medicīnas profesionālās izglītības centrs,
1998.
o 2.Medicīnas māsas palīgs slimnieku kopšanā. Madonas tipogrāfija, 1994.
o 3.ŠiliĦa M., DāboliĦa D. Ievads aprūpē. 1998.
o 4.LEMON Mācību materiāli māsām. World Health Organization, 1996.
o Lu Werne W.Lewis, Barbara K.Timby Fundamental Skills and Concepts in Patient Care.
4th Edition. Library of Congress Catologing-in-Publication Data J.B.Lippincott Company
Philadelphia , 1988.
o 6.Betty Jo Whitson, Judith M. McFarlane “The Pediatric Skills Manual”John Wiley &
Sons, New York, 1997.
o 7.Debra Broadwell Jackson, Rebecca B. Saunders “Child Health Nursing” J.B.Lippincott
Company, Philadelphia, 1993.
o 8.Gladys M. Scipien, Marilyn A. Chard, Jeanne Howe, Martha Underwood Barnard
“Pediatric nursing care” The C. V. Mosby Company, St. Louis, 1990.
o 9.“Infant Care” U.S. Department of Health and Human Services, 1989.
o 10.Mary E Muscari ““Pediatric nursing” J.B.Lippincott Company, Philadelphia, 1996.
o 11.Paulette D. Rollant, Joyce J. Hamlin “Pediatric nursing” Mosby, New York, 1996.
o 12.”Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata” Jumava, 2001.
o 13. www.likumi.lv

Studiju priekšmeta programmas vadītāja

Dr. Zaiga Blaua
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Veidlapa Nr. M-3 (3)
Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija - Rehabilitioloăijas pamati, A
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs - asoc. prof. V.Linaberga
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji - Asoc. Prof. V.Linaberga, asoc. Prof.
A.Vētra, asist. A.Horna-Butkēviča, dr.I.Mihejeva
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) - Medicīnas fakultātes
studiju programmas ”Pediatrija” 3 studiju gada studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP)
Studiju priekšmeta mērėis - Sniegt zināšanas par rehabilitāciju kā vienotu nozari funkcionālo
spēju nodrošināšanā indivīda, sabiedrības un vides savstarpējā mijiedarbībā.
Studiju priekšmeta uzdevumi - Dot praktiskas un teorētiskas zināšanas par: Nozares vēsturi un
turpmākās attīstības perspektīvām, rehabilitācijas galvenajiem jēdzieniem un definīcijām.
Rehabilitācijas ētiskajiem un likumdošanas aspektiem
Studiju priekšmeta saturs - Rehabilitācijas nozares vēsture un attīstība, tās perspektīvas. Ētikas
principi rehabilitoloăijā, to starptautiskas un nacionālas kopsakarības attiecībā uz likumdošanu un
aprūpes organizēšanu. Starptautiskā funkcionēšanas klasifikācija un praktiska tās pielietošana.
Rehabilitācijas komandas sastāva iedarbības principi. Svarīgākās ārstnieciskās, diagnostiskās un
funkcionālo spēju novērtēšanas tehnoloăijas rehabilitācijā. Rehabilitācijas centra darba
organizācija un saturs. Ergoterapijas galvenie darbības virzieni. Kompensatorās palīgierīces.
Medicīniskās rehabilitācijas etapi. Ergonomikas pamatprincipi
Studiju priekšmeta pārbaudījumi - ieskaite
Literatūras saraksts
Ieteicamā literatūra:
o Vētra A. Rehabilitācijas iespējas Latvijā, “Jums, kolēăi”, 1997., Nr. 1, 31.lpp.
o ICF – Starptautiskā funkcionēšanas klasifikācija
o De Lysa I.A. Rehabilitation medicine. Principles and Practice. Lippincott – Rozen, 1998.
o Kendall F.P. Muscles Testing and Function. USA: „Williams and Wilkins” – 1999, 409.p.
Papildus literatūra:
o Peat M. Commnity Bassed Rehabilitation. London: Saunders, 1997.
o Vētra A., Rehabilitācija Latvijā:no eksistenciālisma līdz MEMS, Latvijas ārsts 7/8 2004,
36-38 lp
Studiju priekšmeta programmas vadītāja

asoc.prof. Viktorija Linaberga
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Veidlapa M-3 (3)
Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija - Pediatrija I, A
Akadēmiskās struktūrvienības vadītāja - prof. Dace Gardovska
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji - prof. D. Gardovska, asoc. prof. J.Livdāne,
V. StaĦēviča, doc. D.KviĜūna, E.Platkāja, V.Švābe, lektore I. Grope, D. Sviridova, asist. Ž.
KovaĜova, I.VilciĦa, I. Dzīvīte
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) - Medicīnas fakultātes
studiju programmas „Pediatrija”4. un 5. studiju gada studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos - 7 KP, 4.st.gadā – 5 KP, 5.st.gadā – 2 KP
Studiju priekšmeta mērėis - Līdzdiploma apmācībā dot studentiem zināšanas par bērna
organisma strukturālām un funkcionālām īpatnībām, augšanu un attīstību vecumā no dzimšanas
līdz 18 gadiem, par biežāk sastopamām bērnu slimībām, kā arī veidot nepieciešamās prasmes un
attieksmi vispārējās prakses ārsta un pediatra darbā ar bērniem.
Studiju priekšmeta uzdevumi - Apgūt padziĜinātas zināšanas par: bērna organisma strukturālām
un funkcionālām īpatnībām; bērna augšanu un attīstību; bērnu ēdināšanu; biežākām slimībām
dažādos bērna vecumposmos; veselības veicināšanas pasākumiem bērna vecumā.
Studiju priekšmeta saturs - Nieru, urīnizvadceĜu sistēmas anatomiski fizioloăiskās īpatnības
bērniem dažādos vecumposmos. Nieru un urīnizvadceĜu slimību galvenie sindromi. UrīnizvadceĜu
infekcijas. Pielonefrīts. Akūts pēcstreptokoku glomerulonefrīts. Nieru mazspēja. Gremošanas
sistēmas patoloăijas biežākie sindromi zīdaiĦu vecumā. Maldigestija un malabsorbcija, kas
asociējas ar dobuma gremošanas traucējumiem. Malabsorbcijas sindroms. Gremošanas sistēmas
biežākās slimības. Žults ceĜu biežākās slimības. Elpošanas orgānu anatomiski fizioloăiskās
īpatnības bērniem. Izmeklēšanas metodes. ElpceĜu obstrukcijas sindromi. Akūti bronhīti bērniem.
Pneimonijas. Bronhiāla astma bērniem. Biežākās recidivējošās un hroniskās elpceĜu slimības. Sirds
– asinsvadu sistēmas strukturālās un fizioloăiskās īpatnības ontoăenēzē. Locītavu izmeklēšana.
Iedzimtas sirdskaites (VCC). Nereimatiskie kardīti. Primārais reimatiskais drudzis. Juvenīlais
idiopātiskais artrīts. Primārie un sekundārie vaskulīti bērniem. Farmokoloăiskā un
nefarmokoloăiskā reimatoloăisko slimību ārstēšana. Biežākās anēmijas bērnu vecumā.
Trombocitārās sistēmas patoloăijas. Asins recēšanas sistēma un tās traucējumi. Leikēmijas bērnu
vecumā. Endokrīnās sistēmas strukturālās un fizioloăiskās īpatnības bērnu vecumā. Pubertātes
vecumposma fizioloăija un iespējamās biežākās patoloăijas. Augšanas procesa regulācija dažādos
bērna vecumposmos. Kalcija, fosfora un D vitamīna vielmaiĦas traucējumi. Adipozitāte.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi - testi, kolokviji, ieskaite - 4. studiju gadā, eksāmens 5. studiju
gadā.
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Literatūras saraksts:
Ieteicamā literatūra:
o Nelson Textbook of Pediatrics// Ed. Behrman R.E., Kliegman R.M., Arvin A.M. – 17th ed.
– Philadelphia: Saunders, Company, 2004;
o Maзурин A. B., Bopoнцов V. M., Пponeдeвтиka дeтckиx бoлeзний, Mockвa, 1986..
o B. Bates A guide to Physical Examination and HistoryTaking - 6 th ed. – Philadelphia: J.B.
Lippincott Company, 1995.
o Flēmiga I. ZīdaiĦa attīstība un attīstības traucējumi, Rīga, 1987.
o Rudolph’s Pediatrics// Rudolph A. M., Hoffman J. I. E., Rudolph C. D.- 20 th ed. Stanford:
Appleton & Lange, A Simon & Schuster Company, 1996.
o Lawrence R. A., Breastfeeding: a guide for the medical profession – 4th ed., Mosby, 1994.
o Illing I., Spranger S., Klinikkleitfaden Padiatric, 1993.
o Помощъ матерям в кормлении грудъю// Ф. Сэвдие kинг – 1995., WHO/CDR/95.8.
o www.lpc.gov.lv – LM rīkojums Nr. 233, 2001.23.08. Ieteicamās enerăijas un uzturvielas
devas
o VM rīkojums Nr. 201., 2003.25.07. – Veselīga uztura ieteikumi zīdaiĦu barošanai;
o VM rīkojums Nr. 202. 2003.25.07. – Ieteikumi veselīga uztura pagatavošanai bērniem
vecumā no 2 līdz 18 gadiem.
o Mācību metodiskie materiāli Pediatrijā. Modificētās slimību vēstures shēma MF
studentiem.
Papildus literatūra:
o Шaбaлoв Н. П., Нeoнaтoлoгия, C - П, 1997.
o Textbook of Pediatric Hematology// Cassidy I. T., Petty R. E., New – York; Churchil
Livingston II C, 1990.
o Pediatric respiratory disease, ed B. Hilman, 1993.
o Aizsargājot zīdaiĦu veselību. Veselības aprūpes darbinieku ceĜvedis.,, Mātes piena aizstājēju
aprites starptautiskajā kodeksā’’, IBFAN, Penanga, Malaizija, 1999, Rīga.
o Eiropas reăiona veselības politika ,,Veselība 21. gadsimtā’’. Veselības statistikas un
medicīnas tehnoloăiju aăentūra, Rīga, 2000.

Studiju priekšmeta
programmas vadītāja

Dr. Med., doc. Eva Platkāja
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Veidlapa Nr. M-3(3)
Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Iekšėīgās slimības I, A
Akadēmiskās struktūrvienības vadītāj s– profesors Aivars Lejnieks
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – profesors Aivars Lejnieks, prof. Anatolijs
Danilāns, asoc. prof. Agris Martinsons, asoc. prof. Juris Pokrotnieks, asoc.prof. Harijs ČerĦevskis,
asist. Aivars Pētersons, asist. Agnis Zvaigzne
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Medicīnas fakultātes
studiju programmas ”Pediatrija” 4 studiju gada studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos – 5 KP
Studiju priekšmeta mērėis – dot zināšanas par gremošanas trakta, nieru un endokrīnās sistēmas
slimībām
Studiju priekšmeta uzdevumi – iemācīt studējošiem atpazīt galvenās gremošanas trakta, nieru
slimības, endokrīnās un metaboliskās slimības, to norises tipiskos gadījumos, zināt galvenās
diagnostiskās metodes, ārstēšanas principus un prognozi
Studiju priekšmeta saturs – jautājumi par barības vada, kuĦăa, tievās un resnās zarnas,
aknu, žultspūšĜa un žultsvadu, aizkuĦăa dziedzera, nieru, urīnceĜu, endokrīnām un
metaboliskajām slimībām
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens
Literatūras saraksts: ieteicamā literatūra;
o A.Danilāns. Gremošanas trakta augšdaĜas bojājumi. Pilatus, 1999.g.
o A.Pētersons, E.Vēverbrants, I.Lazovskis. Kā atklāt un ārstēt nieru slimības. A.Pētersona
autorizdevums, 1998.
o N.Skuja, A.Danilāns, G.Geldnere. Praktiskā gastroenteroloăija un hepatoloăija". Rīga,
Apgāds "Zvaigzne ABC". 1999.
o A.Helds. Klīniskā endokrinoloăija, Rīga, 2000.
o A.Lejnieks. Osteoporoze. 1.grāmata, Rīga, 2003.
papildus literatūra
o B.R.Mackenna, R.Callander. Illustrated Physiology, sixth edition, USA, 1997
o B.G.Katzung, Basic & Clinical Pharmacology, Eight Edition, USA, 2001
o R.S.Cotron, V.Kumar, T.Collins, Pathologic basis of Disease, sixth Edition, USA, 1999
o J.D.Wilson, D.W.Foster, Henry M.Kronenberg, P.R.Larsen, Williams Textbook of
Endocrinology and metabolism, 9 th Edition, USA, 1998
o K.L.Becker, Principles and Practice of endocrinology and metabolism, Third
edition, USA,
2001
o Cecil Textbook of Medicine, 21-Th. ed W.B. Sanders, 2001.
o T.R.Harrisons, Principles of Internal Medicine, 14 –th. ed., USA, 2001.
o D.Kumar. Clinical Medicine. A. Textbook for medical students and doctors, W.B.Sanders,
2001.
o Oxford Handbook of Clinical Medicine, Oxford University Press, 2001.

Studiju priekšmeta programmas vadītājs

profesors Aivars Lejnieks
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Veidlapa Nr. M-3 (3)
Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija - Arodmedicīna, A
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs - prof.M.Eglīte
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji - prof. M.Eglīte asoc., prof.B.Aulika, asoc
prof.J.Dundurs, doc. M.Avota
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) - Medicīnas fakultātes
studiju programmas ”Pediatrija” 4.studiju gada studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP
Studiju priekšmeta mērėis - studentiem iegūt zināšanas par vides medicīnas un arodmedicīnas
nozīmi, uzdevumiem, pamatjēdzieniem, principiem, virzieniem, to izmantošanu praksē.
Studiju priekšmeta uzdevumi - sniegt studentiem teorētiskās un praktiskās zināšanas par dažādu
vides un darba vides faktoru nozīmi, piesārĦojumu, iedarbību uz cilvēka organismu, noteikšanu,
novērtēšanu un reglamentēšanu; attīstīt klausītāju spējas patstāvīgi, kritiski analizēt, pielietot
ekoloăisku argumentāciju sava viedokĜa pamatošanai un izmantot praktisku uzdevumu risināšanā;
rosināt klausītāju interesi par vides piesārĦojumu un veselības saglabāšanu, nodrošinot studiju
priekšmeta apguvi ar nepieciešamajiem materiāliem un metodēm
Studiju priekšmeta saturs - Medicīniskā ăeoloăija jeb ăeomedicīna. Publisko ēku un ārstniecisko
iestāžu vide. Bērnu un pusaudžu attīstības un augšanas vide. Arodmedicīnas nozīme, uzdevumi,
metodes. Darba vide. Kaitīgie arodfaktori
Studiju priekšmeta pārbaudījumi - testi, kolokviji, eksāmens
Literatūras saraksts
o Higiēna. Prof .Z.Lindbergas red., Rīga, 1991.
o M.Eglīte. Darba medicīna. Rīga, 2000.
o B.Aulika. Bērnu un pusaudžu higiēna. RSU, 2000.
o J.Dundurs. Occupational Health Hazards. RSU,1998.
o J.Dundurs. Methodic Directions for Practical Works in Occupational Health.
o RSU, 2001.
o A.J.Brangulis, V.Kuršs, J.Misāns, Ă.Stinkulis. Latvijas ăeoloăija. Rīga. 1998.
o Zenc C (ed). Occupational medicine. Mosby, 1994.
o Rom WN. Environmental and occupational medicine. Boston, Little, Brown and
Company, 1998.
o A. Yassi, T.Kjellström, T. de Kok, T.L. Guidotti. Basic Environmental Health.- Oxford
University Press, 2001.
o 10.Environmental medicine. ed. L.Möller.- Joint Industrial Safety Council, Sweden, 2000.
o D.W.Moeller. Environmental Health.- Harvard University Press, London, 1992.
Studiju priekšmeta programmas vadītājs

Asoc.profesore Brigita Aulika
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Veidlapa Nr. M – 3 (3)
Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Arodslimības, A
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – profesore Maija Eglīte
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji - profesore M.Eglīte, docente T.Farbtuha
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Medicīnas fakultātes
studiju programmas ”Pediatrija” 4.studiju gada studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) –
Studiju priekšmeta mērėis – dot studentiem zināšanas par darba vides nelabvēlīgo faktoru
iedarbību uz cilvēku organismu, arodslimībām, ar darbu saistītām slimībām,
sniegt informāciju par jaunāko likumdošanā, arodslimnieku tiesībām, par darba ekspertīzes
jautājumu risināšanu un arodslimību profilaksi.
Studiju priekšmeta uzdevumi - iepazīties ar arodslimību etioloăiju, patogenēzi, ārstēšanas un
rehabilitācijas principiem. Apgūt arodslimnieku izmeklēšanas metodes, novērtēt pacienta darba
spējas un risināt darba ekspertīzes jautājumus arodslimību gadījumos. Prast sniegt pirmo palīdzību
akūtos arodslimību gadījumos. Iepazīstināt studentus ar aroda intoksikācijām, aroda
onkoloăiskajām slimībām, ar aroda faktoru iedarbību uz cilvēka reproduktīvo sistēmu.
Studiju priekšmeta saturs - Aroda medicīnas uzdevumi un pētīšanas metodes. Galvenās
problēmas Latvijā un pasaulē. Ėīmisko vielu izraisītā arodpatoloăija. PutekĜu izraisītās
arodslimības. Bioloăisko faktoru izraisītās arodslimības. Fizikālo faktoru un organisma pārslodzes
izraisītās arodslimības. Aroda onkoloăiskās slimības. Aroda faktoru iedarbība uz reproduktīvo
funkciju.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi - testi; ieskaite
Literatūras saraksts: ieteicamā literatūra;
o Eglīte M. Darba medicīna. - Rīga, 2000. – 701 lpp.
o KaĜėis V., Roja Ž. (redaktori). Darba vides riska faktori un strādājošo veselības
aizsardzība. – Rīga: Elpa, 2001. – 500 lpp.
o Lindberga Z. (redaktore). Higiēna.- Rīga: Zinātne, 1991.- 453 lpp.
- papildus litaretūra
o B.A.Plog, J.Niland, P.J.Quinlan. Fundamentals of Industrial Hygiene.- 4th ed.: USA
National Safety Council, 1995. -1011 p.
o H.Martin. Grundlagen der menscengerechten Arbeitsgestaltung. – Koeln: Bund-Verl.,
1994. – 505 S.
o J.Timbrell. Introduction to Toxicology.- 3rd ed.- Glasgow: Taylor & Francis, 2002. – 215
p.
o Global Strategy on Occupational Health for All. Geneva, Helsinki: Mkor, 1995.-68p.
o Occupational Medicine. Ed. C.Zenc.- Third ed.- St.Louis, Baltimore, Boston, Chicago:
Mosby Year Book Inc., 1994.- 840 p.
Studiju priekšmeta programmas vadītājs

Dr. habil. med., profesore Maija Eglite
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Veidlapa Nr. M-3(3)
Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija - Ėirurăiskās slimības I, A
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs - Dr.habil.med. prof. Jānis Gardovskis
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – prof. J.Gardovskis, R.Lācis, as.prof. doc.
G.Ambalovs, doc. G.Trofimovičs, asist. A.Martinsons, asist.J.Vilmanis, asist.Z.Narbuts, asist.
A.Brikuns.
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Medicīnas fakultāte,
studiju programma ”Pediatrija”, 4 studiju gada studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) - 4 KP
Studiju priekšmeta mērėis - ir dot studentiem zināšanas par ėirurăisko slimību būtību, to
izcelšanos, patoăenēzi, klīniku, diagnostiku, ārstēšanas principiem un profilaksi.
Studiju priekšmeta uzdevumi – sagatavot studentus patstāvīgam praktiskam darbam ar
slimnieku, prast interpretēt speciālo izmeklēšanas metožu rezultātus, apgūt minimālās operatīvās
tehnikas iemaĦas.
Studiju priekšmeta saturs - Programmā iekĜautās ėirurăiskās disciplīnas: studenti apgūst dažādu
ėirurăisku slimību diagnostiku, kā arī to ārstēšanas pamatmetodes un profilaksi. Galvenās tēmas akūtas ėirurăiskās slimības (apendicīts, žultsakmeĦu slimība un holecistīts, pankreatīts, zarnu
nosprostojums u.c.); hroniskas kuĦăa–zarnu trakta slimības (čūlas slimības komplikācijas, tievo un
resno zarnu ėirurăiskās slimības, aizkuĦăa dziedzera u.c. slimības); krūšu kurvja orgānu (barības
vada, videnes, plaušu un pleiras) slimības; endokrīnā patoloăija (krūts dziedzera, vairogdziedzera,
epitēlijėermenīšu un virsnieru ėirurăiskās slimības); labdabīgie un Ĝaundabīgie audzēji (kuĦăa,
barības vada, plaušu, zarnu u.c. priekšvēža slimības un vēzis).
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens
Ieteicamā literatūra:
o Mācību grāmata “Ėirurăija”, prof. J.Gardovska redakcijā, 2001.
o Lekciju un praktisko nodarbību materiāli.
o V.Utkins. Klīniskā ėirurăija. “Zvaigzne”, 1992. (Mācību grāmata).
o М.И. Кузин. Хирургические болезни. М.
o Sabiston. Textbook of Surgery,1997,I-2208.(London,etc.).
o Schrock. Handbook of Surgeryy, 1994, 1022 pp.
o Lawrence W.Way. Current, Surgical Diagnosis et Treatment, 1993, 1227.
o A.P.M.Forrest, D.C.Carter, I.B.Macleod. Principles Practice of Surgery, 1995, 640.
o Р.Конзен, Л.Найхус. Клиническая хирургия. Практика. , Москва
o Dz.EmziĦš. Diagnozes noteikšanas un ārstēšanas standarti onkoloăijā. Rīga, 2001.
o D.BaltiĦa. Klīniskā onkoloăija. Zvaigzne ABC, 1999.
o Latvijas vēža slimnieku reăistrs. Saslimstība ar vēzi Latvijā (1997. – 1998.), Rīga 2000.
o G.Biksone. Klīniskā farmakoloăija un pacienta aprūpe. Rīga, 1998.
o M.Cencs. Rokasgrāmata sāpju terapijā. Rīgas Starptautiskā medicīnas zinātnes un
farmācijas centra apgāds, 1998.
o De Vita V.T., Hellman S., Rosenberg S.A. Cancer – Principles and Practice in Oncology.
5 ed. New-York, 1997.
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o M.V.Fiorentio. Diagnostic Approach to Clinical Oncology PICCIN, 1999.
o Cavalli F., Hansen H., Kaye S.B. Textbook of Medical Oncolocy. Martin Dunitz, London,
1997.
o Skats nākotnē – sāpju atvieglošana vēža slimniekiem. Starptautiskās vienošanās par vēža
sāpju problēmām PVO rekomendācijas (tulkojums no angĜu valodas). Rīga:Paliatīvās
aprūpes asociācija Latvijā, 2001.
o V.Sosārs. Paliatīvās aprūpes (hospisu) vēsture. Rīga, 2002.
Papildus literatūra:
o R.Liechty, R.T.Soper. Fundamentals of Surgery.IE,1989.
o H.Bailey. Chirurgieche Kranken-untersuchung,1991,I-691.
o Braash, Sedgwick, Veidenheimer & Ellis. Atlas of Abdominal Surgery, 1991, 464 pp.

Studiju priekšmeta
programmas vadītājs

Dr.habil.med.,prof. Jānis Gardovskis
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Veidlapa Nr. M-3(3)
Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Dzemdniecība, A
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – asist. M. Jansone
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – doc.S.Andrējeva, doc.B.Geidāne
asist.M.Jansone,
asist.S.Volkova,
asist.D.Rezeberga,asist.L.Lopireva,
asist.S.Eihenberga,
asist.I.MiltiĦa, asist. I.Vīberga, asist. L.Minuhina
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Medicīnas fakultāte,
studiju programma ”Pediatrija”, 4 studiju gada studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos – 4 KP
Studiju priekšmeta mērėis – dot studentiem zināšanas par grūtniecības iestāšanos, norisi,
dzemdību procesa un pēcdzemdību perioda fizioloăiju un patoloăiju, kā arī nepieciešamās
praktiskās iemaĦas šo zināšanu pielietošanai.
Studiju priekšmeta uzdevumi – Sagatavot studentus teorētiski par sieviešu dzimumorgānu
anatomiju, fizioloăiju, apaugĜošanas procesu, grūtniecības norises fizioloăiju, patoloăiju,
fizioloăiska un patoloăiska pēcdzemdību un jaundzimušā perioda gaitu. Apmācīt praktiski veikt
grūtnieces un dzemdētājas izmeklēšanu, dzemdību vadīšanu, jaundzimušā novērtēšanu un aprūpi.
Studiju priekšmeta saturs – Reproduktīvās sistēmas fizioloăija. Normāla grūtniecības, dzemdību
un pēcdzemdību perioda norise. Grūtniecības un dzemdību patoloăija. Fizioloăisks un patoloăisks
jaundzimušā periods.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – ieskaites, eksāmens
Literatūra saraksts:
ieteicamā literatūra:
o Lekciju materiāls.
o Prof. A.Bergmanes red. ”Dzemdniecība”, Rоga, 1982.
o A.Bergmane, A.Andrējeva, M.Orleāna “Normālā dzemdniecība”, Rоga, 1987.
o William W. Beck “Акушерство и гинекология”, 1997.
o William W. Beck “Obsterics and gynecology”, atkārtoti izdevumi.
papildus literatūra:
o Pernoll M.L. “Current Obstetric and Gynecologic Diagnosis and Treatment”, annualy
- RSU biblioteka
o J.A. Pritchard et al. “Williams obstetrics”, atkārtoti izdevumi.
o Harry Oxorn. “Human labor and birth”, atkārtoti izdevumi.
o M.L.Pernoll, R.C.Benson“Current obstetric and gynecologic diagnosis and treatment”,
atkārtoti izdevumi.
o G.Chamberlain.“Obstetrics by ten teachers”, atkārtoti izdevumi.
Studiju priekšmeta programmas vadītāja

asist. Maira Jansone
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Veidlapa Nr. M-3(3)
Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Sabiedrības veselība un
epidemioloăija, A
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – prof. Ăirts Briăis
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji –
Villeruša, lektore Ieva Strēle

prof. Ăirts Briăis, asoc.prof. Anita

Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Medicīnas fakultāte,
studiju programma ”Pediatrija” 4.studiju gada studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos – 2 KP
Studiju priekšmeta mērėis – sniegt zināšanas un izpratni modernās sabiedrības veselības un
epidemioloăijas pamatjautājumos, kā arī veidot studentu zinātnisku, sistemātisku un analītisku
domāšanu.
Studiju priekšmeta uzdevumi – Iepazīstināt ar veselības un slimības jēdzieniem, sabiedrības
veselības saturu un funkcijām, indivīda un populāciju veselības kopsakarībām. Iepazīstināt ar
slimību profilakses un veselības veicināšanas teorētiskajiem pamatiem. Iemācīt veselības
problēmu zinātniskās izziĦas metodes - epidemioloăijas pamatprincipus un pielietojumu, īpaši
izdalot klīnisko epidemioloăiju. Ievadīt veselības un slimību cēloĦa faktoru (riska faktoru) un
saistīto faktoru izpratnes un izziĦas vispārējos jautājumos. Iemācīt veselības notikumu un slimību
biežuma mērīšanu – rādītājus, to interpretāciju un lietošanu. Iemācīt diagnostikas un slimību
skrīninga metožu epidemioloăiskās izvērtēšanas metodes un rādītājus. Dot ieskatu demogrāfijas
jautājumos. Iepazīstināt ar veselības un veselības aprūpes monitoringu (statistiku) un tās kritisku
pielietojumu sabiedrības veselības praksē. Iemācīt epidemioloăisko pētījumu plānošanas,
veikšanas, to rezultātu analīzes metožu teorētiskos pamatus.
Studiju priekšmeta saturs – Veselības jēdziens. Pretrunas starp indivīda un sabiedrības interesēm
veselības jautājumos. Sabiedrības veselības jēdziens. Sabiedrības veselības saturs, nozares, to
uzdevumi. Slimību primārā, sekundārā un terciārā profilakse. Veselības veicināšana.
Epidemioloăijas definīcijas un modernā izpratne. Epidemioloăijas mērėi un uzdevumi. Klīniskā
epidemioloăija. Sabiedrības veselības un epidemioloăijas vēsture. Veselības notikumu un stāvokĜu
(slimību) modernā daudzfaktoru teorija. Riska faktora jēdziens. Veselības mērīšana. Slimību
biežuma rādītāji – prevalence, kumulatīvā incidence, incidences biežums un blīvums. Dzīvildze.
Kopējie (nesadalītie), kategoriju specifiskie (stratificētie) rādītāji un standartizētie (samērotie)
rādītāji. Samērošanas metodes. Ieskats demogrāfijā. Demogrāfiskie pamatrādītāji, to aprēėināšana.
Mūža ilguma aprēėināšana. Demogrāfiskās sabiedrības veselības problēmas. Veselības
informācija, tās klasifikācija. Veselības informācijas avoti. Subjektīvā, objektīvā un papildus
laboratoriskā vai instrumentālā objektīvā informācija par populācijām. Aptauju metodes. Slimību
un nāves cēloĦu klasifikācija: principi, prakse, dokumentācija. Diagnostiskie kritēriji kā slimību
biežumu ietekmējoši faktori. Citi faktori, kuri ietekmē statistisko datu pareizību un ticamību
(veselības aprūpes organizācijas, vadības un finansēšanas aspekti). Veselības statistika.
Medicīniskās statistikas organizācija un funkcijas Latvijā. Medicīnisko pierakstu mērėi, funkcijas.
Skrīnings. Skrīninga mērėi un priekšnosacījumi. Skrīninga novērtējums. Veselības mērījuma
(klīniskā un skrīningtesta) novērtēšana: jutība, specifiskums, paredzošā vērtība, to aprēėināšana.
Pirmstesta un pēctesta slimības varbūtība (Baijesa teorēma). Populācijas statistiskā kopa (atlase,
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iztvērums). Pētījuma ticamība, iekšējā un ārējā pareizība. Apsekojamo grupu izlīdzināšana.
Nejaušās un sistemātiskās kĜūdas. Aprakstošie epidemioloăiskie pētījumi. Korelāciju pētījumi,
gadījumu un gadījumu sēriju apraksti. šėērsgriezuma pētījumi. Analītiskie pētījumi
epidemioloăijā. Kohortas pētījumi, gadījumu-kontroles pētījumi, eksperimentālie (klīniskie)
epidemioloăiskie pētījumi. Pētījumu rezultātu izvērtēšana. Asociāciju rādītāji: relatīvais risks,
atributējamais risks, etioloăiskā frakcija, izredžu attiecība.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens
Literatūra saraksts:
ieteicamā literatūra:
o M.BaltiĦš „Lietišėā epidemioloăija”. „Zinātne”, Rīga, 2003.;
papildus literatūra:
o R.Beaglehole, R.Bonita, T.Kjellstrom „Basic Epidemiology”. WHO, Geneva, 2000.
o J.F.Jekel, J.G.Elmore, D.L.Katz „Epidemiology, Biostatistics and Preventive Medicine”.
„Saunders”, Philadelphia, London, 1996.
o R.S.Greenberg „Medical Epidemiology”. „Lange Medical Book”, London, 1993.
o B.B.Gerstman „Epidemiology Kept Simple”. „Wiley-Liss”, New York, 1998
o C.H.Hennekens, J.L.Mayrent „Epidemiology in Medicine” Little, Brown and &, Boston,
Toronto 1987
o K.Rothman „Epidemiology. An Introduction.” Oxford University Press, 2002.

Studiju priekšmeta
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Dr.med., prof. Ăirts Briăis
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Veidlapa Nr. M-3 (3)
Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Oorinolaringoloăija, A
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs - dr. med., prof. Jānis Sokolovs
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – prof. Jānis Sokolovs, asoc. prof. Ligija
Ėīse, asistents Gints TomiĦš, asistents Ivo Tērauds
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Medicīnas fakultātes
studiju programma ”Pediatrija” 4 studiju gada studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos – 2 KP
Studiju priekšmeta mērėis – Izglītot studentus un dot studentiem zināšanas par
otorinolaringoloăijas nozīmi kopējā pataloăijā, iepazīstināt studentus ar ORL saslimšanām, to
klīniskām izpausmēm, diagnostiku, profilaksi un ārstēšanu, kā arī nepieciešamās prasmes ORL
orgānu izmeklēšanā.
Studiju priekšmeta uzdevumi – iepazīsties un prast veikt ORL orgānu izmeklēšanu, izvērtēt
slimību smagumu, uzstādīt primāro diagnozi; laicīgi nosūtīt slimnieku pie speciālista; sniegt
atbilstošu ārstēšanu; sniegt pirmo palīdzību pie ORL orgānu traumām
Studiju priekšmeta saturs – Ārējā, vidus un iekšējās auss klīniskā anatomija, vecuma īpatnības,
to nozīme ausu slimību un komplikāciju attīstībā. Dzirdes un vestibulārā analizatora fizioloăija.
Auss izmeklēšanas metodes, rentgenoloăiskās izmeklēšanas. Saslimšanas to komplikācijas
ārstēšana;.Deguns un tā blakus dobumu klīniskā anatomija, fizioloăija, izmeklēšanas metodes,
ārstnieciskās manipulācijas. Saslimšanas, to komplikācijas un ārstēšana; Rīkles anatomija un
fizioloăija. Rīkles limfātiskais aparāts. Rīkles izmeklēšanas metodika. Rīkles saslimšanas, to
komplikācijas un ārstēšana; Balsenes anatomija un fizioloăija. Izmeklēšanas metodes. Balsenes
saslimšanas, to komplikācijas (akūtas un hroniskas stenozes, traheotomija) un ārstēšana. Trahejas
un barības vada anatomija, izmeklēšanas metodes, svešėermeĦi, barības vada ėīmiskie apdegumi.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – testi, eksāmens
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Literatūra saraksts:
- ieteicamā literatūra;
V. PaĜčuns, N. Preobraženskis
Ausu kakla un deguna slimības 1982.
Head & Neck Syrgery – otolaryngology
Byron J Bailey II vol. 1993

В.Ф.Ундриц и др.
Болезни уха, горла и носа
Медицина Л. 1969

Head & Neck Syrgery – otolaryngology
Self – Assessment Study guide
Byron J Bailey 1993

Руководство
оториноларингологии
Под.ред. И.Б.Солдатова
Медицина М. 1994

Otolaryngology Paparella, Shumrick
Third edition I – IV vol. 1991

Атлас
оперативной
оториноларингологии
Под.ред. В.С.Погосова
Медицина М. 1983

Pediatric otolaryngology Sec. Edition
Bluestone / Stool I – II vol. 1992

Болезни уха, горла и носа
Атлас
Под.ред.Пальчуна
Медицина М. 1991

- papildus literatūra
Atlas of Head& Neck
otolaryngology
Byron J Bailey 1996

Syrgery

–

Textbook of pediatric otorhinolaryngology
– Head and neck surgery
James A Stankiewicz 1998
Otolaryngology Head and Neck Surgery
Charles
W
Cummings,
John
M.
Fredrickson
Sec. Edition I – IV vol. 1995
Hals – Nasen – Ohren Heilkunde
Band IV, Teil 1 – 6
J. Berendes, R. Link, F. Zollner 1996

Studiju priekšmeta
programmas vadītājs

по

Руководство
по
детской
оториноларингологии
Б.Б.Шевригин
Медицина М.. 1995
Лекарственная
терапия
заболевании уха,носа и горла
Б.Л.Французов
Здоровя К. 1990
Руководство
по
оториноларингологии
Тон. 1 – 1У М.

Dr. med. prof. Jānis Sokolovs
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Veidlapa Nr. M – 3 (3)
Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija –Psihiatrija un narkoloăija, A
Akadēmiskās struktūrvienības vadītāja – prof. R. AndrēziĦa
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji - prof. R. AndrēziĦa, prof. M. Caune, doc. B.
Kupča, asoc.prof. E. Rancāns, asist. E. Tērauds,doc. M. Taube, asist. ě. HĜebĦikova
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) - Medicīnas fakultāte,
studiju programma ”Pediatrija” 4. studiju gada studenti
Studiju priekšmeta apjoms - 3 KP
Studiju priekšmeta mērėis - Sniegt studentiem zināšanas par psihiskiem traucējumiem un
slimībām, kā arī alkohola, narkotiku un medikamentu atkarības etioloăijas un patoăenēzes
jautājumiem, klīniskajām izpausmēm, norisi, ārstēšanas pamatprincipiem, kā arī zināšanas par
ekspertīzes un tiesiskajiem jautājumiem psihiatrijā, garīgi slimo rehabilitācijas pamatprincipiem.
Studiju priekšmeta uzdevumi –Sniegt studentiem zināšanas par organisko psihisko traucējumu,
alkohola un narkoloăisku atkarības, šizofrēnijas spektra traucējumu, afektīviem traucējumu,
neirotisko un personības traucējumu un attīstības traucējumu etioloăiju, patoăenēzi, klīniskajām
izpausmēm un diagnostikas noteikumiem (SSK – 10). Iemācīt psihoterapijas, socioterapijas,
psihofarmakoterapijas īpatnības un iespējas šo traucējumu un slimību diagnostikas gadījumos.
Sniegt precīzas zināšanas par neatliekamās psihiatriskās palīdzības organizēšanu un akūto stāvokĜu
kupēšanu. Sniegt informāciju par Psihiatrijas likumu – pacientu konsultācijām, neatliekamo
hospitalizāciju, darba, kara un tiesu psihiatrijas jautājumiem.
Studiju priekšmeta saturs – Īss ieskats psihiatrijas vēsturē. Psihisko traucējumu etioloăija un
patoăenēze. Organiskie, tajā skaitā simptomātiskie, psihiskie traucējumi. Psihoaktīvo vielu
izraisītie psihiskie traucējumi. Šizofrēnija, šizotipiskie traucējumi un murgu psihozes. Afektīvie
traucējumi. Neirozes. Stresa izraisītie un somatoformie traucējumi. Uzvedības sindromi, kas
saistīti ar fizioloăiskiem traucējumiem un somat. faktoriem. Personības un uzvedības traucējumi
pieaugušajiem. Psihiskās attīstības traucējumi. Uzvedības un emocionāli traucējumi, kuri parasti
sākas bērnībā un pubertātē.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens.
Prasības klausītājiem – Jāzina: psih. slimību galvenās formas, ārstēšanas principus, ievērojot
likumdošanu psih. slimo aprūpē. Pazīs akūtus stāvokĜus alkohola, narkotisko vielu un
medikamentu izraisītos traucējumus – intoksikācijā un abstinences stāvoklī. Jāprot atklāt un pazīt
psihiskos traucējumus un slimību simptomus, pazīmes, sniegt neatliekamo palīdzību krīžu
situācijās un akūtos psihiskos stāvokĜos.
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Literatūrao AndrēziĦa R., Depresiju diagnostika un ārstēšanas principi (buklets). Rīga, 2002. 22 lpp.
o AndrēziĦa R., Kupča B, Tērauds E. Depresijas norise un ārstēšana (buklets). Rīga: Latvijas
Psihiatru asociācija, 2002. 40 lpp.
o AndrēziĦa R., Praktiskā psihofarmakoterapija. (buklets ).Rīga, 2002. 20 lpp.
o Anthony W., Cohen M., Farkas M. Psihiatriskā rehabilitācija. Tallina, 1998. 362 lpp.
o Eglītis I. Vispārīgā psihopatoloăija. Rīga: Zvaigzne. 1986.
o Eglītis I. Psihiatrija. Rīga: Zvaigzne. 1989.
o Kaplan H. J., M.D., Sadock B. J. ,M.D. Comprehensive textbook of Psychiatry. Volume
one. Fifth edition. Baltimore. Honkong. London, Sydney. 2000.
o Vetterbergs L. Psihiatrija. 1997. 171 lpp.
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Veidlapa Nr.M-3 (3)
Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Infekciju slimības I, A
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs - profesore Ludmila Vīksna
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – profesore Ludmila Vīksna, asoc.profesors
Jāzeps Keišs, asoc.profesore Baiba Rozentāle, asoc.profesore Aija Majore, doc.p.i. Evija Livčāne,
asist. Laimdota Saldava, asist. Angelika KrūmiĦa, asist. Velga Ėūse, asist. Anta Sēle, asist. Anda
Nodieva, asist. Iveta Ozere, asist. Raimonds Sīmanis
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Medicīnas fakultāte,
studiju programma ”Pediatrija”, 4.studiju gada studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) –
Studiju priekšmeta mērėis – Sniegt studējošiem teorētiskās un praktiskās zināšanas par infekciju
slimību izcelsmi, klīniskajām izpausmēm, patoăenētiskajiem mehānismiem, ārstēšanu, epidemioloăiju, profilaksi un nozīmi sabiedrības veselībā un indivīda dzīves kvalitātē un iemācīt
praktiski strādāt ar infekciozu pacientu un/vai vidi.
Studiju priekšmeta uzdevumi – Radīt studējošos izpratni par infekcijas procesu kopumā –
cikliskumu, dažādu ierosinātāju lomu atšėirīgajā slimības patoăenēzē, saslimšanu iespējamiem
gala rezultātiem. Parādīt atšėirības infekciju slimību norisē – akūta, hroniska, latenta, infekcijas
“nēsāšana”. Apgūt infekciju slimību diagnostikas principus, iegūt pamatiemaĦas praktiskajā
laboratorajā medicīnā infekcijas slimību kontekstā. Apgūt infekciju slimību terapijas principus
specifiskā, etioloăiskā, patoăenētiskā un simptomātiskā. Apgūt infekciju slimību pasīvās un
aktīvās specifiskas profilakses principus.
Studiju priekšmeta saturs – Studiju priekšmeta saturiska daĜa sadalīta divās apakš sadaĜās –
vispārējā un speciālā, un tiek īstenota lekciju un praktisko nodarbību veidā.
Vispārējā sadaĜa. Galvenokārt veltīta speciālās epidemioloăijas, aktīvās un pasīvās specifiskās
profilakses, specifiskās diagnostikas, kā arī specifiskās, etioloăiskās un patoăenētiskās terapijas
jautājumiem; bez tam tiek analizēts normāls ciklisks un deformēts infekcijas process.
Speciālā sadaĜa. Galvenokārt veltīta atsevišėam slimību grupām un slimībām. Infekcijas slimības
tiek sagrupētas atkarībā no ierosinātājiem vai aktualitātes, vai nozīmīguma sabiedrības veselībā,
vai simptomātikas, vai balstoties uz diagnostikas principu īpatnībām. Īpaša uzmanība tiek veltīta
tuberkulozei, asins transmisīvām slimībām, tai skaitā HIV/AIDS un vīrushepatītiem. CeĜotāju
infekcijām, ērču izplatītajām slimībām, tai skaitā ērču encefalītam, kā arī īpaši bīstamām slimībām
un ierosinātājiem, piem., MRSA paredzētas īpašas nodarbības ar praktiskiem un teorētiskiem
posmiem.
Lekcijas. Ievads infektoloăijā. Mācība par infekciju procesu. Infekciju slimību diagnostikas
principi. Infekciju slimību laboratoriskie diagnostikas principi. Infekciju slimību ārstēšanas un
profilakses principi (specifiskā, antibakteriālā, antivirālā, antiparazitārā, patoăenētiskā,
simptomātiskā). Mācība par epidēmisko procesu. Infekciju slimību klasifikācijas principi.
Pretepidēmiskie pasākumi. Tuberkuloze: epidemioloăija, diagnostika, ārstēšana, profilakse.
Hepatītu etioloăiskā struktūra, patoăenēze, klīnika, diferenciālā diagnostika, ārstēšana. Gaisa
pilienu infekciju slimību izplatība pasaulē, valstī, to epidemioloăija, klīniskās īpatnības. Gripa u.c.
ARS. Difterija. Pneimonija. HIV/AIDS epidemioloăija, patoăenēze, diagnostika, ārstēšana,
profilakse. AIDS oportūnistiskās slimības. AIDS un tuberkuloze. Ārpusplaušu tuberkuloze,
sarkoidoze. Meningīti: strutaini, serozi. Meningokoku infekcija. Ērču pārnestās infekciju slimības
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(ērču encefalīts, Laimas slimība, erlihioze u.c.). Herpes vīrusu infekcija. Zarnu darbības
traucējumu etioloăiskā struktūra. Zarnu infekciju slimību izplatīšanās īpatnības, patoăenēze,
ārstēšanas principi. Parazītu ierosinātās infekciju slimības. CeĜotāju infekcijas. Hemorāăiskie
drudži. Bērnu infekcijas pieaugušajiem.
Praktiskās nodarbības. Infekciju slimību stacionāra struktūra un darba režīms. Dezinfekcija.
Dezinsekcija. Infekciju slimību laboratoriskā diagnostika. Profilaktiskā potēšana: plānveida, pēc
epidemioloăiskām indikācijām, komplikācijas, to profilakse, ārstēšana. Neiroinfekcijas. Strutainie
meningīti. TB (tuberkuloze) klasifikācija. TB slimnieku izmeklēšanas pamatmetodes. Klīniskās
slimības vēstures shēma. BCG vakcinācija, tuberkulīna diagnostika. Primārā TB, tās
komplikācijas. TB slimnieku reăistrācijas principi, TB ārstēšana. Plaušu TB klīnisko formu
demonstrācija. Plaušu TB klīnisko formu demonstrācija, TB komplikācijas, to ārstēšana.
Ārpusplaušu TB formas, militāra TB. TB slimnieku ārstēšanas rezultātu izvērtēšana.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens
Literatūras saraksts:
ieteicamā literatūra;
o Atlas of Infectious Diseases. Editor in chief Gerald L.Mandell. Current Medicine, Inc.,
Philadelphia, 1997.
o Guy P.Youmans, Philip Y.Peterson, Herbert M.Sommers. The Biologic and Clinical Bases
of infectious diseases. W.B.Saunders Company, Philadelphia, 1986.
o Bibhan K.Mandel, Edmund G.L.Wilkins, Edward M.Dunbar, Richard T.Mayon-White.
Infectious Diseases. – 5th ed/ Blackwell Science Ltd, 1996.
o M.Schaecter, G.Medoff, Dssclessinger. Mechanisms of Microbial Disease.
William&Wilkuns, Baltimore, USA, 1989.
o Michael S.Niederman, George A.Sarosi, Jeffrey Glassroth. Respiratory Infectious.
W.B.Saunders Company, Philadelphia, 1994.
o Daniel H.Connor, Francis W.Chandler, david A.Schwartz, Herbert J.Manz, Ernst E.Lack.
Pathology of Infectious Diseases. – I vol. Appleton&Lange, Stamfort, Connecticut, 1997.
o Gerald D.Scmidt, Larry S.Roberts. Foundations of Parasitology. – 4th ed. S division of the
C.V.Mosby Company, St.Louis. Times Mirror/Mosby College Publishing, 1989.
o Vaccines (fourth edition). Stanley A.Plotkin, Walter A.Orenstain. Elsevier Inc. USA, 2004.
o Vakcinācija. Ludmila Vīksna. Nacionālais apgāds, Rīga, Latvija, 2003.
o Vīrushepatīts C – norise, ārstēšana, prognoze, profilakse. Ludmila Vīksna. Nacionālais
apgāds, Rīga, Latvija, 2003.
o Infections Diseases (third edition). Sherwood L.Gorbach, John G.Bartlett, Neil
R.Blachlow. Lippincott Williams&Wilkins, Philadelphia, USA, 2004, p.2516.
o Laboratorā diagnostika. Arta Balode. Nacionālais apgāds, Rīga, Latvija, 2003., 143 lpp.
o Infekciju slimību epidemioloăija. Anita Brila. Nacionālais apgāds, Rīga, Latvija, 2003.,
128 lpp.

papildus literatūra
o Textbool of Travel Medicen and Heolth. Herbert L.Du Pont, Robert Stelfen, B.C.Decker
Inc. USA, 1997, p.669.
o CeĜotāju veselības rokasgrāmata. Ludmila Vīksna. Nacionālais Medicīnas apgāds, Rīga,
Latvija, 2002., 232 lpp.
o Lyme Borreliosis and Tid Borne Encephalit Uni-Med Verlog AG. Patrick Oschmann, Peter
Kraiczy, John Halperin, Volter Brade. Germany Bremen, 1999, p.144.
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o Fungal Infection. Diagnosis and management Third Edition. Malcoln D.Richardson&David
W.Warnoch. Blackwell publishing USA 204, p.354.
o Hepatology. Principles and Practice. Ervin Kuntz, Hans-Dieter Kuntz, Springer-Verlag
Berlin, Heindelberg, Germany, 2002, p.825.
o Sheila Sherlock, James Dooley. Diseases of the Liver and Biliary System. – 10th ed.
Blackwell Science, Inc. Commerce Place, 1997.
o Cedric A.Mims, John HK Playfair, Ivan M.Roitt, Derek Wakelin, Rosamund Williams,
Roy M.Senderson. Medical Microbiology. Mosby – Year Book Europe Ltd., 1993.
o S.R.Palmer. Lord Soulsby, I.H.Simpson. Zoonoses. Oxford University Press, Oxford,
1998.
o Paul W.Ewald. Evolution of Infectious Disease. Ozford University Press Inc, Oxford,
1994.
o Russel W.Steele. The Clinical Handbook of Pediatric Infectious Diseases. The Parthenon
Publishing Group Ltd, 1994.

Studiju priekšmeta programmas vadītāja

Dr.habil.med., prof. L.Vīksna
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Veidlapa Nr. M-3 (3)
Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Vispārīgā fizikālā medicīna,A
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – asoc. prof. V.Linaberga
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – asoc. prof. V.Linaberga, Ints Zeidlers
med. doktors, asoc. profesors
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Medicīnas fakultāte,
studiju programma ”Pediatrija”, 4. studiju gada studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) –
Studiju priekšmeta mērėis – Dot studentiem zināšanas par vispārīgo fizikālo medicīnu un
kurortoloăiju , kā arī nepieciešamās prasmes šo zināšanu lietošanai
Studiju priekšmeta uzdevumi – Panākt, lai studenti zinātu fizikālās medicīnas metožu jēdzienus,
iedarbes mehānismus un terapeitiskos efektus, lietošanas indikācijas un kontrindikācijas, drošības
tehnikas elementus
Studiju priekšmeta saturs - Elektriskās strāvas iedarbība. Apdegumi. Ādas elektriskās zīmes.
Elektrometalizācija. Cilvēka aizsardzības pasākumi fizikālās medicīnas aparātu ekspluatācijā.
Galvanizācija un medikamentu elektroforēze. Elektromiega terapija. Interferencterapija.
Diadinamoterapija. Transkutānā elektroneirostimulācija. Amplipulsterapija. Fluktējošo strāvu
terapija. Elektrodiagnostika un elektrostimulācija. Darsonvalizācija. UltratoĦterapija.
Franklinizācija. Magnēterapija. Induktoermija. Ultraaugstfrekvences elektriskās strāvas terapija.
MikroviĜĦu terapija Infrasarkano staru terapija. Redzamo staru terapija.Lāzera terapija.
Ultraviolēto staru terapija. UltraskaĦas terapija. Vibrakustiskā terapija. Aerojonu terapija.
Aerosolterapija. Baroterapija. Radona terapija. Cirkulārā duša. Starpenes duša. Strūklu duša.
Zemūdens masāžas duša. PērĜu vannas. Terpentīna peldes. Skuju peldes. Nātrija hlorīda vannas.
Joda-broma peldes. OgĜskābes peldes. SērūdeĦraža vannas. DūĦu terapija. Ozokerīta terapija.
Parafīna terapija. Klimatiskie kūrorti. Balneoloăiskie kūrorti. DūĦu kūrorti. .Jauktie kūrorti.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi - ieskaite
Literatūras saraksts Ieteicamā literatūra:
o Zeidlers I. Vispārīgā fizikālā medicīna un kūrortoloăija. Rīga, RSU,2004 , 156 lpp.
o Zeidlers I.Elektroterapija un magnētterapija. Rīga, “Zvaigzne ABC”, 1999. , 128 lpp.
Papildus literatūra:
o Low J., Reed A. Elektrotherapy Explained: principles and practice. 1995, 394 p.
o Cameron H.M. Physical Agents in Rehabilitation. 1999, 490 p.
o Боголюбов В.М., Пономаренко Т.Н. Общая физиотерапия. Москва, «Медицина»,
2003, 432 стр.
o Улащик В.С., Лукомский Ч.В.,Общая физиотерапия, Минск, 2003, 512 стр.
Studiju priekšmeta programmas vadītājs

med.doktors asoc.profesors IntsZeidlers
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Veidlapa Nr. M-3(3)
Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Katastrofu medicīna un
toksikoloăija, A
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – profesors Indulis Vanags
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – Profesors Indulis Vanags, Asoc. profesors
Viesturs Liguts, Asoc. profesore AntoĦina Sondore, asoc.prof. Biruta Mamaja, Docents Egons
Daugulis, Asistents Roberts Spručs, Asistents OĜegs SabeĜĦikovs
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Medicīnas fakultāte,
studiju programma ”Pediatrija”, 4. studiju gada studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2 KP
Studiju priekšmeta mērėis – dot studentiem pamatzināšanas par katastrofu medicīnas
organizatoriskiem pamatiem, materiāli-tehnisko nodrošinājumu, cietušo vispārējā stāvokĜa
novērtējumu, medicīniskās šėirošanas un ārstēšanas pamatprincipiem; klīniskās un katastrofu
toksikoloăijas pamatzināšanu apguve.
Studiju priekšmeta uzdevumi – izprast katastrofu medicīnas sistēmas kā vienotas valsts
katastrofu sistēmas sastāvdaĜas organizatoros pamatus un darbības principus, izprast katastrofu
veidu īpatnības, apgūt katastrofu medicīnas sistēmas materiāli-tehnisko nodrošinājumu, apgūt
cietušo vispārējā stāvokĜa klīniskā novērtējuma un šėirošanas principus katastrofu apstākĜos, apgūt
neatliekamās medicīniskās palīdzības principus un apjomu notikumu vietā, transportēšanas laikā
uz slimnīcu un slimnīcās, dot pamatzināšanas par dzīvības uzturēšanas pamatprincipiem katastrofu
apstākĜos - elpceĜu caurejamības nodrošināšana, elpošanas funkcijas, asinsrites uzturēšana, smagu
traumu pacientu neatliekamā medicīniskā aprūpe (reanimācijas protokols). Teorētiska un praktiska
apmācība eksogēno saindēšanos profilaksē, diagnostikā, toksikoloăisko pacientu ārstēšanas
pasākumu izvēlē un to izmantošanā. Toksikoloăisko pacientu medicīniskās aprūpes pamati.
Studiju priekšmeta saturs – Katastrofu medicīnas organizatoriskie un klīniskie pamati:
likumdošana, aprūpes līmeĦi, medicīniskajā aprūpē iesaistīto spēku organizatorā shēma. Riska
novērtējums, gatavība, riska mazināšana. Plānošana. Cietušo identifikācija, izmeklēšana un
primārā palīdzība notikuma vietā. Cietušo medicīniskās šėirošanas grupas. Cietušo primārā
izmeklēšana un aprūpe. Cietušo pārvietošana un transportēšana. Hospitālās aprūpes etaps.
Medicīniskā dokumentācija. Medicīnisko iestāžu darba īpatnības radioloăisku un ėīmisku
katastrofu gadījumos. Aizsardzība un drošība. Glābēju un medicīniskā personāla aizsardzība,
cietušo un iedzīvotāju aizsardzība. Medicīniskās palīdzības sniedzēju individuālais ekipējums.
Medicīnisko instrumentu, aparatūras un medikamentu minimums, atbilstoši medicīniskās aprūpes
etapam. Smagu traumu protokols katastrofu apstākĜos. ElpceĜu caurlaidības nodrošināšana.
Elpošanas funkcijas un cirkulācijas uzturēšana. Vispārējie cirkulatoriskā šoka terapijas principi.
Toksikoloăijas teorētiskie pamati: toksikoloăiskā epidemioloăija, saindēšanās mehānismi
(kontaminācijas ceĜi, toksikokinētika, vispārīgie ārstēšanas pamatprincipi, saindēšanās iespējamās
sekas un prognoze). Specifisku indīgu vielu toksikoloăija: etanols un alkohola surogāti, sedatīvihipnotiskās vielas, fosfororganiskie savienojumi, CNS depresanti, kairinošās un kodīgās vielas,
smagie metāli, sadzīves ėīmijas vielas, sirds-asinsvadu sistēmu ietekmējošās vielas, hepatonefrotoksiskās vielas, antidoti un to izmantošanas principi. Ėīmisko katastrofu medicīnisko seku
likvidācijas specifiskie jautājumi, glābēju rīcība un drošības pasākumi – ėīmisko avāriju
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medicīnisko seku likvidācijas organizācija un ārstēšanas principi neatliekamās palīdzības
sniegšanas vietās, transportējot un slimnīcās, individuālie aizsardzības līdzekĜi un paĦēmieni,
dekontaminācijas principi.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens
Literatūras saraksts:
ieteicamā literatūra:
o Lekciju un praktisko nodarbību materiāli;
o Toksikoloăijas rokasgrāmata. V.Liguts. Nacionālais medicīnas apgāds, Rīga, 2001
o Ekstremālā toksikoloăija. V.Liguts. Nacionālais Apgāds, Rīga, 2003.
papildus literatūra:
o Advanced Trauma Life Support. Course for Physicians. Raymond H.Alexander, Herbert
S.Pructor, 1995.;
o Traumas pacients. D.KrieviĦa redakcijā. 2000.
o Goldfrank`s Toxicologic Emergencies, 1990.;
o Medical Toxicology; Diagnosis and Treatment of Human Poisoning, 1988.

Studiju priekšmeta programmas vadītājs

Asoc. profesors V. Liguts
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Veidlapa Nr. M-3(3)
Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Medicīniskā psiholoăija, A
Akadēmiskās struktūrvienības vadītāja – asoc.prof.Gunta Ancāne
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji –asoc.prof.Gunta Ancāne, asist.Laura
Meistere, asist.Monta VasiĜevska, asist.Ilze SiliĦa, asist.Artūrs Utināns, asist.Voldemārs Švarcs
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Medicīnas fakultāte,
studiju programma ”Pediatrija”, 4. studiju gada studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) –
Studiju priekšmeta mērėis – dot studentiem zināšanas par cilvēka psihiskās funkcionēšanas
likumsakarībām un psihisko un somatisko procesu mijiedarbību
Studiju priekšmeta uzdevumi – Dot pamatzināšanas personības psiholoăijā; dot zināšanas par
psihosomatisko traucējumu un slimību attīstības modeĜiem; biežākie psihosomatiskie traucējumi
un slimības bērnu slimību klīnikā.
Studiju priekšmeta saturs – personību teoriju pamatkoncepti, pārskats par attīstības psiholoăiju,
ego un objektattiecību psiholoăiju, afektu teoriju. Biopsihosociālais modelis medicīnā, galvenās
psihosomatiskās teorijas, aleksitīmijas koncepts. Stress, tā tipi. Somatizācija. Psihosomatiskie
traucējumi un slimības bērnu slimību klīnikā. Izdegšanas sindroms. Placebo efekts. Ētikas un
profesionalitātes savstarpējās mijiedarbības aspekti.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – ieskaite.
Literatūras saraksts:
o Artūrs Utināns.Cilvēka psihe. Tās darbība, funkcionēšanas traucējumi un ārstēšanas
iespējas. Nacionālais apgāds. 2005. 568 lpp.
o H.I.Kaplan, B.J.Sadock. Comprehensive textbook of psychiatry/YII. In Vol 2. 2001. pp
2804.
o Ā.Karpova. Personība. Teorijas un to radītāji. Zvaigzne ABC, 1998. 223 lpp.
o Lyle E.Bourne, Jr., Nancy Felipe Russo (1998) Psychology. Behaviors in Context, W.W.
Norton;
o B.Luban-Plozza, W.Poldinger, F.Kroger (1992) Psychosomatic Disorders in General
Practice, Springler-Verlag;
o Daniel Goleman. Emotional intelligence. Bloomsbury. 1995.
o Džons Boulbijs. Drošais pamats. Rasa, ABC.1998
o J.Kovel. A complete guide to therapy. From psychoanalysis to Behaviour modification.
Penguin Books. 1991.pp.369.
o D.Brown, J.pedder. Introduction to psychotherapy. Routledge.1993. pp. 238
o Andris Rubenis. Ētika XX gadsimtā. Zvaigzne ABC.1996. 223lpp
Studiju priekšmeta programmas vadītāja

med.dokt.,asoc.prof.Gunta Ancāne

125

Veidlapa Nr. M – 3 (3)
Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija - Medicīnas vēsture, A
Akadēmiskās struktūrvienības adītājs - profesors Juris Salaks
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji - profesors Juris Salaks, docenta v.i. Maija
Pozemkovska, asistente Edīte BērziĦa, asistents Haralds Voskis
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) - Medicīnas fakultāte
studiju programmas ”Pediatrija” 4 studiju gada studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) –
Studiju priekšmeta mērėis - Medicīnas vēstures kursa mērėis ir paplašināt vispārējo un speciālo
apvārsni, izveidot zinātnisku domāšanu; saistīt medicīnas attīstību ar zinātnes attīstību citās jomās.
Medicīnas vēsture atspoguĜo ne tikai cilvēces vēstures lappuses, bet arī nacionālās kultūras
mantojumu un tautas vēsturi.
Studiju priekšmeta uzdevumi - Izpētīt medicīnas zinātnisko un praktisko evolūciju pasaulē un
atsevišėās valstīs. Apgūt prasmi pētīt vēstures avotus, kas atspoguĜo cilvēku darbību medicīnas
jomā, vākt faktus par atklājumiem, notikumiem, procesiem medicīnā, sistematizēt tos un izdarīt
teorētiskus vispārinājumus.
Studiju priekšmeta saturs - Vispārējā medicīnas vēsture aplūko medicīnas zinātnes un prakses
attīstību pasaulē visos vēstures periodos, trīs galvenos virzienos: medicīnas sociālie un kulturālie
pamati (slimnieks, medicīnas personāls, medicīnas institūcijas); ārsta domāšana, zināšanas un
prakse; veselības un slimības koncepti; priekšstatu pārmaiĦas par veselību, par slimību profilaksi,
ārstēšanu, rehabilitāciju (veselība, slimības un sabiedrība). Detalizētāki apskata Latvijas medicīnas
vēsturi, medicīnas zinātnes un augstākās medicīniskās izglītības attīstību Latvijā.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi - ieskaite
Literatūra
o
o
o
o

1)Medicīnas vēsture: senie laiki, K.Ē. Arons, 1993.
2)Medicīnas ētikas pamatprincipi, V. Sīle, 1999.
3)История медицины. Т.С. Сорокина, в 2-х томах, 1992.
4)Атлас истории медицины. Первобытное общество. Древний мир. Т.С.Сорокина.2изд., перераб. и доп., 1987.

o
o
o
o
o
o
o

Geschichte der Medizin, W.U. Eckart, 1998.
Geschichte der Medizin systematisch, P. Schneck, 1997.
Geschichte der Medizin, D. Jetter, 1992.
Geschichte der Medizin, E.Ackerknecht, 1992.
The Western Medical Tradition, L.I. Conrad, M. Neve, V. Nutton, R. Porter, 1995.
Short History of Medicine, E. Ackerknecht, 1982.
Geschichte der Medizin. 2. Auflage. Eckart Wolfgang U., 1994.

Papildliteratūra
o Hipokrats spīlēs, A. Alksnis, 1993.
o Tāds bija mūsu laiks… J. StradiĦš, K.Ē. Arons A. Vīksna, 1996.
o Zelta skalpelis, A. Vīksna, E. Platkājis. 2.izd., 1991.
o Vecās aptiekas, A. Vīksna, 1993.
o Pa ārstu takām, A. Vīksna, 1990.
o Laime ir kalpot bērniem, Dz. Mozgis, 1999.
prof. Juris Salaks
Studiju priekšmeta programmas vadītājs
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Veidlapa Nr. M-3 (3)
Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta nosaukums un kategorija – Dermatoveneroloăija, A
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs- prof. Andris Rubins
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – prof.A.Rubins, doc.J.Ėīsis, asist.S.Žīgure,
asoc.prof. I.Hartmane, asoc.prof. I.Mikažāns
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Medicīnas fakultātes
studiju programmas „Pediatrija” 4. studiju gada studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) –
Studiju priekšmeta mērėis – apmācīt studentus par bērnu ādas īpatnībām, ādas slimībām, to
diagnostiku, terapiju, profilaksi. STS diagnostika bērniem, sifiliss, uroăenitālās infekcijas.
Studiju priekšmeta uzdevumi – apmācīt studentus ādas, tās derivātu, gĜotādas un STS slimību
diagnostikā, to terapijas principi, profilakse.
Studiju priekšmeta saturs- Dermatoveneroloăijas priekšmets. Dermatoloăiskā propedeitika.
Ādas slimību terapija. Infekciozās un nosacīti lipīgās dermatozes. Allergodermatozes. Seboroiskās
dermatozes. Papuloskvamozās dermatozes. Bullozās un vīrusu dermatozes. Saistaudu slimības.
Jēdziens par ādas audzējiem. Iekšėīgo slimību izpausmes ādā. Endogēnās patoloăijas izpausmes
ādā. Seksuāli transmisīvās slimības. AIDS izpausmes ādā un gĜotādās
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – kolokviji, kontroldarbi, eksāmens
Literatūras saraksts
- ieteicamā literatūra:
o Dz. Branta, J.FroĜenko, R.Gūtmane, V.Rožkalns, Dermatoveneroloăija un veneroloăija, I
daĜa Dermatoloăija, “Zvaigzne”, Rīga, 1997.
o Dz. Branta, J.FroĜenko, R.Gūtmane, V.Rožkalns, Dermatoveneroloăija un veneroloăija, II
daĜa Veneroloăija, “Zvaigzne”, Rīga, 1997.
o P.VasariĦš, A.MiltiĦš, Dermatoveneroloăija ăimenes ārstiem, Rīga, “Zvaigzne”, 1993.
o A.Rubins, R. Gūtmane, D. Sīgels, Ilustrēta rokasgrāmata dermatoveneroloăijā, Rīga,
“Landmark”, 1996.
o Mikažāns, Klīniskie sindromi dermatoloăijā, Rīga,”Terras Media”, 1999.
o A.Rubina redakcijā, Seksuāli transmisīvās slimības, Rīga, 2001.
o A.Rubina redakcijā, Ādas slimības un to terapija, Rīga, 2002.
o R. Gūtmane, Dermatoloăijas bilžu grāmata, Rīga, 2002.
o T. Habif. Clinical Dermatology, Mos by-Year book, 1996.g.
o Hurzwitz , Clinical Pediatric Dermatology, USA 1993.
o Ю.К. Скрипкин и др., Кожные и венерические болезни, Медицина, 1995 г. том
1.,2.,3.,4.
o Lion Fry, An atlas of Dermatology, The Parthenon Publishing Group, London 1997.
o Ronald Mark , Practical Problems in Dermatology, Mark Dunitz, 1984
o D. lookingbill, J.Marks, Principles of Dermatology, WB Saunders company, 1993
o Karting W,Curth W, Curth H., Diseases of the Skin in Children and adolescents, WB
Saunders company, 1979
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o Robin Graham-Brown,Tony Burns, Lecture Notes on Dermatology, Blackwell Scientific
Publications, UK, 1990.
o Rona M. MacKIE , Clinical Dermatology, Oxford Medical Publications, 1991.
o Arthur Rook, D.S,. Wilkinson, Textbook of Dermatology, Blackwell Scientific
Publications, UK, 1990.
o Thomas B. Fizpatrick, Arthur Z. Eisen, Dermatology in General Medicine (textbook and
atlas) , 2004.
papildus literatūra:
o Journal of the American Academy of Dermatology 2000., 2001., 2002., 2003., 2004., 2005
o Archives of Dermatology
o Slaidu komplekti no ASV par visām tēmām: piodermijas, mikozes, ekzēmas, bērnu
dermatozes. Psoriāze, Lichen ruber planus. Scabies.Sifiliss. HIV izpausmes ādā. Ādas
audzēji.

Studiju priekšmeta
programmas vadītājs

prof. Andris Rubins
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Veidlapa Nr. M-3 (3)
Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Klīniskās imunoloăijas pamati, A
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – Dr.Habil.med.Prof. Artūrs SočĦevs
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – prof. Artūrs SočĦevs, asist.U.Bekmane,
metodiėe I.Jaunalksne
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Medicīnas fakultāte,
studiju programma„Pediatrija”, 4 studiju gada studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) –
Studiju priekšmeta mērėis – mācību kursa mērėis ir dot studentiem zināšanas par imūnas
sistēmas uzbūvi, funkcijām, galvenajiem imūnpatoloăijas veidiem: imūndeficītu, alerăiju,
autoimunitāti, tumoru imūnpatoloăiju, transplantācijas imunitāti; dažādu imūnpatoloăiju klīniskās
norises īpatnībām un imunoloăiskām izmaiĦām, svarīgākajām imunoloăiskās izmeklēšanas
metodēm klīniskajā praksē, to nozīmēšanas un interpretācijas principiem, dažādu imūnpatoloăiju
ārstēšanas principiem ar imūnmodulējošiem preparātiem un to iedarbību uz dažādu imūnsistēmas
parametru (citokīnu, adhezīvo molekulu, imūnregulējošo šūnu, efektoršūnu utt.) imūnajiem
mehānismiem.
Studiju priekšmeta uzdevumi – Izprast imūnas sistēmas funkcionēšanu normā un dažādu
imūnsistēmas patoloăiju gadījumā. Zināt svarīgākās imunoloăiskās izmeklēšanas metodes, kas
raksturo dažādu imunitātes komponentus: humorālo, celulāro imunitāti, komplementa sistēmu,
fagocitozi. Apgūt zināšanas par imūnpatoloăisko stāvokĜu etioloăiju, klīniku, imūnpatoloăisko
diagnostiku un terapiju. Orientēties imūnterapijas principos.
Studiju priekšmeta saturs – Imunitātes pamati – šūnu un humorālās sistēmas audu bojājumu
mehānismi. Imunoloăiskās izmeklēšanas metodes, imunoloăiskais monitorings, populācijas
īpatnības, metožu demonstrācija, imunoloăiskā izmeklēšanas karte. Imūnpatoloăija: imūndeficīta
klasifikācija, primārie un sekundārie ID, komplementa, fagocitozes, humorālie, šūnu imūndeficīti.
Etioloăija, klīniskās izpausmes, norise, imunoloăiskā diagnostika, terapija; alerăisko slimību
imunoloăiskā patoăenēze: imūnregulācijas traucējumi, loma, imūndiagnostika; autoimunitāte un
autoimūnās slimības, imunoloăiskās tolerances traucējumi; to mehānismi. Auto antivielu
diagnostika un to nozīme diferenciālā diagnostikā. Audu imūnpatoloăiskās izmeklēšanas principi
un diferenciāldiagnostiskais izvērtējums. imūnkompleksu slimību klīnika, imunoloăiskās
diagnostikas metodes. Speciālā imunoloăija: tumora, tumora marėieru diagnostika,
transplantoloăijas, tremes reakcijas imūnpatoăenēze. Imūnmodulējošā terapija: imūnsupresija,
plazmaferēze, skalošanās preparātu grupas, to imunoloăiskās darbības mehānismi, blakus efekti,
augšanas faktori, imūnprofilakse, imūnstimulācija, adjuvantu terapija. Aizvietojošā imūnterapija.
Klīniskās imunoăenētikas pamati. HLA un slimības. HLA un terapijas veidi. HLA un tiesu
medicīna. HLA un slimības gaitas prognoze, protektīvie un riska gēni.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – ieskaite
Literatūras saraksts:
o Kellers R. Ievads imunoloăijā un imūnpatoloăijā - Rīga: Zvaigzne, 1991. - 333 1pp.
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o Basic&Clinical Immunology /Eight Edition/. Edited by Stites D.P., Terr A. I., Parslow T.
G. - Appleton& Lange, Norwalk, Connecticut, 1994. - 870 p.
o Brostoff J., Scadding G. K., Male D. K., Roitt I.M. Clinical Immunology. Gower Medical
Publishing, London, New York, 1991. – 780 p.
o Chapel H., Haeney M. Essentials of Clinical Immunology /Second Edition/ - Blackwell
Scientific Publications, Oxford, 1988.- 467 p.
o Roitt I.M., Brostoff J., Male D.K. Immunology /Second Edition/ - Gower Medical
Publishing, London - New York, 1991.- 320p.
o Дж.Плейферб, Б.М.Чейн.Наглядная иммунология – Москва Гэотар-мед. 2002. 45 с.
o Roitt I.M., Essential Immunology /Sixth Edition/ - Blackwell Scientific Publications,
Oxford, 1988. – 286 p.
o Ройт А, Дж.Бристофф, Д.Мейл. Иммунология – Москва. Мир, 2000. – 581 с.
papildus literatūra
o Ch.A.Janeway, Jr., P.Travers. Immunobiology. The Immune System in Health and Disease
/Second Edition/. Published by Current Biology Ltd., London, San Francisco and
Philadelphia, 1996.
o Ch.A.Janeway, Jr., P.Travers. Immunologie. Spectrum, Akademischer Verlag, Heidelberg,
Berlin, Oxford. 1995 – 634 S.
o Pfayfair J.H.L. Immunology at a Glance /Fifth Edition/ Blackwell Scientific Publications,
Oxford, 1993..
o E.Richard Stiehm, MD., Immunologic Disorders in Infants&Children /Fourth Edition/
W.B. Sounders Company, 1996.
o Noel R.Rose. Manual of Clinical Immunology /Second Edition/ American Society for
Microbiology. 1980.
o The Complement System – Springer, 1998. – 564p
o Julius Stone. Dermatologic Immunology and Allergy, C.V. Mosby Company, 1985.
o Roitt I.M., Essential Immunology /Sixth Edition/ - Blackwell Scientific Publications,
Oxford, 1988. – 286 p.
o Клиническая иммунология и аллергология под редакцией Г.Лолора – Москва.
Практика, 2000. – 806 с.
o Жилевич А.В., Ринлужа Д.К., Виестур У.Э. Микроорганизмы и вирусы:
морфологические, физиологические и антигенные свойства – Рига, Зинатне, 1992. –
278 с.
o Л.Б.Борисов. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология. Москва.
МИА – 2000. – 734 с.
o Е.Воронин, А.М.Петров с соавт. Иммунология. Москва. Колосс-Пресс. 2002.г.
Žurnāli:
o Immunology letters, ELSEVIER
o Mod. Asp. Immunobiology (www.immunotools.com)
Studiju priekšmeta
programmas vadītājs

Dr.Habil.med.Prof. Artūrs SočĦevs
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Veidlapa Nr. M-3 (3)
Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Bērnu ėirurăiskās slimības I, A
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – docents Leonīds Lugovskojs
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – docents Leonīds Lugovskojs, Jānis
Dobelis, asoc. profesors, Aigars Pētersons, profesors, Arnis EĦăelis, docents
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Medicīnas fakultātes
studiju programmas „Pediatrija”, 5. studiju gada studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 4 KP
Studiju priekšmeta mērėis – Apmācības laikā dot studentiem zināšanas par biežākām bērnu
ėirurăiskām slimībām un iedzimtām attīstības anomālijām, kas prasa operatīvu ārstēšanu.
Studiju priekšmeta uzdevumi – Izveidot priekšstatu par bērnu ėirurăijas īpatnībām un atšėirībām
no pieaugušo ėirurăijas.Iepazīstināt ar biežāk sastopamām bērnu ėirurăiskām slimībām un
iedzimtām attīstības anomālijām, to etioloăiju, patoăenēzi, klīnisko ainu, diagnostiku un ārstēšanu.
Iemācīt diagnostikas un neatliekamās palīdzības sniegšanas algoritmu pie traumām un akūtām
bērnu ėirurăiskām slimībām. Radīt priekšstatu par rehabilitācijas principiem un iespējām bērniem
pēc traumām un veiktās ėirurăiskās ārstēšanas.
Studiju priekšmeta saturs – Bērnu ėirurăijas īpatnības, deontoloăija un ārsta ētikas pamati.
Bērnu anestezioloăijas un intensīvās terapijas pamati. Bērnu galvas, kakla, skeleta iedzimtās
attīstības anomālijas un slimības. Krūšu kurvja sienas un krūšu dobuma orgānu iedzimtās attīstības
anomālijas un slimības. Vēdera sienas un vēdera dobuma orgānu iedzimtās attīstības anomālijas un
slimības. UrīnceĜu iedzimtās attīstības anomālijas un slimības. Ėirurăiskā infekcija, tās ārstēšana
un profilakse. Svarīgākās bērnu onkoloăiskās slimības. Bērnu traumatoloăija. Bērnu ortopēdija.
Galveno laboratorisko datu izvērtēšana un to saistība ar bērnu ėirurăisku patoloăiju. Rtg-loăisko
un radioloăisko metožu pielietošanas indikācijas un rezultātu izvērtēšana bērnu ėirurăijā.
Indikāciju noteikšanu operatīvai ārstēšanai. Operāciju laiki. Medikamentu, farmakoloăisko
līdzekĜu, kontrastvielu blakus iedarbības efekti, medikamentu izrakstīšanas likumdošana,
medikamentu nozīmēšanas ētiskie principi. Pacienta apskates dokumentācija, slimības vēstures
noformēšana, sociālās likumdošanas sistēmas pamati, slimo kases, ārsta pienākumi un tiesības.
Ekspertīze, tiesiskums, personīgās tiesības.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – testi, ieskaite, eksāmens

Literatūra saraksts:
ieteicamā literatūra:
o Bērnu ėirurăija. Prof. A. Pētersona redakcijā. SIA Nacionālais apgāds, 2005.
o Gaujēns J. Bērnu ėirurăija. Rīga, Zvaigzne, 1981.
papildus literatūra
o Ashcraft K.W., Holcomb G.W., Murphy J.P. Pediatric surgery, Edition 4. Elsevier
Saunders, 2005.
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o
o
o
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Ashcraft K.W., Holder T.M. Pediatric Surgery. W.B.Saunders Company, 1993.
Canale T.S., Beaty J.H. Operative pediatric orthopaedics. Mosby (2nd edition), 1995.
Dobelis J. Bērnu uroloăija. SIA Madris, Rīga, 2003.
ONeil J.A., Grosfeld J.L., Koran A.G., Caldamone A.A. Principles of pediatric surgery.
Mosby, 2003.
Puri P. Newborn Surgery. London, Arnold, 2003.
Rickham PP, Soper RT, Stauffer UG. Kinderchirurgie. Georg Thieme Verlag, 1983.
SlaidiĦš J., Dobelis J. Uroloăija. Zvaigzne, Rīga, 1990.
Spitz L., Coran A.G. Pediatric Surgery. Chapman – Hall Medical, 1994.
Staheli L.T. Practice of pediatric orthopaedics. Lippincott Williams & Wilkins,
Staheli.Seattle, 2001.
Waldschmidt J. Das akute Abdomen im Kindesalter: Diagnose und Differentialdiagnose.
Ed. Medizin, VCH, 1990.
Ziegler M.M., Azizkhan R.M., Weber T.R. Operative pediatric surgery. McGraw-Hill
Professional, 2003.
Ашкрафт К, Холдер Т. Детская хирургия. ИЧП Хардфорд. Санкт – Петербург, 1996.
Исаков ЮФ. Абдоминальная хирургия у детей. Москва, Медицина. 1988.
Исаков Ю.Ф. Детская хирургия. Москва, Медицина, 1983.
Исаков ЮФ. Хирургические болезни у детей. Москва, Медицина. 1993.
Ленюшкин А.И. Руководство по детской поликлинической хирургии. Москва, 1986.

Studiju priekšmeta programmas vadītājs

Dr. med., docents Leonīds Lugovskojs
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Veidlapa Nr. M – 3 (3)
Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija - Bērnu infekciju slimības I, A
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs - Profesore Dace Gardovska
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – Prof., Dr. habil. med. Dace Gardovska, Doc.,
Dr. med. Eva Platkāja, Lekt. Ilze Grope
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Medicīnas fakultātes
studiju programma ‘”Pediatrija” 5. studiju gada studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) –4 KP
Studiju priekšmeta mērėis – Dot studentiem vispārēju priekšstatu par biežākām infekcijas
slimībām bērniem vecumā no dzimšanas līdz 18 gadiem, par infekcijas slimību kontroli bērnu
kolektīvos, parenterālo rehidratāciju un racionālu antimikrobo un antivirālo terapiju bērniem, kā
arī veidot nepieciešamās prasmes un attieksmi vispārējās prakses ārsta darbā ar bērniem.
Studiju priekšmeta uzdevumi – PadziĜināti iepazīties ar biežāk sastopamo bērnu infekcijas
slimību tipiskām un atipiskām norisēm, diferenciālo diagnozi un iespējamām komplikācijām,
ārstēšanu un profilaksi. Iepazīties ar biežākiem neatliekamiem stāvokĜiem, to diagnostikas un
ārstēšanas principiem bērniem ar infekcijas slimībām. Veidot nepieciešamās pamatprasmes un
attieksmi, kas nepieciešama vispārējās prakses ārsta un pediatra darbā ar bērniem infekcijas
gadījumā. Iepazīties ar biežāk sastopamiem kardinālajiem sindromiem bērniem ar infekcijas
slimībām.
Studiju priekšmeta saturs – Infekcijas slimības bērniem Latvijā. Vakcinācijas nacionālā
programma Latvijā. Bērna izmeklēšanas īpatnības infekcijas gadījumā. Infekcijas slimību
stacionārs bērniem. Mūsdienu koncepcija par augĜa un jaundzimušā iedzimtām infekcijām. Ūdens
– sāĜu vielu maiĦas traucējumi bērniem ar infekcijas slimībām. Orālās un parenterālās
rehidratācijas principi bērniem ar infekcijas slimībām. Drudzis, bakteriēmija, sepse, septisks šoks
bērniem. Biežākās ekzantēmu infekcijas bērniem (masalas, masaliĦas, vējbakas, skarlatīna).
Akūtas respiratoras slimības – to īpatnības bērniem. Febrīlie krampji, akūts laringīts, epiglotīts,
bronhiolīts. Epidēmiskais parotīts. Pertussis. Zarnu infekcijas bērniem. Hepatītu īpatnības bērniem.
CIV infekcijas īpatnības bērniem. Toksiskā šoka sindroms. Infekcijas bērniem ar imūnās sistēmas
traucējumiem. Elpošanas ceĜu infekciju antibakteriālā terapija. Zarnu infekciju antibakteriālā un
simptomātiskā terapija. Kardinālie simptomu kompleksi bērniem ar infekcijas slimībām I. Drudzis
bez lokalizētiem simptomiem bērniem, neskaidras etioloăijas drudzis. Kardinālie simptomi un
sindromi bērniem ar infekcijas slimībām II. Ādas – gĜotādu simptomu komplekss. Kardinālie
simptomi un sindromi bērniem ar infekcijas slimībām III. Limfātiskā sistēma un ăeneralizēta
limfadenopātija. Kardinālie simptomi un sindromi bērniem ar infekcijas slimībām IV.
Neiroloăisko simptomu komplekss. MuskuĜu – skeleta simptomu komplekss. Meningokoku
infekcijas bērniem. Studējošie patstāvīgi sagatavo uz pacienta problēmām orientētu slimības
vēsturi.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – Eksāmens

133

Literatūra saraksts:
ieteicamā literatūra
Nelson Textbook of Pediatrics, 17th ed, Richard E., Behrman et al, 2003.
2003 Red Book: Report of the Committee on Infectious Diseases, 2003.
Principles and Practice of pediatric Infectious Diseases Sarah S Long et al, 2003
Nacionālā vakcinācijas programma Latvijā.
Infection diseases of the Fetus and the Newborn Infant, 5th Ed., Ed. By E.S.Remington,
J.O.Klein, by W.B.Saunders Company, 2001.
o Feigin R., Cherry I. Pediatric infectious diseases, 2003, Vol. I, Vol. II.
o Mācību metodiskie materiāli Pediatrijā. Modificētās slimību vēstures shēma MF
studentiem.
o
o
o
o
o

papildus literatūra:
o 2003 Red Book: Report of the Committee on Infectious Diseases, 2003.
o Feigin.R.D. Textbook of pediatric infedctious diseases, 2004.

Studiju priekšmeta
programmas vadītājs

Prof., Dr. habil. med. Dace Gardovska
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Veidlapa Nr. M-3(3)
Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta nosaukums un kategorija- Iekšėīgās slimības II, A
Akademiskās struktūrvienības vadītājs – prof.Aivars Lejnieks
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – prof.Aivars Lejnieks, prof. Andrejs
Kalvelis, doc. Jānis Raibarts, doc.Mārīte-Antra OzoliĦa,docents. Guntis Bahs.
tudiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Medicīnas fakultātes
studiju programmas „Pediatrija” 5 studiju gada studenti
Studiju priekšmeta apjoms – 4 KP
Studiju priekšmeta mērėis – iemācīties pazīt slimību simptomus, novērtēt cēloĦus un to
novēršanas iespējas, novērtēt slimību savstarpējo saistību, gaitas īpatnības, zināt un mācēt nozīmēt
konkrētam slimniekam atbilstošu terapiju.
Studiju priekšmeta uzdevumi – apgūt slimību diagnostiku (izmantojot fizikālas un
papildizmeklēšanas iespējas), diferencialdiagnostiku, noformēt diagnozi, prast parakstīt atbilstošu
ārstēšana (nemedikamentozu, medikamentozu), izvērtēt prognozi.
Studiju priekšmeta saturs - Tēmas sirds-asinsvadu slimības. Elpošanas sistēmas slimības.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – ieskaites, eksāmens
Literatūras saraksts:
Ieteicamā literatūra pulmonoloăijā
o M.BaltiĦš. Hroniska obstruktīva plaušu slimība. Jums, kolēăi, 2003; 3:4-11.
o Cecil Textbook of Medicine. 22-th Edition. W.B. Saunders Company, 2005, 3,
Philadelphia.
o Harrison`s Principles of Internal Medicine. 16-th ed, 2004.
o P.Kumar. Clinical Medicine. A textbook for medical students and doctors. W.B.Saunders,
London, 2002.
o Global Strategy for the Diagnosis, Management and prevention of Chronic Obstructive
Pulmonary Disease. NHLB/WHO Workshop Report. Executive Summary. 2001.
o BTS Guidelines for the Management of Community Acquired Pneumonia in Adults.
Thorax, 2001; 56 (suppl. 4) : iv 1 – iv 64.
o Astmas ārstēšanas un profilakses rokasgrāmata (GINA vadlīnijas). 2002, Latvijas
Bronhiālās astmas biedrība.
o Claudia G. Cote et al. New treatment strategies for COPD. Postgraduate Medicine
2005.117; 3; 27-34.
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Papildus literatūras saraksts pulmonoloăijā.
o Anzuetto. Treatment of Acute Exacerbations of Chronic Bronchitis: Antibiotic Therapy. //
Sem. Resp. Crit. Care Med., 2000; 21 (2) : 97-106.
o K.L. Fraser, K.R. Chapman. Chronic obstructive pulmonary disease// Postgraduate
Medicine 2000; 108 (7): 103-116.
o P. Bach, C. Brown, S. Gelfand, D. McCrory.Management of Acute Exacerbations of
Chronic Obstructive Pulmonary Disease/ A Summary and Appraisal of Published
Evidence//Arch. Intern. Med. 2001;134: 600-620.
o P.J. Barners. Mechanisms of COPD. Differences from Asthma.// Chest, 2000;117:10S-14S.
o A.F. Barker. Bronchiectasis. N. Engl. J. Med., 2002; 346(18):1383-1392.
o J.C. Higgins. The “Crashing Asthmatic”. Am. Fam. Phys. 2003;67(5):997-1004.
o S. Ewig, T. Bauer, A. Torres. The pulmonary physician in critical care. Nosocomial
pneumonia. Thorax, 2002;57:366-371.
o Mckean MC. Evidence Based Medicine: Reviewof BTS Guidelines of the Management of
Community Acquired pneumonia in Adults.
o J. of Infection, 2002;45:213-218.
o J. K. Stoller. Acute Exacerbations of Chronic Obstructive Pulmonary Disease . N.Engl.J.
Med., 2002; 346(13): 988-994.
o E. A. Halm,A.S. Teirstein. Management of Community Acquired pneumonia. N.Engl.J.
Med., 2002; 347(25): 2039-2045.
o A. Örtqwist. Treatment of Community Acquired lower respiratory tract infection, in
adults. Eur. Respir. J., 2002; 20;suppl.36;40s-53s.
o E. Rand Sutherland, M.D. et al. Management of Chronic Obstructive Pulmonary Disease.
N.Engl.J. Med., 2004; 350:2689-2697.
Ieteicamā literatūra kardioloăijā
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

P.Kumar, M.Clark. Clinical Medicine. 5-th ed., 2001.
Pocket Companion to Cecil Texthbook of Medicine, 21-st ed., 2000.
The Merck Manual. 17-th ed., 1999., http://www. merck.com/mmhe/index.html
A.Kalvelis. Kardioloăija. Informācijas materiāli, 2005.g.
Stabila stenokardijas novērtēšana un farmakoterapija. Vadlīnijas. 2002.g.
Venozās trombembolijas primārā profilakse. Vadlīnijas, Rīga, 2000.g. (Atsevišėš izdevums
un pielikums žurnālam “Jums, kolēăi”, 2000.g.aprīlis).
Hipertensijas novērtēšanas un ārstēšanas vadlīnijas. LKB, LHB, 2003.
Vadlīnijas hroniskas sirds mazspējas diagnostikai un ārstēšanai. Latvijas Kardiologu
biedrība, 2002.g.
Akūts koronārs sindroms. Vadlīnijas. Latvijas kardiologu biedrība, Rīga, 2003.g.
Vadlīnijas. DziĜo vēnu tromboze. Diagnostika, ārstēšana un sekundārā profilakse., 2000;
Nr.7: 6-13.
B.Shipton, H.Wahba. Valvular Heart Disease; Review and Update. Am. Fam. Phys., 2001;
63: 2201-2208.
L.Opie. Drugs for the Heart, 6-th ed., 2005.
Akūta plaušu artērijas embolija. Vadlīnijas, 2001.g.
Autors for pats.DVT and Pulmonary Embolisms: Part I. Diagnosis Am. Fam Physician .
2004; 69:2829-2836.
Dino W. RAMZI,M.D.et al. DVT and Pulmonary Embolisms: Part II.
Treatment and Prevention. Am. Fam Physician2004; 69:2841-2848.
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Papildus literatūra kardioloăijā
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Iekšėīgo slimību farmakoterapija. J.Anšeleviča redakcijā, 1994.
I.PurviĦš. Praktiskā farmakoloăija, 3.izd., 2002.g.
J. Raibarts Hipertensīva krīze. Latvijas ārstu žurnāls, 2005,6,13-18.
Akūts miokarda infarkts pacientiem ar ST segmenta elevāciju. Informācijas materiāli.
Sagatavojis A.Kalvelis, 2003.g.
Guidelines for Percutaneous Coronary Interventions.ESC guidelines.
Eur. Heart J. 2005;26:804-847.
A. Ērglis. Koronārā angiogrāfija un perkutāna koronāra intervence. Latvijas
Ārsts,2001;marts ;13-14.
ACC/AHA 2002 Guideline Update for the Management of Patients with Chronic Stable
Angina. J.Am.Coll. Cardiol.,2003.
M.S. Eisenbergg, T.J. Menegert. Cardiac Resuscitation. N.Engl. Med., 2000; 344(17):
1304-1312.
B.A. Carabello, F.A. Crawford.Valvular heart Disease. The New Engl. J.of
Med.,1997;337(1):32-41
E. Rancāns. Trauksmes stāvokĜi. Jums,kolēgi. 1997,Nr.10:16-22.
Atrial fibrillation: strategies to control, combat an cure. Seminar. Lancet, 2002; 359:593603.
Heart Diseases. Ed. By E Braunwald,7.ed.,2004.
ACC/AHA 2002 Guideline Update for the Management of Patients with ST –elevation in
Myocardial Infarction. 2004. ACC Circulation;110:588-636.

Studiju priekšmeta
programmas vadītājs

Med. dokt. doc. Jānis Raibarts
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Veidlapa Nr. M- 3(3)
Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija - Ėirurăiskās slimības II, A (t.sk.
uroloăija, onkoloăija, asinsvadu ėirurăija) un neiroėirurăija
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs - Dr.habil.med. prof. Jānis Gardovskis
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – – prof. J.Gardovskis, prof. S.Thora, prof.
V.Boka; doc. G.Ambalovs, doc. G.Pupelis, doc. G.Trofimovičs, doc. D.Leja; asist. V.Lietuvietis,
asist. A.Martinsons, asist.J.Vilmanis, asist.Z.Narbuts, asist.A.Brikuns.
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Medicīnas fakultāte,
studiju programma „Pediatrija”, 5 studiju gada studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) - 5 KP
Studiju priekšmeta mērėis – dot studentiem zināšanas par ėirurăisko slimību būtību, to
izcelšanos, patoăenēzi, klīniku, diagnostiku, ārstēšanas principiem un profilaksi.
Studiju priekšmeta uzdevumi – sagatavot studentus patstāvīgam praktiskam darbam ar
slimnieku, prast interpretēt speciālo izmeklēšanas metožu rezultātus, apgūt minimālās operatīvās
tehnikas iemaĦas.
Studiju priekšmeta saturs – Ėirurăiskās slimības studenti apgūst dažādu ėirurăisku slimību
diagnostiku, kā arī to ārstēšanas pamatmetodes un profilaksi. Galvenās tēmas - akūtas ėirurăiskās
slimības (apendicīts, žultsakmeĦu slimība un holecistīts, pankreatīts, zarnu nosprostojums u.c.);
hroniskas kuĦăa–zarnu trakta slimības (čūlas slimības komplikācijas, tievo un resno zarnu
ėirurăiskās slimības, aizkuĦăa dziedzera u.c. slimības); krūšu kurvja orgānu (barības vada,
videnes, plaušu un pleiras) slimības; endokrīnā patoloăija (krūts dziedzera, vairogdziedzera,
epitēlijėermenīšu un virsnieru ėirurăiskās slimības); labdabīgie un Ĝaundabīgie audzēji (kuĦăa,
barības vada, plaušu, zarnu u.c. priekšvēža slimības un vēzis). Asinsvadu ėirurăija studenti apgūst
asinsvadu patoloăijas diagnostiku un diferenciāldiagnostiku, ārstēšanu un profilaksi. Galvenās
tēmas: maăistrālo un perifēro artēriju un vēnu slimības, to komplikācijas, ārstēšana un profilakse.
Uroloăija
studenti apgūst biežāk sastopamās uropoētiskās sistēmas slimības. Galvenās tēmas:
urīnceĜu infekcija, akūta urīna retence, nierakmeĦu slimība, uropoētiskās sistēmas labdabīgie un
Ĝaundabīgie audzēji, traumas. studenti papildina zināšanas par Ĝaundabīgiem audzējiem. Galvenās
tēmas: audzēju epidemioloăijas aktualitātes, eksogēno un endogēno faktoru loma audzēju
etioloăijā, skrīninga metodes onkoloăijā, vizuālo audzēju lokalizāciju diagnostika, audzēju
endokrīnās, ėīmijterapijas un paliatīvās terapijas iespējas, kombinētās terapijas nozīme onkoloăijā
un slimnieku rehabilitācijas iespējas.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens
Uroloăija - eksāmena jautājumi iekĜauti datorizētā daudzizvēles atbilžu testā kopā ar ėirurăijas
jautājumiem
Asinsvadu ėirurăija - eksāmena jautājumi iekĜauti datorizētā daudzizvēles atbilžu testā kopā ar
ėirurăijas jautājumiem V kursa nobeigumu eksāmenā
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Onkoloăija - eksāmena jautājumi iekĜauti datorizētā daudzizvēles atbilžu testā kopā ar ėirurăijas
jautājumiem V kursa nobeiguma eksāmenā un nobeiguma pābaudījuma “kliniskajā medicīnā”
eksāmena datorizētajā daudzizvēles atbilžu testā un teorētiskajā eksāmenā
Ieteicamā literatūra:
o Mācību grāmata “Ėirurăija”, prof. J.Gardovska redakcijā, 2001.
o Lekciju un praktisko nodarbību materiāli.
o V.Utkins. Klīniskā ėirurăija. “Zvaigzne”, 1992. (Mācību grāmata).
o М.И. Кузин. Хирургические болезни. М. 1997.
o Dz.EmziĦš. Diagnoses noteikšanas un ārstēšanas standarti onkoloăijā. Rīga, 2001.
o Sabiston. Textbook of Surgery,1997,I-2208.(London,etc.).
o D.BaltiĦa. Klīniskā onkoloăija. Zvaigzne ABC, 1999.
o Latvijas vēža slimnieku reăistrs. Saslimstība ar vēzi Latvijā (1997. – 1998.), Rīga 2000.
o G.Biksone. Klīniskā farmakoloăija un pacienta aprūpe. Rīga, 1998.
o M.Cencs. Rokasgrāmata sāpju terapijā. Rīgas Starptautiskā medicīnas zinātnes un
farmācijas centra apgāds, 1998.
o De Vita V.T., Hellman S., Rosenberg S.A. Cancer – Principles and Practice in Oncology.
5 ed. New-York, 1997.
o M.V.Fiorentio. Diagnostic Approach to Clinical Oncology PICCIN, 1999.
o Cavalli F., Hansen H., Kaye S.B. Textbook of Medical Oncolocy. Martin Dunitz, London,
1997.
o Конзен, Л.Найхус. Клиническая хирургия. Практика. 1998, Москва. 1-716.
o Skats nākotnē – sāpju atvieglošana vēža slimniekiem. Starptautiskās vienošanās par vēža
sāpju problēmām PVO rekomendācijas (tulkojums no angĜu valodas). Rīga:Paliatīvās
aprūpes asociācija Latvijā, 2001.
o V.Sosārs. Paliatīvās aprūpes (hospisu) vēsture. Rīga, 2002.
Papildus literatūra:
o
o
o
o
o

H.Bailey. Chirurgieche Kranken-untersuchung,1991,I-691.
Berga &Kistner. Atlas of Venous Surgery, 1992, 299 pp.
Schrock. Handbook of Surgeryy, 1994, 1022 pp.
Lawrence W.Way. Current, Surgical Diagnosis et Treatment, 1993, 1227.
A.P.M.Forrest, D.C.Carter, I.B.Macleod. Principles Practice of Surgery, 1995, 640.

Studiju priekšmeta programmas vadītājs

Dr.habil.med.,prof. Jānis Gardovskis
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Veidlapa Nr. M – 3 (3)
Studiju priekšmeta programmas apraksts.
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija - Neiroėirurăija, A
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs - prof.J.OzoliĦš
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji - prof.J.OzoliĦš, Prof.V.Keris, Doc.
D.Apškalne, As. R.Bricis, As.I.Gārša
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) - Medicīnas fakultāte,
studiju programma, „Pediatrija”, 5 studiju gada studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP)
Studiju priekšmeta mērėis - iegūt padziĜinātas zināšanas par CNS traumu un ėirurăiski
koriăējamu patoloăiju.
Studiju priekšmeta uzdevumi: Izprast CNS traumas un ėirurăiski koriăējamas patoloăijas
būtību.
Studiju priekšmeta saturs – Galvas un muguras smadzeĦu trauma. Spontāns subarahnoidāls un
parenhimatozs asinsizplūdums. Galvas un muguras smadzeĦu tilpuma process. Vertebrogenā
netraumatiskā kakla-krūšu-jostas daĜās mono-un polisegmentāra patoloăija. Sāpju sindromi
Studiju priekšmeta pārbaudījumi - ieskaite
Ieteicamā literatūra neiroėirurăijas specialitātē.
o Benzel E. Spine surgery. – Churchill Livingstone. New York. 1999. – Vol. 1; 2. 1538 pp.
o Gārša I. Ievads neiroėirurăijā. – NMA. Rīga. 2001. – 400.
o Greenberg M.S. Handbook of Neurosurgery. – G. Thieme Verlag. Stuttgart. New York.
1997. – 535 pp.
o Goetz Ch., Pappert E.J. Textbook of Clinical Neurology. – Churchill Levingstone. Saunder
Company. 1998. – 1162 pp.
o KrieviĦš D. (Red.) Neatliekamā medicīniskā palīdzība. Traumas. – NMPC. Rīga. 2001. –
350.
o Linday K.W., Bone I. Neurology and Neurosurgery ilustrat. – Churchill Levingstone.
Saunders Company. 1997. – 576 lpp.
o Meyer F.B. Atlas of Operative Neurosurgery. – Churchill Livingstone. Saunders Company.
1998. – 376 pp.
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Papildus literatūra neiroėirurăijas specialitātē.
o Merrem G., Goldhahn W. Neurochirurgische Operationen. – J.Ambrosius Leipzig. 1996. –
324.
o Narayan R. K., Wilberger J. E., Povlishock J. K. Neurotrauma. 1996. – 1558 pp.
o Raimondi A.J. Pediatric Neurosurgery. Theoretical Principles. Art of Surgical Techniques.
Springer Verlag. 1998. – 1016 pp.
o Rengachary S. S., Wilkins R. H. Principles of Neurosurgery. – Mosby – Wolf. Hong Kong.
1994. – 510 pp.
o Spezler R. F., Koos T. Color Atlas of Microsurgery. – G. Thieme Verlag. Stuttgart. New
York. 1999. – 600 pp.
o Sekhar L., Oliveira E. Cranial Microsurgery. – G. Thieme Verlag. Stuttgart. New York.
1999. – 704 pp.
o Tew J., van Loveren H. Atlas of operative microneurosurgery. – W. B. Saunders Company.
Philadelphia. 1994. – 322 pp.
o Yasargil M. G. Microneurosurgery. – G. Thieme Verlag. Stuttgart. New York. 1996. – 526
pp.
o Wilkins R. H., Rengachary S. S. Neurosurgery. – Mc Graw – Hill. 1996. – Vol. 1, 2, 3.
4268 pp.

Studiju priekšmeta
programmas vadītājs

prof. Jānis OzoliĦš
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Veidlapa Nr. M-3(3)
Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Ginekoloăija, A
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – asist. M. Jansone
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – doc.S.Andrējeva, doc.B.Geidāne,
asist.M.Jansone, asist.S.Volkova, asist.D.Rezeberga, asist.S.Eihenberga, asist.I.MiltiĦa, asist.
I.Vīberga, asist. L.Minuhina
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Medicīnas fakultāte,
studiju programma „Pediatrija”, 5 studiju gada studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) –2 KP
Studiju priekšmeta mērėis – dot studentiem zināšanas par sievietes reproduktīvās sistēmas
fizioloăiju un patoloăiju, kā arī nepieciešamās praktiskās iemaĦas šo zināšanu pielietošanai.
Studiju priekšmeta uzdevumi – Sagatavot studentus teorētiski par sieviešu dzimumorgānu
anatomiju, fizioloăiju un patoloăiju dažādos dzīves etapos-bērnībā, pusaudžu, reproduktīvajā un
postmenopauzālā vecumā, sieviešu dzimumorgānu biežākām saslimšanām, to cēloĦiem, klīniku,
diagnostiku, diferenciāldiagnostiku, ārstēšanu, profilaksi, dispanserizāciju un rehabilitāciju.
Apmācīt praktiski veikt ginekoloăiskas pacientes izmeklēšanu, slimību diagnostiku un ārstēšanu.
Studiju priekšmeta saturs – Sievietes anatomija, fizioloăiskās izmaiĦas dažādos vecuma
periodos. Biežāk sastopamās ginekoloăiskās patoloăijas. Ambulatorā un stacionāra aprūpe.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – Ieskaites. Eksāmens
Literatūra saraksts:
ieteicamā literatūra:
o Lekciju materiāls.
o P.ApiĦa, J.DzeĦa un M.Šetleres red. ”Ginekoloăijas rokasgrāmata”, NMA, 2000.
o William W. Beck “Акушерство и гинекология”, 1997.
o William W. Beck “Obsterics and gynecology”, atkārtoti izdevumi.
papildus literatūra:
o Pernoll M.L. “Current Obstetric and Gynecologic Diagnosis and Treatment”, annualy RSU biblioteka
o M.L.Pernoll, R.C.Benson“Current obstetric and gynecologic diagnosis and treatment”,
atkārtoti izdevumi.
o Jonathan S. Berek. “Novak`s Gynecology”, atkārtoti izdevumi.
Studiju priekšmeta programmas vadītāja

asist. Maira Jansone
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Veidlapa Nr. M–3(3)
Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Ortopēdija, A
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs - Rolands Gibners.
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – asoc. prof. V.ZirdziĦš, kat. vad. R.Gibners,
doc. H.Jodzeviča, doc. Z.Pavāre, asist. I.Jaunzeme, asist. R.Jakušonoka, stundu docētājs A.JumtiĦš
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Medicīnas fakultāte,
studiju programma „Pediatrija”, 5.studiju gada studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 3 KP
Studiju priekšmeta mērėis – Nodrošināt studējošam iespējas apgūt teorētiskās un praktiskās
pamatzināšanas, kas Ĝautu beidzot studijas patstāvīgi prast sniegt neatliekamo medicīnisko
palīdzību, diagnosticēt kustību un balsta aparāta traumas un saslimšanas, kā arī orientēties
konservatīvās, ėirurăiskās ārstēšanas iespējās un rehabilitācijas principus.
Studiju priekšmeta uzdevumi – Dot studējošiem zināšanas un izpratni par cilvēka balsta un
kustību aparāta saslimšanām, iegūtām un iedzimtām deformācijām, traumām – to patoăenēzi,
izcelšanās iemesliem, diagnostiku, ārstēšanas un rehabilitācijas principiem.
Studiju priekšmeta saturs - Biežāk sastopamās cilvēka balsta un kustību aparāta saslimšanas un
deformācijas, to etioloăija, patoăenēze, klīniskā norise, ārstēšanas iespējas un sekas. Cilvēka balsta
un kustību aparāta traumu veidi, to iemesli, ārstēšanas paĦēmieni, sarežăījumi un sekas.
Diagnostikā nepieciešamās iespējamās klīniskās, laboratorijas, instrumentālās, radioloăiskās
izmeklēšanas metodes. Deontoloăiskie aspekti traumatoloăijā un ortopēdijā.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens
Literatūras saraksts:
- ieteicamā literatūra;
o J. Volkolakovs “Vispārējā ėirurăija”. Rīga, “Zvaigzne”. 1989.g.
o J. Heglins “Ėirurăiskā izmeklēšana”. Rīga, “Zvaigzne”.1985. g.
o “Neatliekamā medicīniskā palīdzība. Traumas.” D. KrieviĦa redakcija. NMPC. Rīga. 2001.
o G. S. Jumašev “Travmatologija i ortopedija. “. Moskva “Medicina” 1987. g.
o David J. Magee “Orthopaedic Physical Examination” W.B. Sonders Company. 1997.
o Ronald Mc. Rae “Clinical Orthopaedic Examination”. Third edition. Churchill Livingstone,
Edinburg, London, Melbourne and New Yourk. 1997.

Studiju priekšmeta programmas vadītājs

Ortopēdijas kat. vad. Rolands Gibners
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Veidlapa Nr. M-3(3)
Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Anestezioloăija un reanimatoloăija,
A
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs - profesors Indulis Vanags
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – Profesors Indulis Vanags, Asoc.profesore
AntoĦina Sondore, Asoc.profesors Viesturs Liguts, Docente Biruta Mamaja, Docents Egons
Daugulis, Asistents OĜegs SabeĜĦikovs, Asistents Roberts Spručs
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Medicīnas fakultātes
studiju programmas „Pediatrija” 5.studiju gada studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2 KP
Studiju priekšmeta mērėis – sniegt zināšanas par anestēzijas etapiem un veidiem, operācijas un
anestēzijas risku, par intensīvo terapiju biežāk sastopamās situācijās iekšėīgo slimību, neiroloăijas
un ėirurăijas klīnikās, kā arī iemācīt padziĜinātās kardiopulmonālās reanimācijas pamatus.
Studiju priekšmeta uzdevumi – apgūt vispārējās un reăionālās anestēzijas, intensīvās terapijas,
neatliekamās medicīnas un sāpju terapijas pamatus. Apgūt pamata un paplašināto kardiopulmonālo
reanimāciju, elpošanas ceĜu caurlaidības nodrošināšanas metodes, vienkāršākās mākslīgās plaušu
ventilācijas metodes, prast novērtēt komatoza pacienta stāvokli.
Studiju priekšmeta saturs –Anestezioloăijas pamati. Vispārējās anestēzijas veidi un metodes.
Reăionālā anestēzija. Elpošanas ceĜu caurlaidības nodrošināšanas metodes un ierīces. Mākslīgā
plaušu ventilācija. PadziĜinātās kardiopulmonālās reanimācijas pamati. Šoks. Ūdens-elektrolītu
bilance un infūzijas terapija. Skābju-sārmu līdzsvara un asins gāzu izvērtējums. Enterālā un
parenterālā intensīvās terapijas pacientu barošana. Hemostāzes patoloăija. Koma. Smaga galvas un
muguras smadzeĦu trauma. Akūta nieru mazspēja. Nieru aizstājterapija. Akūta aknu mazspēja.
MODS
Studiju priekšmeta pārbaudījumi - ieskaite
Literatūras saraksts:
- ieteicamā literatūra:
o lekciju un praktisko nodarbību materiāli.
o Anestezioloăija, reanimatoloăija un intensīvā terapija. I.Vanags, E.Daugulis, P.TomiĦš.
Rīga: Nacionālais Apgāds, 2002, 567.lpp.
o Neatliekamā palīdzība. Atdzīvināšana. Rīga: D.KrieviĦa redakcijā. 2003.
o Anestezioloăijas pamati jautājumos un atbildēs. A.Sondore. Rīga: Nacionālais
Medicīnas Apgāds, 2001, 464.lpp.
o Anestezioloăijas rokasgrāmata. E.VasiĜevskis. Rīga: Nacionālais Medicīnas Apgāds,
2000, 550.lpp.
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-papildus literatūra:
o Anesthesia. Miller R.D. New York: Churchill Livingstone, 2000.
o Textbook of anaesthesia. Aitkenhead A.R., Rowbotham D.J., Smith G. Edinburgh:
Churchill Livingstone, 2001.
o Clinical Anesthesiology. Morgan G.E., Mikhail M.S. East Norwalk: Appleton&Lange,
1996.
o Anesthesiology Pocket Guide. Pajewski Th.N. Philadelphia-New York: Lippincott-98
Raven, 1997.
Studiju priekšmeta programmas vadītājs

profesors Indulis Vanags
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Veidlapa Nr. M-3 (3)
Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Neiroloăija, A
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – docents Andrejs Millers
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – Prof. Egils Vītols, Asoc.prof. Ināra
Logina, Doc. Elvīra Smeltere, Prof. Juris BērziĦš, Doc. Andrejs Millers
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Medicīnas fakultātes
studiju programma „Pediatrija” 5 studiju gada studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2 KP
Studiju priekšmeta mērėis – Sniegt studentiem zināšanas par galveno nervu sistēmas slimību
patoăenēzi un ārstēšanas principiem.
Studiju priekšmeta uzdevumi – uz klīniskās neiroanatomijas un neirofizioloăijas datiem pamatot
topisko diagnozi; apgūt neiroloăiskās anamnēzes ievākšānas un slimnieka izmeklēšanas metodiku;
sastādīt izmeklēšanas un ārstēšanas plānu, interpretēt izmeklēšanas datus; izvērtēt slimības
diagnozes pamatojumu un diferenciālo diagnozi, slimības gaitu un prognozi; apgūt vienkāršas
diagnostiskās un ārstnieciskās manipulācijas.
Studiju priekšmeta saturs – Kustību funkciju traucējumu sindromi un to korekcija.
Jušanas traucējumi. Perifērās nervu sistēmas slimības un vertebrogēnie neiroloăiskie sindromi, to
korekcija. Kraniālo nervu bojājuma klīniskās pazīmes. SmadzeĦu stumbra dažādu daĜu bojājuma
sindromi. Galvas smadzeĦu pusložu bojājumu klīniskās pazīmes. Somatoformo un konversijas
stāvokĜu sindromi. Nervu sistēmas infekciju slimības.
Galvas sāpes. Galvas un muguras smadzeĦu asinsvadu saslimšanas. Epilepsija un citi
paroksizmālie stāvokĜi. Nervu sistēmas izmeklēšana un biežākās saslimšanu grupas bērniem.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens
Literatūra saraksts:
- ieteicamā literatūra
o Huges R.A.C. – Neurological Emergencies. 4th Ed., 2003, BMI Books, 479 p.p.
o Lindsay K.W., Bone I. Neurology and Neurosurgery Illustrated. 4th Ed., 2004,
Elsevier Ltd, 598 p.p.
o Adams R.D., Victor M. Principles of Neurology. Ed 1981, 1985, 1989, 1993, 1997,
2001. McGraw-Hill, N.-Y., St Luis, S FR, Anel. e. c., p.1286.
o Brumback R.A. Neurology and Clinical Neuroscience. Oclahoma notes; 1993.
Springer Verlag, NY, Berlin, Heidelberg,London, Paris, Tokyo, Barselona,
Budapest; 220 p.
o Donaghy M. Neurology. 1997, Oxford University Press Inc., New York, p.221. ISBN 0
19 2627953.
o BērziĦš J., Dumbere R., Kalvelis G., Kravale I. Perifērās nervu sistēmas slimības.
1990.,Rīga, “Zvaigzne”, 230 lpp.
o EniĦa G., GodĜevska M., Smeltere E., Neiroloăiskie sindromi. Kustību un jušanas
traucējumi. 1987., Rīga, “Zvaigzne”, 367 lpp.
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o EniĦa G., GodĜevska M., Smeltere E., Neiroloăiskie sindromi. SmadzeĦu garozas
un VNS bojājumi. 1989., Rīga, “Zvaigzne”, 205 lpp.
o Weiner W.J., Goltz C.G. Neurology for the non-neurologist, 1989, J.B.Lippincott Co,
Phyl., 377 p.
o Триумфов А.В. Топическая диагностика заболеваний нервной системы. 1996,
изд.8, Техлит, 247 стр.
o I.Garša. Ievads neiroėirurăijā. 2000, SIA „ Nacionālais medicīnas apgāds”, 400 lpp.
o Supe I. Rokasgrāmata neiroloăijā. 2003., Rīga, SIA Nacionālais apgāds, 286 lpp. ISBN
9984-26-12309.
-

papildus literatūra
o Bradley W.G., Daroff R.B., Fenichel G.M., Marsden C.D. Neurology in Clinical
Practice. 3rd Ed., 2000, Butterworth, Heinemann, Vol.1, 2, 2296 p.p.
o Aicardi J. Diseases of the Nervous System in Childhood. Ed 1992, 1996. McKeith
Press, p.1408.
o Asbury A.K., McKhann G.M., McDonald W.J. Diseases of the Nervous System.
Clinical neurobiology, V.1, V.2. Ed 1986, 1992, W.B.Sounders Co, Phyl., London,
Toronto e.c., p.1619.
o Hacke W. (Ed.). Neurocritical care, 1994., Springer V., Berlin, Heidelb., 1044 p.
o Geraint Fuller. Neurological Examination. Made Easy. 1st Ed 1993 (Reprinted 1994,
1995, 1996). P. 213. ISBN 0 – 443 – 04294 – 2.
o Patten J. Neurological Differential Diagnosis. 1999, 2nd Ed, Springer V., Berlin,
London, p.449.
o Scherokman B., Cannard K., Miller J.Q. What should a graduating medical students
know about neurology? Neurology, 1994, V.44, p.1170-1176.
o EniĦa G., BērziĦš J., PuriĦš J. Nervu sistēmas slimības. I daĜa. 1977., Rīga,
“Zvaigzne”, 205 lpp.
o EniĦa G., BērziĦš J., PuriĦš J. Nervu sistēmas slimības. II daĜa. 1978., Rīga,
“Zvaigzne”, 220 lpp.
o Hacke W. (Ed.). Neurocritical care, 1994., Springer V., Berlin, Heidelb., 1044 p.
o Rowland L.P. Merritts textbook of neurology. 1989, Ed. 8, Lea&Febiger, 984 p.
o Smith R. Essentials of neurosurgery, 1980, B.Lippincott Comp., Phyl., Toronto,
321 p.
o Гусев Е.И., Гречко В.Е., Бурд Г.С. Нервные болезни. 1988, М., Медицина, 214
стр.
o Гринио Л.П., Агафонов Б.В. Миопатии. 1997, М., Медицина, 214 стр.
o Карлов В.А. Терапия нервных болезней. 1987. М., Медицина, 511 стр.
o Коллинз Р.Д. Диагностика нервных болезней. 1986, М., Медицина, 238 стр.
o Лебедев В.В., Быковников Л.Р. Руководство по неотложной нейрохирургии.
1987, М., Медицина, 335 стр.
o Опешкевич Ф.В., Опешкевич А.Ф. Нейрохирургия. Операции на головном
мозге.1993, Высшая школа, Минск, 293 стр.
o Пеплок Дж. Н., Майер Э.К. Неотложная неврологическая помощь в детском
возрасте. 1988, М., Медицина, 575 стр.
o Перкин Г.Д. Диагностические тесты в неврологии, 1994, М., Медицина, 298
стр.
o Скоромец А.А. Топическая диагностика заболеваний нервной системы. 1989,
М., Медицина, 320 стр.
o Шанько Г.Г., ред. Бондаренко Е.С. Неврология детского возраста. 1990,
Высшая школа, Минск, 560 стр.
o Evans R. W., MD. Sounders Manual of Neurologic Practice.- Philadelphia,
Pennsylvania, 2003.-1047 p.
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o Johannes Jörg (Hrsg.). Neurologische Therapie.- Springer-Verlag,.- Berlin,
Heidelberg, 2002.- 913.lpp.
o Гусев Е.И., А.Н.Коновалoв, С.Г.Бурд. Неврология и нейрохирургия. – Москва,
„Медицина”, 2000, 655 стр.
o H.Aide, G.EniĦa. Spondilozes neiroloăisko sindromu klīnika un ārstēšana. Met.
rek., Rīga, AML, 1994, 12 lpp.
o H.Aide, R.Bricis, D.Vanaga. Torakalăija: cēloĦi, klīniskās izpausmes, diagnostika,
ārstēšana. Met. rek., Rīga, AML/RSU, 2000, 11 lpp.
o G.EniĦa, E.Vītols, M.GodĜevska, E.Smeltere, I.Logina. Neiroloăiskās shēmas. Met.
rek., Rīga, AML, 1994, 28 lpp.
o G.EniĦa, E.Smeltere, I.Logina. Vaskulārās demences diagnostiskie kritēriji. Met.
rek., Rīga, AML/RSU, 1999, 2 lpp.
o G.EniĦa, E.Vītols, I.Logina, E.Smeltere. Bērna nervu sistēmas izmeklēšanas
metodika un slimības vēstures shēma. Met. rek., Rīga, AML/RSU, 1999, 10 lpp.
o G.EniĦa. Sāpes sejā. Met. rek., Rīga, AML/RSU, 2000, 22 lpp.
o G.EniĦa, E.Jurēvica. SmadzeĦu attīstības anomālijas. Met. rek., Rīga, AML/RSU,
2000, 14 lpp.
o G.EniĦa, A.Paegle. SmadzeĦu infarkts. Met. rek., Rīga, AML/RSU, 2000, 15 lpp.
o G.EniĦa, M.GodĜevska, E.Smeltere, G.Ločmelis. Strutainie meningīti. Met. rek.,
Rīga, AML/RSU, 2000, 7 lpp.
o G.EniĦa, L.Smeltere, A.Paegle. Hromosomu slimības (sindromi). Met. rek., Rīga,
AML/RSU, 2000, 20 lpp.
o V.Keris, H.Aide. Biežākās hiperkinēzes un to ārstēšana. Met. rek., Rīga,
AML/RSU, 1999, 5 lpp.
o V.Keris, H.Aide, J.OzoliĦš. Spinālo saknīšu bojājumu ārstēšana. Met. rek., Rīga,
AML/RSU, 1999, 9 lpp.
o V.Keris, H.Aide. Spontānu intrakraniālu asinsizplūdumu ārstēšana. Met. rek., Rīga,
AML/RSU, 1999, 5 lpp.
o V.Keris, H.Aide. Galvas smadzeĦu traumu diagnostika un ārstēšana. Met. rek.,
Rīga, AML/RSU, 2000, 9 lpp.
o I.Logina, J.BērziĦš. Polineirītiskie un poliradikulārie sindromi. Met. rek., Rīga,
AML, 1995, 10 lpp.
o I.Logina, M.GodĜevska. Ērču transmisīvās nervu sistēmas infekcijas. Met. rek.,
Rīga, AML, 1995, 10 lpp.
o I.Logina. Trīces sindroms. Met. rek., Rīga, AML, 1997, 8 lpp.
o I.Logina, E.Vītols. Perifērās neiropātijas: aprūpes principi. Met. rek., Rīga,
AML/RSU, 2000, 9 lpp.
o I.Logina, E.Vītols. Akūts pēcinfekcijas poliradikuloneirīts jeb Gijēna-Barē
sindroms (Guillain-Barré sindroms). Met. rek., Rīga, AML/RSU, 2000, 6 lpp.
o E.Smeltere, M.GodĜevska, I.Barkāne. A.vertebralis sindroms. Met. rek., Rīga,
AML, 1994, 8 lpp.
o E.Vītols, E.Smeltere. Epileptisko lēkmju klasifikācija. Antiepileptiskie līdzekĜi.
Met. rek., Rīga, AML, 1997, 9 lpp.
o E.Vītols, E.Smeltere, I.Logina. Kustību sfēras izmeklēšana. Met. rek., Rīga, AML,
1998, 13 lpp.
o E.Vītols, E.Smeltere. Mūsdienu standarti epilepsijas diagnostikā un ārstēšanā.Met.
rek., Rīga, AML/RSU, 2000, 8 lpp.
o Galvassāpes. Vadlīnijas diagnostikā, diferenciāldiagnostikā, terapijā. Sagatav.
Latvijas Neirologu Asociācijas Galvassāpju biedrība. 24 lpp.
o V.Keris., D.Apškalne, H.Aide. Spinālu audzēju klasifikācija, diagnostika un
ārstēšana. AML/RSU, 2001., 15 lpp.
o G.EniĦa, I.Blūma. Parkinsona slimība un sindromi.Vadlīnijas neirologiem un
ăimenes ārstiem. 2002., 11 lpp.
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o G.EniĦa, L.Ėīse, I.Logina, E.Vītols, G.Baltgaile. Reibonis - vertigo un
pseidovertigo.
Vadlīnijas
neirologiem,
vispārējās
prakses
ārstiem,
otorinolaringologiem. 2002., 23 lpp., ISBN 9984-9625-0-4.
o M.GodĜevska, G.EniĦa. Neiroinfekcijas. Pacientu aprūpe un ārstēšana. Vadlīnijas
neirologiem un ăimenes ārstiem. LNA, 2002., 23 lpp.
o I.Logina, E.Smeltere. Autonomās (veăetatīvās) nervu sistēmas bojājumu klīniskās
izpausmes. Met.rek., Rīga, AML/RSU, 2002., 21 lpp.
o Latvijas Neirologu asociācijas Insulta Panelis, vadītāja prof. G.EniĦa. Ikdienas
aktivitāšu apmācība insulta slimniekam.2003., 32 lpp.
o Logina I., Ėīse L. Reibonis. Met.rek. – Rīga: RSU, 2004., 17 lpp.
o E.Vītols, V.Grīnbergs. Status epilepticus un tā ārstēšana. Met.rek. – Rīga: RSU,
2005., 12 lpp.
o I.Logina, E.Smeltere, A.Millers. Kraniālo nervu bojājuma sindromi un to
izmeklēšana. Met.rek. – Rīga: RSU, 2005, lpp..

Studiju priekšmeta
programmas vadītājs

Dr.habil.med., prof. Egils Vītols
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Veidlapa Nr. M - 3 (3)
Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta nosaukums - Tiesu medicīna, A
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – asoc. prof. Ojārs Teteris
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji - Doc.,dr.med. Uldis BērziĦš; Privatdoc.,
dr.pharm. JevgeĦijs Volgrams; Asoc.prof., dr.med.Ojārs Teteris.
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Medicīnas fakultātes
studiju programmas „Pediatrija” . 5 studiju gada studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos(KP) Studiju priekšmeta mērėis - studentiem iegūt priekšzināšanas un praktiskās iemaĦas tiesu
medicīnas pamatdisciplīnās,kuras nepieciešamas vispārējai ārsta praksei
Studiju priekšmeta uzdevumi – sniegt priekšzināšanas tiesu patoloăijā,klīniskajā tiesu
medicīnā,laboratoriskajās tiesu medicīnas disciplīnās,kā arī ārstu procesuālajās un tiesiskajās
darbībās sadarbībai ar izziĦas un tiesas orgāniem
Studiju priekšmeta saturs –
Lekciju programma. Tiesu medicīnas sistēma un organizācija. Ārsta kā speciālista vai eksperta
iesaistīšana izziĦas, izmeklēšanas vai tiesas procesā. Krimināl procesuālais kodekss (KPK).
Medicīnisko dokumentu juridiskā nozīme. Tiesu medicīniskā dokumentācija. Ārstu lietas.
Mehānisku miesas bojājumu klasifikācija. Krimināltraumas. Bojājumi ar truliem priekšmetiem.
Transporta traumas. Kritieni no augstuma. Miesas bojājumu rašanās mehānisms - mehanoăenēze.
Lokāli un attāli bojājumi. Galvas traumu morfoloăija, mehanoăenēze, patoăenēze, tanatoăenēze;
to īpatnības Latvijā. Tiesu medicīniskā seksoloăija, ginekoloăiskās ekspertīzes. Androloăiskās
ekspertīzes. Medicīniskās izmeklēšanas īpatnības klīnikās seksuālo noziegumu gadījumos. Augstas
un zemas temperatūras iedarbība. Elektrotrauma. Ārstu uzdevumi personības identifikācijas
gadījumos. Asfiksijas. Tiesu medicīniskā toksokoloăija. Saindēšanās ar narkotikām, miega
līdzekĜiem u.c. medikamentiem. Saindēšanās ar alkoholu, tvana gāzi. Modernās izmeklēšanas
metodes toksikoloăijā.
PēkšĦas nāves cēloĦi dažādā vecumā. SIDS (pēkšĦas nāves sindroms zīdaiĦiem). Jaundzimušo un
zīdaiĦu līėu izmeklēšanas īpatnības un uzdevumi. Jaundzimušo, zīdaiĦu, bērnu vardarbīga nāve.
Radiācijas izraisīta patoloăija. Staru slimība.
Praktiskās nodarbības. Līėa izmeklēšanas īpatnības un metodika tiesu medicīnā. Līėa
izmeklēšana: mehāniskas u.c. traumas patomorfoloăija. Līėa izmeklēšana: alkohola u.c.
saindēšanās patomorfoloăija. Līėa Izmeklēšana: asfiksiju patomorfoloăija. Līėa izmeklēšana:
pēkšĦas nāves patomorfoloăija. Tiesu medicīniskā histoloăija. Šautu ievainojumu patomorfoloăija
un ekspertīze. Durtu, durti – grieztu, grieztu, cirstu u.c. asu priekšmetu radītu ievainojumu
patomorfoloăiskās īpatnības un ekspertīze. Ārstu darbība un risināmie jautājumi mirušā apskatē
notikuma vietā, līėa pazīmes dažādā pēcnāves periodā. Miesas bojājumu smaguma pakāpes
novērtēšanas principi. Dzīvo personu (cietušo, aizdomās turēto u.c.) medicīniskā apsekošana
(ekspertīze) ambulancē.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi - ieskaites, eksāmens
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Prasības klausītājiem – priekšzināšanas anatomijā, histoloăijā, patoloăijā,pat.fizioloăijā,
traumatoloăijā,farmakoloăijā,toksikoloăijā;loăikā.
Izmantojamā literatūra:
Ieteicamā literatūra:
o Teteris O. Tiesu medicīnas esence. R., Rasa ABC,2004;
o 2. Kavalieris A.,Edvardsons ,LapiĦš,Volksone V. ,Teteris O. u.c.
o Tiesu ekspertīzes Latvijā.Rokasgrāmata izziĦas darb.,2002,83 lpp.;3.
o LR Labklājības ministrijas Rīkojums Nr.92. Tiesu medicīniskās ekspertīzes kārtību
noteicošās instrukcijas.Rīga,2001;
o “Kritēriji miesas bojājumu smaguma pakāpes noteikšanai,veicot medicīnisko ekspertīzi
“,pielikums pie LR Krimināllikuma no 24.10.2002.
o LR Kriminālprocesa likums, 2005.
o V.Šmidts. Līėa apskate notikuma vietā,Rīga,LPA,1995,146 lpp.;
Papildus literatūra:
o DeĦkovskis A .,Matiševs “Tiesu medicîna”, Izd. “Zvaigzne”, 1981,408 lpp;
o V.Šmidts “Lekciju kurss tiesu medicīnā” (krievu val.) 1996,168 lpp;
o Aleksandrovs,Zaslavskis, Matiševs. Līėa apskate tā atrašanas
vietā (krievu
val.),Medicina,1989
o Bernard Knight. Simpson,s Forensic Medicine,11 – 13 ed,London 1998,2000,2002 229 p ;
o Hemamal Jayawardena.Forensic Medicine and Medical Law,Sri Lanka,1999
o Knight B. Forensic pathology,1990 (and later ed.);
o Wetli C.V., Mittlman R.E.,Rao V.J. An Atlas in Forensic pathology, 1999
o Lee H.C.,Palmbach T.,Miller M.T. Henry .Lee,s Crime Scene handbook,Acad. Press,2003
o Ed. by B.Knight. The Estimation of the Time Since Death in the Early Postmortem
Period,1994,(or 2-nd ed. in 2002);
o Alan A.Watson. Forensic Medicine (A handbook for professionals),Gower,1989;
o The Interpol disaster victim identification guid. Interpol Victim identification forms.
Metodiskie izdevumi
o Līėa tiesmedicīniskā izmeklēšana,Rīga,AML,1994
o Tiesmedicīnas histoloăija,R.,RSU,2002
Periodiskā literatūra
o Žurnāli - Medicina Legalis Baltica,V1-13
o Journal of Clinical Forensic Medicine
o International Journal of Legal Medicine
o Tiesu medicīniskā ekspertīze (krievu val.)
o Rechtsmedizin
o Math. Of 16th Meeting of the International Association of Forensic Sciences IAFS 2002,
J.de medecine legale,droit medical,victimologie,dommage corporel,2002,N 4-5,V.45.

Studiju.priekšmeta programmas vadītājs

Dr. med. Asoc.prof. O.Teteris
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Veidlapa Nr.M-3(3)
Studiju priekšmeta programmas apraksts.
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorijas - Biopsiju-sekciju kurss, A
Akādemiskās struktūrvienības vadītājs - asociētā profesore Regīna Kleina
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji - profesore Laila Feldmane, asociētā
profesore Regīna Kleina, docentes Vija Tipaine, Ludmila–Sokolova, asistente Inta LiepnieceKarele
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) –. Medicīnas fakultātes
studiju programmas „Pediatrija” 5. studiju gada studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos Studiju priekšmeta mērėis ir dot studentiem klīniskās patoloăijas pamatus, analizējot klīniski
anatomiskās paralēles dažādu infekcijas, onkoloăisku un hronisku nespecifisku slimību gadījumos.
Studiju priekšmeta uzdevumi - Iepazīstināt studentus ar biopsiju un operāciju materiāla
nemšanas un nosūtīšanas noteikumiem Latvijas veselības aizsardzības iestādēs . Informēt
studentus par saslimšanu mikroskopiskās, makroskopiskās un mikrobioloăiskās izmeklēšanas
principiem autopsiju laikā. Demonstrēt patoloăijas nodaĜu dokumentāciju un tās noformēšanas
kārtību. Informēt 5. kursa studentus par bērnu patoloăijas dienestu Latvijā.
Studiju priekšmeta saturs - Latvijas patoloăijas dienests, tā struktūra un uzdevumi. Patoloăijas
nodaĜas darba metodes. Biopsijas (materiāla Ħemšana, fiksēšana, transportēšana, marėēšanas,
apstrādes un diagnosticēšanas principi). Operācijas materiāla izmeklēšanas principi.
Intraoperatīvās biopsijas. Autopsijas. Patologoanatomiskās diagnozes, protokola un citas
dokumentācijas noformēšana. Klīniski patologoanatomisko konferenču uzdevumi un būtība.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – testi, ieskaite
Literatūras saraksts.
Ieteicamā literatūra
o Pathologic Basis of disease. R.S.Cotran, V.Kumar, S.L.Robbins. W.B.Saunders Company,
1999.
o Akerman Surgical Pathology. J.Rosai Mosby Company, 1999.
o Obstetrical and Gynaecological Pathology. Haines and Taylor.1998.
o Oral Manifestation of Systemic Disease. J.H.Jones, D.K. Mason.London, Tokyo, 1998.
o Essentials of Dental Surgery and Pathology. R.A.Cowson. Churchill Livingstone.1997.
o Lehrbuch der Allgemeinen Pathologie und der Pathologischen Anatomie.
o Herausgegeben von M.Eder und P.Gedigk. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1996.

Papildus literatūra
o Concise Pathology.
P.Chandrasoma , C.R.Taylor. Appleton and Lange
Norwalk,Connecticut, 1999.
o Oxford Textbook of Pathology. J.Mc.Gee, P.G.Isaacson, N.A.Wright. Oxford University
Press, 1998.
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o Immunomicroscopy: A Diagnostic Tool for the Surgical Pathologists.Taylor, Cote.
Saunders Company, 2001.
o Histopathology of the Skin.W.Lever.J.Lippincott Company.2003.
o WHO Tumor Series. 2000-2004.

Studiju priekšmeta
programmas vadītāja

Dr. asociētā profesore Regīna Kleina
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Veidlapa Nr. M-3 (3)
Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija - Klīniskā rehabilitioloăija, A
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs - asoc. prof. V.Linaberga
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji - Asoc. Prof. V.Linaberga, asoc. Prof.
A.Vētra, asist. A.Horna-Butkēviča, dr.I.Mihejeva
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) –. Medicīnas fakultātes
studiju programmas ’ „Pediatrija” 5 studiju gada studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos - 2 KP
Studiju priekšmeta mērėis - Dot studentiem praktiskas un teorētiskas zināšanas par
rehabilitācijas pakalpojumu organizēšanu un pielietojamām rehabilitācijas tehnoloăijām pie
dažādām saslimšanām.
Studiju priekšmeta uzdevumi - Apgūt svarīgākās metodes invaliditātes novēršanai vai
samazināšanai rehabilitācijā. Rehabilitācijas komandas darba principi, komandas sastāvs.
Rehabilitācijas etapi. Prast novērtēt funkcionālo spēju līmeni un pašaprūpes iespējas. Izprast
rehabilitācijas principus neiroloăijā, kardioloăijā, ortopēdijā – traumatoloăijā, gerontoloăijā un
pulmonoloăijā dažādos rehabilitācijas etapos. Apgūt rehabilitācijas plāna izveidi.
Studiju priekšmeta saturs - .Pirmā etapa med. rehabilitācija. Svarīgākie pasākumi invaliditātes
novēršanai vai samazināšanai (komplikāciju profilakse, pozicionēšana, respiratorā aprūpe, orgānu
aktivizēšana). Neiroloăisko slimnieku rehabilitācija. Spinālo pacientu rehabilitācija. Kardioloăisko
slimnieku rehabilitācija. Rehabilitācija ortopēdijā un traumatoloăijā. Rehabilitācijas pamatprincipi
pediatrijā
Studiju priekšmeta pārbaudījumi - ieskaite
Literatūras saraksts, Ieteicamā literatūra:
o Flēminga I. ZīdaiĦu attīstība un attīstības traucējumi. Rīga: „Zvaigzne ABC”, 1999.
o Nulle A., BārzdiĦš J. Ambulatorā aprūpe personām ar muguras smadzeĦu bojājumu. 1998.
o Vētra A. Rehabilitācijas iespējas Latvijā, “Jums, kolēăi”, 1997., Nr. 1, 31.lpp.
o De Lysa I.A. Rehabilitation medicine. Principles and Practice. Lippincott – Rozen, 1998
o Rehabilitācijas katedras metodiskie materiāli:
o Fiziskā rehabilitācija insulta un spinālajiem pacientiem;
o Pacienta funkcionālās neatkarības noteikšana;
Papildus literatūra:
o Rokel R. Corn’s Current Therapy. Cardiac Rehabilitation. W.B.Saunders Company. 1995.,
285. p.
Studiju priekšmeta programmas vadītāja

Med. doktore asoc.prof. Viktorija Linaberga
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Veidlapa Nr. M-3 (3)
Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta nosaukums - Oftalmoloăija,A
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs - prof. Guna Laganovska
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji - profesore Guna Laganovska, docente
Tamāra Petrova, asistente Marija Klindžāne, asistente Irēna VaĜkova
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) - :Medicīnas fakultātes
studiju programmas „Pediatrija” 5 studiju gada studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) - 2 KP
Studiju priekšmeta mērėis - dot studentiem zināšanas par acs uzbūvi, optisko sistēmu, acu
slimību etiopatoăenēzi, klīniku, ārstēšanu un prognozi.
Studiju priekšmeta uzdevumi - Apgūt acs un tās palīgmehānismu anatomiju, fizioloăiju un
biežāk sastopamo acu slimību etiopatoăenēzi , epidemioloăiju , klīniku , diagnostikas un
ārstēšanas principus un prognozi. Zināt un prast sniegt neatliekamo palīdzību akūtu acs slimību un
traumu gadījumos. Prast izmeklēt acu slimnieku, lai novērtētu oftalmoloăiskās palīdzības
nepieciešamību, apjomu. Orientēties oftalmoloăiskās palīdzības sniegšanas iespējās , pasaules
akluma problēmās, neredzīga cilvēka rehabilitācijā. Prast izvērtēt oftalmologa slēdzienu.
Studiju priekšmeta saturs - Acs anatomija, fizioloăija, optiskā sistēma. Acs palīgmehānisku ,
plakstiĦu, konjunktīvas slimības. Radzenes, asinsvadu trakta slimības. Katarakta, glaucoma.
Stiklveida ėermeĦa , tīklenes un redzes nerva slimības. Acu traumas.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi - eksāmens
Prasības klausītājiem - jābūt priekšzināšanām anatomijā, bioloăijā, fizikā,fizioloăijā,
Literatūra
o Valkova I., Lūkina R. Acu slimības , Riga, Zvaigzne, 1990.
o A.Tarkkanen. Principles of Ophthalmology. Recallmed Ltd OY , 1995.
o Kansky Clinical Ophthalmology , Butterworth Heinemann, 1999.

Studiju priekšmeta
programmas vadītāja :

profesore Guna Laganovska
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Veidlapa M-3 (3)
Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija - Pediatrija II, t. sk. Bērnu infekciju
slimības II, A
Akadēmiskās struktūrvienības vadītāja - prof. Dace Gardovska
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji - prof. D. Gardovska, asoc. prof. J. Livdāne,
V. StaĦēviča, doc. D. KviĜūna, E. Platkāja, V. Švābe, lektore I. Grope, D. Sviridova, asist. Ž.
KovaĜova, I. VilciĦa, I. Dzīvīte.
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) - Medicīnas fakultātes
studiju programmas „Pediatrija” 6. studiju gada studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) - 9 KP
Studiju priekšmeta mērėis - Līdzdiploma apmācībā dot studentiem zināšanas par bērna
organisma strukturālām un funkcionālām īpatnībām, augšanu un attīstību vecumā no dzimšanas
līdz 18 gadiem, par biežāk sastopamām bērnu slimībām, kā arī veidot nepieciešamās prasmes un
attieksmi vispārējās prakses ārsta un pediatra darbā ar bērniem. Dot studentiem vispārēju
priekšstatu par biežākām infekcijas slimībām bērniem vecumā no dzimšanas līdz 18 gadiem, kā arī
dot studentiem zināšanas par infekcijas slimību kontroli izmantojot vakcināciju, streptokoku un
stafilokoku izraisītām infekcijām, herpes grupas infekcijām, febrīliem faringītiem, sinusītiem,
ottītiem un orālām infekcijām, kā arī veidot nepieciešamās prasmes un attieksmi vispārējās prakses
ārsta darbā ar bērniem.
Studiju priekšmeta uzdevumi - Apgūt padziĜinātas zināšanas par: bērna organisma strukturālām
un funkcionālām īpatnībām; bērna augšanu un attīstību; bērnu ēdināšanu; biežākām slimībām
dažādos bērna vecumposmos; veselības veicināšanas pasākumiem bērna vecumā. PadziĜināti
iepazīties ar biežāk sastopamo bērnu infekcijas slimību tipiskām un atipiskām norisēm,
diferenciālo diagnozi un iespējamām komplikācijām, ārstēšanu un profilaksi. Iepazīties ar
biežākiem neatliekamiem stāvokĜiem, to diagnostikas un ārstēšanas principiem bērniem ar
infekcijas slimībām. Veidot nepieciešamās pamatprasmes un attieksmi, kas nepieciešama
vispārējās prakses ārsta un pediatra darbā ar bērniem infekcijas gadījumā. Iepazīties ar
vakcinācijas praksi Latvijā. PadziĜināti iepazīties ar streptokoku un stafilokoku un herpes vīrusu
ierosināto infekcijas slimību tipiskām un atipiskām norisēm bērniem, diferenciālo diagnozi un
iespējamām komplikācijām, ārstēšanu un profilaksi.
Studiju priekšmeta saturs –
Pediatrija II. Dzeltes diferenciālā diagnostika neonatālā periodā. Krampju sindroma diferenciālā
diagnostika neonatālā periodā. Šoks neonatālā periodā. Endokrīno dziedzeru slimības jaundzimušo
periodā. Ārstnieciskā uztura modelis bērniem ar dažādām gremošanas sistēma orgānu patoloăijām.
Vadošo sindromu algoritms bērnu gastroenteroloăijā. Disbakteriozes problēmas. Kairinātas zarnas
sindroms. Iekaisīgas zarnu slimības bērniem. I tipa cukura diabēta manifestācijas īpatnības
dažādos bērnu vecumos. Vairogdziedzera hormoni un to izmaiĦu diferenciālā diagnostika.
Virsnieru garozas steroīdăenēze, hormonu nozīme organismā. Dzimumattīstības traucējumi.
Ārējās elpošanas funkciju praktiskā noteikšana bērniem. Biežākās recidivējošās un hroniskās
elpceĜu slimības. Pneimoniju īpatnības bērniem saistībā ar imūno sistēmu. Bronhiālā astma un
citas atopiskās izpausmes bērnu vecumposmā. Locītavu sindroms. Hipertenzija bērnu vecumā.
Iegūto un iedzimto sirdskaišu diferenciālā diagnostika. Difūzās saistaudu sistēmas slimības.
Anēmiju diferenciālā diagnostika. Trombocitopēniju diferenciālā diagnostika. Koagulopātiju
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diferenciālā diagnostika. Limfadenopātiju diferenciālā diagnostika. Akūts pēcstreptokoku
glomerulonefrīts. Izplatītākās nieru glomerulārās slimības. Biežākās patoloăijas, kas saistās ar
hematūriju, proteīnūriju, hipertenzijas sindromu. Nefrotiskais sindroms. Kardiopulmonālās
reanimācijas īpatnības bērnu vecumā. Sadzīves un medikamentozās intoksikācijas bērnu vecumā.
Šoks bērnu vecumā. Bērna primārā veselības aprūpe. ZīdaiĦa vecumposma primārā aprūpe.
Primārās aprūpes ārsta darbs ar hroniski slimiem pacientiem un bērniem ar speciālām vajadzībām.
Bērnu infekciju slimības II. Bērnu infekcijas slimību kontrole bērnu kolektīvos un stacionārā
Infekcijas slimību ėimioprofilakse. Uzdevumi patstāvīgam darbam (racionālas antibakteriālās un
antivirālās terapijas principi bērniem). Parenterālā rehidratācija bērniem. Diarejas sindroma
diferenciālā diagnoze. ARS un akūtas elpceĜu obstrukcijas. Biežākās ekzantēmu infekcijas
bērniem, to diferenciālā diagnoze. Patstāvīgā darba kontrole bērnu infekcijas slimībās.
Vakcinācijas prakse Latvijā. Stafilokoku un streptokoku izraisītas infekcijas. Herpes grupas
infekcijas. Febrīlie faringīti, sinusīti, otīti, orālā infekcija bērniem.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – kolokviji, ieskaite, eksāmens
Literatūras saraksts:
Ieteicamā literatūra:
o Nelson Textbook of Pediatrics// Ed. Behrman R.E., Kliegman R.M., Arvin A.M. – 17th ed.
– Philadelphia: Saunders, Company, 2004;
o Maзурин A. B., Bopoнцов V. M., Пponeдeвтиka дeтckиx бoлeзний, Mockвa, 1986..
o B. Bates A guide to Physical Examination and HistoryTaking - 6 th ed. – Philadelphia: J.B.
Lippincott Company, 1995.
o Flēmiga I. ZīdaiĦa attīstība un attīstības traucējumi, Rīga, 1987.
o Rudolph’s Pediatrics// Rudolph A. M., Hoffman J. I. E., Rudolph C. D.- 20 th ed. Stanford:
Appleton & Lange, A Simon & Schuster Company, 1996.
o Lawrence R. A., Breastfeeding: a guide for the medical profession – 4th ed., Mosby, 1994.
o Illing I., Spranger S., Klinikkleitfaden Padiatric, 1993.
o Помощъ матерям в кормлении грудъю// Ф. Сэвдие kинг – 1995., WHO/CDR/95.8.
o www.lpc.gov.lv – LM rīkojums Nr. 233, 2001.23.08. Ieteicamās enerăijas un uzturvielas
devas
o VM rīkojums Nr. 201., 2003.25.07. – Veselīga uztura ieteikumi zīdaiĦu barošanai;
o VM rīkojums Nr. 202. 2003.25.07. – Ieteikumi veselīga uztura pagatavošanai bērniem
vecumā no 2 līdz 18 gadiem.
o 2003 Red Book: Report of the Committee on Infectious Diseases, 2003.
o Principles and Practice of pediatric Infectious Diseases Sarah S Long et al, 2003
o Nacionālā vakcinācijas programma Latvijā.
o Infection diseases of the Fetus and the Newborn Infant, 5th Ed., Ed. By E.S.Remington,
J.O.Klein, by W.B.Saunders Company, 2001.
o Feigin R., Cherry I. Pediatric infectious diseases, 2003, Vol. I, Vol. II.
o Mācību metodiskie materiāli Pediatrijā. Modificētās slimību vēstures shēma MF
studentiem.

Papildus literatūra:
o Щaбaлoв Н. П., Нeoнaтoлoгия, C - П, 1997.
o Textbook of Pediatric Hematology// Cassidy I. T., Petty R. E., New – York; Churchil
Livingston II C, 1990.
o Pediatric respiratory disease, ed B. Hilman, 1993.
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o Aizsargājot zīdaiĦu veselību. Veselības aprūpes darbinieku ceĜvedis.,, Mātes piena
aizstājēju aprites starptautiskajā kodeksā’’, IBFAN, Penanga, Malaizija, 1999, Rīga.
o Eiropas reăiona veselības politika ,,Veselība 21. gadsimtā’’. Veselības statistikas un
medicīnas tehnoloăiju aăentūra, Rīga, 2000.

Studiju priekšmeta
programmas vadītāja

Dr. Med., doc. Eva Platkāja

158

Veidlapa Nr. M-3 (3)
Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Bērnu ėirurăiskās slimības II, A
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – docents Leonīds Lugovskojs
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – docents Leonīds Lugovskojs, Jānis
Dobelis, profesors, Aigars Pētersons, profesors, Arnis EĦăelis, docents
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Medicīnas fakultātes
studiju programmas „Pediatrija” 6. studiju gada studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2KP
Studiju priekšmeta mērėis – Apmācības laikā dot studentiem padziĜinātas zināšanas par
biežākām bērnu ėirurăiskām slimībām un iedzimtām attīstības anomālijām, kas prasa neatliekamu
diagnostiku un operatīvu ārstēšanu.
Studiju priekšmeta uzdevumi – Izveidot priekšstatu par bērnu ėirurăijas īpatnībām un atšėirībām
no pieaugušo ėirurăijas. Iepazīstināt ar biežāk sastopamām bērnu ėirurăiskām slimībām un
iedzimtām attīstības anomālijām, to etioloăiju, patoăenēzi, klīnisko ainu, diagnostiku un ārstēšanu.
Iemācīt diagnostikas un neatliekamās palīdzības sniegšanas algoritmu pie traumām un akūtām
bērnu ėirurăiskām slimībām. Radīt priekšstatu par rehabilitācijas principiem un iespējām bērniem
pēc traumām un veiktās ėirurăiskās ārstēšanas.
Studiju priekšmeta saturs – Deontoloăija bērnu ėirurăijā, tās īpatnības. Dzemdību traumas, to
iemesli, diagnostika, ārstēšana un sekas. UrīnceĜu iedzimtās attīstības anomālijas un slimības,
neatliekamie stāvokĜi bērnu uroloăijā. Ėirurăiskā infekcija, jaundzimušo strutainās saslimšanas.
Pilorostenoze un pilorospazms, diferenciālā diagnostika, ārstēšana. Sāpes vēderā bērniem, ārsta
taktika, diagnostikas un ārstēšanas iespējas. Barības vada ėīmiskie apdegumi bērniem. Halāzija un
ahalāzija bērnu vecumā, ėirurăiskās ārstēšanas iespējas. KuĦăa-zarnu trakta asiĦošanas bērnu
vecumā, diferenciālā diagnoze, ārstēšana. CNS attīstības anomālijas, neiroonkoloăiskās
saslimšanas bērnu vecumā.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – testi, ieskaite, eksāmens
Literatūra saraksts:
eteicamā literatūra:
o Bērnu ėirurăija. Prof. A. Pētersona redakcijā. SIA Nacionālais apgāds, 2005.
o Gaujēns J. Bērnu ėirurăija. Rīga, Zvaigzne, 1981.
papildus literatūra
o Ashcraft K.W., Holcomb G.W., Murphy J.P. Pediatric surgery, Edition 4. Elsevier
Saunders, 2005.
o Ashcraft K.W., Holder T.M. Pediatric Surgery. W.B.Saunders Company, 1993.
o Canale T.S., Beaty J.H. Operative pediatric orthopaedics. Mosby (2nd edition), 1995.
o Dobelis J. Bērnu uroloăija. SIA Madris, Rīga, 2003.
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o ONeil J.A., Grosfeld J.L., Koran A.G., Caldamone A.A. Principles of pediatric surgery.
Mosby, 2003.
o Puri P. Newborn Surgery. London, Arnold, 2003.
o Rickham PP, Soper RT, Stauffer UG. Kinderchirurgie. Georg Thieme Verlag, 1983.
o SlaidiĦš J., Dobelis J. Uroloăija. Zvaigzne, Rīga, 1990.
o Spitz L., Coran A.G. Pediatric Surgery. Chapman – Hall Medical, 1994.
o Staheli L.T. Practice of pediatric orthopaedics. Lippincott Williams & Wilkins,
Staheli.Seattle, 2001.
o Waldschmidt J. Das akute Abdomen im Kindesalter: Diagnose und Differentialdiagnose.
Ed. Medizin, VCH, 1990.
o Ziegler M.M., Azizkhan R.M., Weber T.R. Operative pediatric surgery. McGraw-Hill
Professional, 2003.
o Ашкрафт К, Холдер Т. Детская хирургия. ИЧП Хардфорд. Санкт – Петербург, 1996.
o Исаков ЮФ. Абдоминальная хирургия у детей. Москва, Медицина. 1988.
o Исаков Ю.Ф. Детская хирургия. Москва, Медицина, 1983.
o Исаков ЮФ. Хирургические болезни у детей. Москва, Медицина. 1993.
o Ленюшкин А.И. Руководство по детской поликлинической хирургии. Москва, 1986.

Studiju priekšmeta programmas vadītājs

Dr. med., docents Leonīds Lugovskojs
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Veidlapa Nr. M-3(3)

Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Iekšėīgās slimības III, A
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – profesors Aivars Lejnieks
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – G. Bahs, E. Bukatova, H. ČerĦevskis, A.
Danilāns, Ē. KalniĦš, A. Kalvelis, D. Krievāne, A. Lejnieks, V. Mackēvičs, A. Martinsons, H.
Mikažāne, J. Meijers, M. A. OzoliĦa, A. Pētersons, J. Pokrotnieks, J. Raibarts, A. RudĦeva, I.
SiliĦš, V.I. Sporāne, I. Zagorskis
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Medicīnas fakultātes
studiju programmas „Pediatrija” 6.studiju gada studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) –
Studiju priekšmeta mērėis – iemācīt diagnosticēt, diferencēt un ārstēt izplatītākās iekšėīgās
slimības
Studiju priekšmeta uzdevumi – Atpazīt iekšėīgo slimību simptomus. Izvēlēties konkrētam
pacientam nepieciešamo izmeklēšanas metožu kompleksu un interpretēt rezultātus . Precīzi
noformulēt diagnozi. Adekvāti izvēlēt pacienta ārstēšanu, atbilstoši uz pierādījumiem balstītas
medicīnas. Noformēt nepieciešamo medicīnisko dokumentāciju:slimības vēstures (EBM),
ambulatorās kartes
Studiju priekšmeta saturs –
Bronhu plaušu patoloăijas problēmas: Pulmonāla hipertensija un plaušu sirds.Akūts respirators
disstresa sindroms. Kardiogēna un nekardiogēna plaušu tūska. Bronhiālā astma un HOPS (saistība,
diferenciāldiagnoze, terapijas īpatnības). Pneimonija. Klepus. Pleirīti, hidrotoraks. Elpas trūkums.
Sirds – asinsvadu patoloăijas problēmas: Sāpes krūtīs. Koronārā sirds slimība un akūts
koronārais sindroms (AKS), hospitalizācijas taktika. Miokarda, endokarda un perikarda slimības,
hidroperikards. Sirds kaites. Sirdsmazspēja t.sk. akūtas un hroniskas sirds mazspēja. Aritmija.
Arteriālā hipertensija. Ateroskleroze. Sirds slimnieka ārstēšana un dinamiskā novērošana ārsta
praksē.
MuskuĜu, skeleta, saistaudu un locītavu patoloăijas problēmas: Difūzas saistaudu slimības.
Vaskulīti. Locītavu slimību diferenciāldiagnoze. Metabolās artropātijas. Neskaidras ăenēzes
drudzis.
KuĦăa - zarnu trakta patoloăijas problēmas: Gastro-intesteciālo slimību diferenciālā
diagnostika. Holeangiopakreātiskās zonas slimību diferenciālā diagnostika. Caureja, aizcietējumi.
Funkcionālās gremošanas trakta slimības. Hronisku aknu slimību diferenciāldiagnostika, ascīts
Nieru patoloăijas problēmas: Glomerulāro slimību diferenciālās diagnostika un ārstēšana.
Tubulo-intesticalo slimību diferenciālā diagnostika un ārstēšana. Hroniska nieru mazspēja, nieru
aizstājēj terapija. Urīna sindroms un mikroalbuminūrija. Akūta nieru mazspēja, ūdens, sāĜu
vielmaiĦa, skābju un sārmu līdzsvars
Endokrīnās slimības: Metabolais sindroms, insulīna rezistence un tās nozīme, IGT, 2. tipa cukura
diabēts, paaugstināts ėermeĦa masas indekss (ĖMI), arteriālā hipertensija, policistiskais ovāriju
sindroms (PCO). PTH, kalcitonīns, vitamīns D – kalcija homeostāzes nodrošināšanā organismā.
Primārs, sekundārs un terciārs hiperparatireoīdisms. Osteoporoze. Dažādu vairogdziedzera
patoloăiju klīniskā un laboratoriskā interpretācija, šo patoloăiju ietekme uz citām orgānu sistēmām
un ārstēšanas pamatprincipi. Endokrīnās arteriālās hipertensijas
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Citi: Alerăija. Limfodenopātija
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – ieskaite pēc praktisko nodarbību atstrādāšanas; Valsts
eksāmens, kurā ietilpst jautājumi iekšėīgās slimībās.
Literatūras saraksts:
Ieteicamā literatūra:
o
o
o
o
o
o
o
o

Danilāns. Gremošanas trakta augšdaĜas bojājumi. Pilats. Rīga, 1999.
Lejnieks. Osteoporoze. 1.grāmata, Rīga, 2003.
Helds. Klīniskā endokrinoloăija. Rīga, 2000.
Kalvelis. Kardioloăija. Rīga, 2003.
Kalvelis. Pulmonoloăija. Rīga, 2003.
Kalvelis. Elektrokardiogrāfija, Rīga, 2005.
Pētersons, E.Vēverbrands, I.Lasovskis. Kā atklāt un ārstēt nieru slimības.
Pētersona autorizdevums, 1998.

Papildus literatūra:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

B. R.Mackenna, R.Callander. Illustrated Physiology, sixth edition, USA, 1997
B. G. Katzung, Basic & Clinical Pharmacology, Eight Edition, USA, 2001
J. A. H. Wass, S.M.Shalet, Oxford textbook of Endocrinology and Diabetes,
USA, 2002
R. S. Cotron, V. Kumar, T. Collins, Pathologic basis of Disease, sixth Edition,
USA, 1999
J. D. Wilson, D. W. Foster, Henry M. Kronenberg, P. R. Larsen, Williams Textbook of Endocrinology
and metabolism, 9 th Edition, USA, 1998
K. L. Becker, Principles and Practice of endocrinology and metabolism, Third edition, USA, 2001
Cecil Textbook of Medicine, 21-Th. ed W. B. Sanders, 2001.
T. R. Harrisons, Principles of Internal Medicine, 14 –th. ed., USA, 2001.
D. Kumar. Clinical Medicine. A. Textbook for medical students and doctors, W. B.Sanders, 2001.
Oxford Handbook of Clinical Medicine, Oxford University Press, 2001.
Osteoporozes Vadlīnijas, Rīga, 2005

Studiju priekšmeta programmas vadītājs

M.D., asoc. prof. Ivans Zagorskis
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Veidlapa Nr. M-3(3)
Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija - Hematoloăija, A
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs - prof. S.Lejniece
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – prof. S.Lejniece
tudiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Medicīnas fakultātes
studiju programmas „Pediatrija” 6 studiju gada studenti
Studiju priekšmeta apjoms –
Studiju priekšmeta mērėis – iemācīt diagnosticēt, diferencēt un ārstēt izplatītākās
hematoloăiskās slimības
Studiju priekšmeta uzdevumi - Iemācīt atpazīt un pareizi izvērtēt izmaiĦas asins analīzēs, prast
izvirzīt diferenciāldiagnozes dažādajām izmaiĦām. Izvēlēties konkrētam pacientam nepieciešamo
izmeklējumu spektru, lai noteiktu hematoloăisko diagnozi. Izvērtēt pacienta ārstēšanas iespējas.
Iemācīt dažādo asins komponentu pielietošanas iespējas, konkrētās indikācijas to lietošanai.
Noformēt nepieciešamo medicīnisko dokumentāciju.
Studiju priekšmeta saturs - Akūtas leikozes: definīcija, cēloĦi, patoăenēze, klīniskā aina,
objektīvā atrade, izmaiĦas asins analīzēs, kaulu smadzenēs, citi izmeklējumi, FAB (franču,
amerikāĦu, britu) klasifikācija. Diferenciāldiagnoze. Komplikācijas. Terapijas principi.
Mielodisplastiski sindromi (MDS): jēdziens par MDS, klīniskā aina, objektīvā atrade, izmaiĦas
asins analīzēs, kaulu smadzenēs, citi izmeklējumi. Diferenciāldiagnoze. Terapijas principi.
Sekundāra hemahromatoze kā transfūziju komplikācija. Neiropēniju cēloĦi, smaguma pakāpes.
Medikamenti neiropēnijas ārstēšanā. Pancitopēniju cēloĦi, diferenciāldiagnostika. Hroniska
limfoleikoze: definīcija, cēloĦi, patoăenēze, klīniskā aina, objektīvā atrade, komplikācijas,
izmaiĦas asins analīzēs, kaulu smadzenēs, citi izmeklējumi. Klasifikācija (Binet, Rai),
diferenciāldiagnoze un terapijas principi. Hroniska prolimfocitāra leikoze. Matšūnu leikoze.
Absolūtas limfocitozes cēloĦi, diferencēšana. Mielomas slimība. Definīcija, cēloĦi, patoăenēze,
klīniskā aina, objektīvā atrade, komplikācijas, izmaiĦas laboratoriskajos rādītājos, citos
izmeklējumos, klasifikācija, diferenciāldiagnoze, terapijas principi. Hodžkina slimība: definīcija,
cēloĦi, patoăenēze, klīniskā aina, objektīvā atrade, komplikācijas, izmaiĦas analīzēs, papildus
izmeklējumi. Diferenciāldiagnoze. Stadiju klasifikācija, terapijas principi. Ne Hodžkina limfomas
– to definīcija, etioloăija, klīnika, objektīvā atrade, laboratoriskās izmaiĦas, diferenciāldiagnostika,
terapijas principi. Palielinātu limfmezglu cēloĦi, izmeklēšanas taktika, diferenciāldiagnoze.
Hronisku mieloproliferatīvu slimību kopējās iezīmes. Hroniska mieloleikoze. Definīcija,
patoăenēze, cēloĦi, klīniskā aina, objektīvā atrade, komplikācijas, izmaiĦas asins analīzēs, kaulu
smadzenēs, citi izmeklējumi, diferenciāldiagnoze, slimības stadijas, terapijas pincipi. Īstā
policitēmija. Definīcija, patoăenēze, klīniskās izpausmes, objektīvā atrade, komplikācijas,
izmaiĦas laboratorisko analīžu rādītājos. Terapijas principi. Sekundāru policitēmiju cēloĦi,
diferenciāldiagnoze. Mielofibroze. Definīcija, patoăenēze, klīniskās izpausmes, objektīvā atrade,
komplikācijas, izmaiĦas laboratorisko analīžu rādītājos, terapijas principi. Esenciālā
trombocitēmija: definīcija, patoăenēze, klīniskās izpausmes, objektīvā atrade, komplikācijas,
izmaiĦas laboratorisko analīžu rādītājos. Terapijas principi. Trombocitožu cēloĦi. Hemorāăisko
diatēžu klasifikācija. Hemorāăisko diatēžu laboratoriskie rādītāji. Trombocītu skaits, asins
tecēšanas laiks, trombocītu funkcijas testi, APTL, PT, fibrinogēns, koagulācijas faktoru
izmeklējumi. Trombocitopēnijas. Imūna trombocitopēniska purpura. Trombocitopātijas.
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Koagulopātijas. Hemofīlija A, Hemofīlija B, Villebranda slimība. Hemorāăisko diatēžu
diferencēšanas algoritms. Anēmiju diferenciāldiagnostika. Hipohromu mikrocitāru anēmiju
diferencēšanas principi. Dzelzs deficīta anēmijas terapijas principi. Hiperhromu makrocitāru
anēmiju diferencēšanas principi. Vitamīna B12 un folskābes deficīta anēmijas. Normohromu
normocitāru anēmiju diferencēšanas principi. Transfuzioloăija. Principi un indikācijas asins
komponentu pārliešanai. Eritrocītu masas pārliešanas indikācijas. Pirms transfūzijas testi. Plazmas
pārliešanas indikācijas. Trombocītu masa, tās pārliešanas indikācijas. Krioprecipitāts, tā
pārliešanas indikācijas, CMV – negatīvi asins komponenti, to pārliešanas indikācijas. Transfūziju
reakcijas (akūtas, hroniskas), ārsta taktika reakciju gadījumos.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – ieskaite
Literatūra –
o S.Lejniece Klīniskā hematoloăija. Nacionālais medicīnas apgāds, 2002.
o The Merck Manual, Seventeenth edition. Merck Researc Laboratories, Whitehouse Station,
N.J., 847-1000, 1999.
o N.C. Hughes-Jones, S.N. Wickramasinghe Haematology. Blackwell Science, 1996.
o M.F. Murphy, D.H. Pamphilon Practical Transfusion Medicine. Blackwell Science, 3-64,
65-76, 108-138, 147-212, 213-243, 2001.
o William J. Williams. Williams Hematology. Fifth Edition. Companin Handbook. McGrawHill, 1996.
o Handbook of Cancer Chemotherapy.Fifth Edition. Lippincott Williams & Wilkins, 1999.

Studiju priekšmeta programmas vadītājs

prof. AivarsLejnieks
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Veidlapa Nr. M-3 (3)
Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Diagnostiskā radioloăija II, A
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs - profesore Gaida KrūmiĦa
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – Profesore Gaida KrūmiĦa, Asoc. profesors
Ardis Platkājis, asistente Aija Teibe, asistents Andris Norko
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Medicīnas fakultāte,
studiju programma „Pediatrija”, 6. studiju gada studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) –
Studiju priekšmeta mērėis – Mācību programmas mērėis ir dot padziĜinātas zināšanas
diagnostiskajā radioloăijā – modernā attēldiagnostikā atsevišėās nozarēs: neiroradioloăijā,
torakālā un abdominālā radioloăijā, muskuloskeletālajā radioloăijā, integrējot tās ar attiecīgo
disciplīnu studiju tēmām.
Studiju priekšmeta uzdevumi – Kursa apguves rezultātā studentiem ir jāizprot moderno
radioloăisko metožu pielietošanas indikācijas CNS, torakālo, abdominālo, un muskoluskeletālo
patoloăiju diagnostikā.
Studiju priekšmeta saturs – Muskuloskeletālās sistēmas radioloăiskā izmeklēšana. Traumu,
deăeneratīvu, iekaisīgu un neoplastisku saslimšanu modernās attēldiagnostikas algoritmi. Krūšu
kurvja saslimšanu mūsdienu radioloăiskā diagnostika un diferenciāldiagnostiskās iespējas. Dažādu
vēdera dobuma orgānu patoloăiju modernās radioloăiskās diagnostikas iespējas. Neiroradioloăija.
Dažādu CNS saslimšanu jaunās attēldiagnostikas iespējas: a) galva un galvas smadzenes, b)
mugurkaula kanāls un muguras smadzenes.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – pārrunas, ieskaite
Literatūra saraksts:
- ieteicamā literatūra;
o Robert A. Novelline. Squires Fundamentals of Radiology (Fifth Edition). Harvard
University Press. 1997
o AmoliĦš, J. Nemiro “Medicīniskā rentgenoloăija” Zvaigzne 1981.
o John R.Haaga,M.D., Ralph J.Alfidi, M.D. Compuded Tomography of the Whole
Body (Second Edition). The C.V.Mosby Company, 1998
o Holger Petterson M.D. A Global Text Book of Radiology, Parts I, II, III. The
NICER Centennial Book 1995, The NICER Institute 1995
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- papildus literatūra
o Elias G.Theros, M.D.,John H.Haris, M.D.Sc. Genitourinary Tract Diseases. American
College of Radiology. Reston, Virginia, 1996
o J.Randy Jinkins,M.D.F.A.C.R., Claudia da Costa Leite, M.D. Neuroradiologic
Imaging. Pattern Analysis and Differential Diagnosis. Lippincott-Raven Publishers.
Philadelphia-New York, 1998
o Anne
G.Osborn,
M.D.,F.A.C.R.
Diagnostic
Neuroradiology.
MosbyYearbook,Inc.1994
o David W.Stoller, M.D. Magnetic Resonance Imaging in Orthopedic&Sports Medicine
(Second Edition). Lippincot Raven Publishers, 1997
o Mauricio Castillo, M.D. Neuroradiology Companion (Second Edition). LippincotRaven Publishers, 1999

Studiju priekšmeta
programmas vadītāja

Dr.med.habil.,profesore Gaida KrūmiĦa
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Veidlapa Nr. M- 3(3)
Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija - Ėirurăiskās slimības III, A
(t.sk.sirds – sinsvadu ėirurăija) un sejas – žokĜu ėirurăija
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs - Dr.habil.med. prof. Jānis Gardovskis
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji - prof. J.Gardovskis, prof. R.Lācis, as.prof.
V.Boka; doc. G.Pupelis, doc. G.Trofimovičs
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Medicīnas fakultāte,
studiju programma „Pediatrija”, 6 studiju gada studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) - 3 KP
Studiju priekšmeta mērėis – studiju laikā iegūto zināšanu papildināšana, sistematizācija un
praktiskā pielietošana darbam ar jkonkrētiem slimniekiem ėirurăiskā klīnikā.
Studiju priekšmeta uzdevumi – sagatavot studentus patstāvīgam praktiskam darbam ar
slimnieku, prast interpretēt speciālo izmeklēšanas metožu rezultātus, apgūt minimālās operatīvās
tehnikas iemaĦas.
Studiju priekšmeta saturs - Ėirurăiskās slimības studenti apgūst dažādu ėirurăisku slimību
diagnostiku, kā arī to ārstēšanas pamatmetodes un profilaksi. Galvenās tēmas - akūtas ėirurăiskās
slimības (apendicīts, žultsakmeĦu slimība un holecistīts, pankreatīts, zarnu nosprostojums u.c.);
hroniskas kuĦăa–zarnu trakta slimības (čūlas slimības komplikācijas, tievo un resno zarnu
ėirurăiskās slimības, aizkuĦăa dziedzera u.c. slimības); krūšu kurvja orgānu (barības vada,
videnes, plaušu un pleiras) slimības; endokrīnā patoloăija ( krūts dziedzera, vairogdziedzera,
epitēlijėermenīšu un virsnieru ėirurăiskās slimības); labdabīgie un Ĝaundabīgie audzēji (kuĦăa,
barības vada, plaušu, zarnu u.c. priekšvēža slimības un vēzis). Sirds ėirurăija tās galvenais mērėis
ir apmācīt studentus plašā mūsdienīgi pamatotā slimnieku atlasē ėirurăiskai sirds slimību
ārstēšanai un attālā pēcoperācijas perioda vadīšanā. Galvenās tēmas: iedzimtās un iegūtās sirds
kaites un to ārstēšana, sirds vārstuĜu patoloăijas ėirurăiskā ārstēšana, hroniskās sirds išēmiskās
slimības ėirurăiskā ārstēšana, sirds ievainojumu, audzēju un aortas aneirismu ėirurăiska ārstēšana.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – valsts pārbaudījuma “klīniskajā medicīnā” sastāvā –
datorizētais daudzizvēles atbilžu tests, praktiskais eksāmens pie slimnieka gultas un teorētiskais
eksāmens. Sirds ėirurăija - jautājumi iekĜauti valsts pārbaudījuma “klīniskajā medicīnā”
datorizētajā daudzizvēles atbilžu testā, praktiskajā un teorētiskajā eksāmenā.
Ieteicamā literatūra:
o Mācību grāmata “Ėirurăija”, prof. J.Gardovska redakcijā, 2001.
o Lekciju un praktisko nodarbību materiāli.
o V.Utkins. Klīniskā ėirurăija. “Zvaigzne”, 1992. (Mācību grāmata).
o М.И. Кузин. Хирургические болезни. М.
o Sabiston. Textbook of Surgery,1997,I-2208.(London,etc.).
o R.Liechty, R.T.Soper. Fundamentals of Surgery.IE,1989.
o Braash, Sedgwick, Veidenheimer & Ellis. Atlas of Abdominal Surgery, 1991, 464 pp.
o Cameron, et al. Advances in Surgery, 1996.
o Schrock. Handbook of Surgeryy, 1994, 1022 pp.
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Lawrence W.Way. Current, Surgical Diagnosis et Treatment, 1993, 1227.
A.P.M.Forrest, D.C.Carter, I.B.Macleod. Principles Practice of Surgery, 1995, 640.
Р.Конзен, Л.Найхус. Клиническая хирургия. Практика. , Москва
Dz.EmziĦš. Diagnozes noteikšanas un ārstēšanas standarti onkoloăijā. Rīga, 2001.
D.BaltiĦa. Klīniskā onkoloăija. Zvaigzne ABC, 1999.
Latvijas vēža slimnieku reăistrs. Saslimstība ar vēzi Latvijā (1997. – 1998.), Rīga 2000.
G.Biksone. Klīniskā farmakoloăija un pacienta aprūpe. Rīga, 1998.
M.Cencs. Rokasgrāmata sāpju terapijā. Rīgas Starptautiskā medicīnas zinātnes un
farmācijas centra apgāds, 1998.
o De Vita V.T., Hellman S., Rosenberg S.A. Cancer – Principles and Practice in Oncology.
5 ed. New-York, 1997.
o Mann C.V., Russell R.C.G. Bailey & Love’s Shot Practice of Surgery 23rd ed. London,
Champan & Hall Medical, 2000.
o Schwarts S.I., Shoiras G.T., Spencer F.C. Princip;es of Surgery – 6th ed. – New York,
McGraw-Hill, 1998.

o
o
o
o
o
o
o
o

Papildus literatūra:
o H.Bailey. Chirurgieche Kranken-untersuchung,1991,I-691.
o Berga &Kistner. Atlas of Venous Surgery, 1992, 299 pp.
o Clark & Duh. Texbook of Endocrine Surgeryy, 1997, 655 pp.
o Burnand K.G., Young A.E. The New Aird’s Companinon in Surgical Sytudies. Edinburgh:
Churchill Livingstone, 1992.

Studiju priekšmeta programmas vadītājs

Dr.habil.med.,prof. Jānis Gardovskis
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Veidlapa Nr.M-3 (3)
Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Ăimenes medicīnas pamati, A
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs - profesore Ludmila Vīksna
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – profesore Ludmila Vīksna, profesors Jānis
Vētra, asoc.profesors Jāzeps Keišs, asoc.profesors Aivars Lejnieks, asistents Raimonds Sīmanis
Studiju priekšmetu klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Medicīnas fakultāte,
studiju programma „Pediatrija”, 6.studiju gada studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 3 KP
Studiju priekšmeta mērėis – Veidot izpratni par ăimenes medicīnu atbilstoši specialitātes
nozīmīgumam sabiedrības un indivīda veselībā
Studiju priekšmeta uzdevumi - Informēt studējošos par ăimenes medicīnas specialitātes īpašo
vietu citu medicīnas specialitāšu dizainā. Apgūt specialitātei piekrītošo pienākumu un tiesību bāzi.
Veidot izpratni par ăimenes ārsta darba virzieniem un apjomu dažādās vecuma un sociālajās
grupās. Izprast pacienta, piederīgo, ăimenes locekĜu un ăimenes ārsta komunikācijas īpatnības.
Izprast specifiskās imunizācijas un veselības veicināšanas lomu ăimenes medicīnā. Izprast pacientu
un ārstu tiesību tiesisko bāzi.
Studiju priekšmeta saturs - Ăimenes medicīnas kā specialitātes aktualitātes. Ăimenes medicīna
kā specialitāte, tās vēsture. Ăimenes medicīna kā specialitātes raksturojums. Ăimenes ārsta
darbības lauks veselības aprūpē. Ăimenes ārsta darba principi ar dažādām iedzīvotāju vecuma
grupām: jaundzimušajiem, zīdaiĦiem, bērniem līdz 18 gadiem, pieaugušajiem (gan reproduktīvā,
gan pensijas vecumā). Ăimenes ārsta darbs ar sociālajām riska grupām, tā organizēšana.
Saskarsmes prasmes: ārsts – pacients – ăimene (tuvinieki), ăimenes ārsts. Problēmu risināšanas
metodes ăimenes ārsta darbā: novērtējot epidemioloăisko situāciju, lietojot diagnostiskos
skrīningtestus, izvērtējot un atklājot dažādas riska grupas, izvēloties dažādas diagnostikas un
izmeklēšanas metodes. Profilaktiskā darba nozīmīgums ăimenes ārsta praksē. Valstī apstiprinātā
imūnprofilakses programma. Ăimenes ārsta taktika vispārēju akūtu medicīnisku problēmu
gadījumos. Ăimenes ārsta taktika hronisku slimību un sindromu gadījumos. Veselības
veicināšanas pamatprincipi un dažādas pieejas. Veselības veicināšana un socioloăija –
pielietojums, teorijas, kritēriji. Veselības izglītība un veselības veicināšanas kā sabiedrības normas.
Veselības veicināšana sociālajā darbā – indivīda līmenī un institūciju līmenī. Ārsta un pacienta
tiesības un pienākumi ăimenes medicīnas kontekstā. Ārsta un pacienta attiecības kā terapeitiskais
faktors. Hospiss un paliatīvā aprūpe. Dzīves kvalitātes noteikšanas metodes. Sabiedrības veselības
pamati. Veselības veicināšanas pamatnostādnes un dažādās pieejas. Veselības izglītība. Atkarības
vielu lietošanas profilakse. Infekcijas slimību profilakse. Neinfekcijas slimību profilakse. Veselīga
un droša vide. Vardarbības izraisītie veselības traucējumi. Veselības izglītība un ăimenes ārsta
prakse. Veselības saglabāšana un uzlabošana dažādās dzīves vidēs – veselīgās pašvaldības,
veselību veicinošās skolas. Veselīga uztura paradumi. Fiziskā veselība. Multisektoriāla atbildība
par veselību un partneru piesaistīšana sabiedrības veselības uzlabošanai.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi - eksāmens
Literatūras saraksts: Ieteicamā literatūra:
o Rakel, Robert E. Essentials of family practice. W. B. Saunders Company, Philadelphia,
1993.
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o R. Taylor. Family Medicine, 1994.
o Robert Rakel. Family Practice, 1996.
o Charles RK Hind. Communication Skills in Medicine. BMJ Publishing Group, London,
1997.
o Malcolm Fox. Practical Problems in General Practice. BMJ Publishing Group, London,
1997.
o Charles B. Clayman. The American Medical Association family medical guide. Random
House, Inc., the United States of America, 1994.
o Edward T. Bope Alvah R. Cass, Michael D. Hagen. Saunders Review of Family Practice.
W. B. Saunders Company, Philadelphia, 2002, 1997, 1992.
o Karen J. Carlson, Primary Care of Women, 2002.
o Mitchell D. Feldman, John F. Christensen, Behavioral Medicine in Primary Care, 2003).
o Chantal Simon, Oxford Handbook of General Practice (Oxford Handbooks S.), 2002.
o Joanne K., Phd Singleton, Primary Care Pediatrics, 2001
o R. Douglas Collins, Differential Diagnosis in Primary Care, 2002
o Robert B. Taylor. Family medicine: principles and practice. New York, 1994, 1998, 2003.
o El Bindari-Hammad. Primary health care reviews: Guidelines and methods. World Health
Organization, Geneva, 1992.
o Sūnīte, Solvita Kaspars Kroders. Latvijas primārās veselības aprūpes galvenās problēmas
Eiropas reăiona veselības aprūpes stratēăisko mērėu kontekstā. (Main problems of primary
health care in Latvia in the context of strategic goals in health care for the European
region). 2004.
Papildus literatūra:
o акад. РАМН проф. И. Н. Денисов. ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ОБЩЕЙ
(СЕМЕЙНОЙ) ПРАКТИКИ. Издательский дом «ГЕОТАР-МЕД», Россия, 2001.
o Др. Малле Тохвер. О ПРЕВЕНЦИИ В ПРАКТИКЕ СЕМЕЙНОГО ВРАЧА/ ВРАЧА
ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ. Тарту, 2002.
o D.B.Shires, B.K.Hennen, D.I.Rice. Family medicine: A guidebook for practitioners of the
art. McGraw-Hill Book Company. New York, 1987.
o Family medicine 1999: Cornell Seminar in Salzburg: contains materials presented at the
October 1999 Cornell Seminar in Salzburg: [kompaktdisks] /course director Lloyd
Michener. New York, Salzburg, 1999.

Studiju priekšmeta programmas vadītāja

Dr.habil.med., prof. L.Vīksna
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Veidlapa Nr. M-3(3)
Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Psihosomatiskā medicīna un
psihoterapija, A
Akadēmiskās struktūrvienības vadītāja – asoc.prof.Gunta Ancāne
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – asoc.prof.Gunta Ancāne, asist.Laura
Meistere, asist.Monta VasiĜevska, asist.Ilze SiliĦa, asist.Artūrs Utināns, asist.Voldemārs Švarcs
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Medicīnas fakultāte,
studiju programma „Pediatrija”, 6. studiju gada studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) –
Studiju priekšmeta mērėis – dot studentiem zināšanas par cilvēka psihisko un somatisko procesu
mijiedarbību un pārskatu par psihoterapeitiskajiem ārstēšanas veidiem
Studiju priekšmeta uzdevumi – dot zināšanas speciālajā psihosomatikā; dot pārskatu par
psihoterapijas veidiem bērnu slimību klīnikā;
Studiju priekšmeta saturs – speciālā psihosomatika, psihosomatisko traucējumu un slimību
klasifikācija, veselīgas un disfunkcionālas ăimenes, psihosomatiskās ăimenes kā slimību
producētājas, ārsta – pacienta attiecības, terapeitiskie faktori ārsta-pacienta terapeitiskajās
attiecībās; pārskats par psihoterapijas veidiem. Ētikas jautājumi psihoterapijā.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – ieskaite.
Literatūras saraksts:
o Artūrs Utināns.Cilvēka psihe. Tās darbība, funkcionēšanas traucējumi un ārstēšanas
iespējas. Nacionālais apgāds. 2005. 568 lpp.
o H.I.Kaplan, B.J.Sadock. Comprehensive textbook of psychiatry/YII. In Vol 2. 2001. pp
2804.
o Ā.Karpova. Personība. Teorijas un to radītāji. Zvaigzne ABC, 1998. 223 lpp.
o Lyle E.Bourne, Jr., Nancy Felipe Russo (1998) Psychology. Behaviors in Context, W.W.
Norton;
o B.Luban-Plozza, W.Poldinger, F.Kroger (1992) Psychosomatic Disorders in General
Practice, Springler-Verlag;
o Daniel Goleman. Emotional intelligence. Bloomsbury. 1995.
o Džons Boulbijs. Drošais pamats. Rasa, ABC.1998
o J.Kovel. A complete guide to therapy. From psychoanalysis to Behaviour modification.
Penguin Books. 1991.pp.369.

Studiju priekšmeta programmas vadītāja

med.dokt.,asoc.prof.Gunta Ancāne
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Veidlapa Nr. M-3 (3)
Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Tiesību pamati, A
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs - M.iur. J.Bernāts
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji - M.iur. J.Bernāts, dipl.iur. A.LiepiĦš
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads): Medicīnas fakultāte,
studiju programma „Pediatrija”, 6.studiju gada studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) –
Studiju priekšmeta mērėis – nodrošināt studentiem pamatzināšanas par tiesībām, īpašu
uzmanību pievēršot profesionālās darbības izvēlētajā profesijā tiesiskajiem aspektiem, sekmēt
studentos pozitīvas, aktīvas un tolerantas attieksmes veidošanos pret sabiedrību un Latvijas
Republiku
Studiju priekšmeta uzdevumi – sniegt zināšanas par tiesību struktūru, jēdzieniem un
terminoloăiju, radīt izpratni par tiesībām un tiesību sistēmu, iepazīstināt ar tiesību aktu sistēmu,
iepazīstināt ar noteiktu valsts institūciju uzbūvi un funkcijām, sniegt nepieciešamās zināšanas par
publisko un privāto tiesību aspektiem, iepazīstināt ar darbības izvēlētajā profesijā tiesiskajiem
aspektiem, t.sk. pacientu tiesībām un medicīnas personāla pienākumiem
Studiju priekšmeta saturs – Ievads tiesību zinātnē. Tiesību zinātnes saturs. Tiesību jēdziens.
Tiesību funkcijas. Tiesību normas. Tiesību avoti. Tiesību akti. Normatīvie akti. Normatīvo aktu
hierarhija. Normatīvo aktu pieejamība. Tiesību sistēmas. Publiskās un privātās tiesības, to
nošėiršana. Tiesību normu piemērošana. Tiesību normu iztulkošana, iztulkošanas metodes. Tiesību
normu kolīzijas. Publiskās tiesības: Valststiesības (Latvijas valsts iekārta. Tiesiska valsts. Varas
dalīšana. Likumdevējvara, valsts pārvalde, tiesu vara). Administratīvās tiesības (Administratīvais
akts. Administratīvais process). Cilvēktiesības. Procesuālās tiesības. Privāttiesības: Civiltiesības.
Ievads Ăimenes tiesībās, Mantojuma tiesībās, Lietu tiesībās un Saistību tiesībās. Ievads
Apdrošināšanas tiesībās, Darba tiesībās, Patērētāju tiesībās un Komerctiesībās. Civilprocess, t.sk.,
šėīrējtiesu un arbitrāžu process. Profesionālās darbības tiesiskie aspekti: Profesionālās darbības
privāttiesiskie, administratīvo tiesību un krimināltiesību aspekti. Ārstniecības likums un citi
nozares normatīvie akti. Pacientu tiesības. Profesionālā atbildība. Personas datu aizsardzība.
Lietvedības prasības.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – ieskaite.
Ieteicamā literatūra
o Autoru kolektīvs. Demokrātijas pamati. Rīga, 1993
o Autoru kolektīvs, OzoliĦa Ž. (zin. red.) Ievads politikā. Rīga, 1998
o Autoru kolektīvs, Ziemele I. (zin. red.) Cilvēktiesības Latvijā un pasaulē. Rīga, 2000
o Briede J. Administratīvais akts. Rīga, 2003
o Briede J., ěubĜina A., Groduma M., Menăele L. Administratīvā procesa vispārīgie
noteikumi un administratīvais process iestādē. Shēmas. Rīga, 2003
o Deklarācija par Pacientu tiesību veicināšanu Eiropā
o Dišlers K. Ievads Latvijas valststiesību zinātnē. Rīga, 1930
o Latvijas ārstu ētikas kodekss
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o Neimanis J. Ievads tiesībās, Rīga, 2004
Papildus literatūra
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Autoru kolektīvs, Alehno I. (zin. red.) ES tiesību īstenošana Latvijā. Rīgā, 2003
Autoru kolektīvs, Dudelis M. un Torgāns K. (zin. red.) Civilprocesa likuma komentāri. Rīga, 2001
Autoru kolektīvs. Eiropas Cilvēktiesību konvencijas piemērošana praksē. Rīga, B.g.
Autoru kolektīvs, MeĜėisis E. (zin. red.) Juridiskās metodes pamati. 11 soĜi tiesību normu piemērošanā. Rīga,
2003
Autoru kolektīvs, MeĜėisis E. (zin. red.) Mūsdienu tiesību teorijas atziĦas. Rakstu krājums. Rīga, 1999
Autoru kolektīvs. Satversmes reforma Latvijā: par un pret. Rīga, 1995
Autoru kolektīvs, Torgāns K. (zin. red.) Civillikuma komentāri. Rīga, 1998
Autoru kolektīvs. Vai Latvijā valda likums? Domas un vērtējumi. Rīga, 1998
Autoru kolektīvs. Vispārīgās tiesību teorijas un valstszinātnes atziĦas. Zinātniski metodiskie raksti. Rīga,
1997
Autoru kolektīvs, Ziemele I. (zin. red.) Cilvēktiesību īstenošana Latvijā: tiesa un administratīvais process.
Rīga, 1998
Bērnems S.Dž. Līgumu sastādīšana. Rīga, 1996
Bičevskis M., Kvēps M., Repšs A. VekseĜtiesības. Rīga, 1996
Bitāns A. Civiltiesiskā atbildība un tās veidi. Rīga, 1997
Bojārs J. Starptautiskās privāttiesības. Rīga, 1998
Bojārs J. Starptautiskās tiesības. Rīga, 1998
Bukovskis V. Civilprocesa mācību grāmata. Rīga, 1933
Cipeliuss R. Vispārējā mācība par valsti. Rīga, 1998
Cipeliuss R. Tiesību būtība. Rīga, 2001
Čakste K. Civiltiesības. Rīga, 1940
Dišlers K. Ievads administratīvo tiesību zinātnē. Rīga, 1938; atkārtots izdevums – Rīga, 2002
Dišlers K. Latvijas valsts varas orgāni un viĦu funkcijas, Rīga, 1925
Džohansens S. Juridiskā analīze un tekstu rakstīšana. Rīga, 2001
Gatawis S., Broks E., Bule Z. Eiropas tiesības. Rīga, 2002
Grūtups A. Tiesu prakse un komentāri. Rīga, 1994
Grūtups A. Tiesu prakse un komentāri. Otrā grāmata. Rīga, 1997
Grūtups A., KalniĦš E. Civillikuma komentāri. Īpašums. Rīga, 2002
Grūtups A., KrastiĦš E. Īpašuma reforma Latvijā. Rīga, 1995
Juridisko terminu vārdnīca. Rīga, 1998Kollatz U., Priednieks K. Eiropas tiesības. Lietu un materiālu izlase.
Rīga, 2000
Koraha V. Ievads EK konkurences tiesībās un praksē. Rīga, 2002
KrastiĦš I. Tiesību teorijas pamatjēdzieni. Rīga, 1998
Krauze R. Mantojuma tiesības. Rīga, 1997
Krauze R., Gencs Z. Civillikuma komentāri. Mantojuma tiesības. Rīga, 1997
Kuleša V.T., Vinčoreks. Demokrātija 20.gs. nogalē. Rīga, 1996
Ėinis U. Informācijas un komunikāciju tiesības I, II. Rīga, 2002
Lamentovičs V. Mūsdienu valsts. Rīga, 1996
Langenbuhere K. Tiesnešu tiesību attīstība un iztulkošana. Metodoloăisks pētījums par tiesnešu tiesību
tālākveidošanu vācu civiltiesībās. Rīga, 2005
Latvijas farmaceitu ētikas kodekss
Levits E. Valsts un valsts pārvaldes juridiskā struktūra un pamatjēdzieni, “Jaunā Pārvalde”, 2002, Nr.1 (31)
Levits E. Valsts pārvaldes iekārtas likuma koncepcija, LV, 2002, Nr.95 (2670)Lēbers D.A., Bišers I. Ministru
Kabinets. Satversmes IV nodaĜas komentārs. Rīga, 1998
Meikališa Ā. Prokuratūra Latvijā. Rīga, 2002
Meikališa Ā. Tiesu vara. Rīga, 1998
MeĜėisis E. Attīstības tendences dažos tiesību teorijas un prakses jautājumos. Rīga, 1998
MeĜėisis E. Tiesību normu interpretācijas metodes. Rīga, 1996
Neimanis J. Juridisku kāzusu risināšanas tehnika. Rīga, 2004
Nīcgalis A. Prasījumu metode. Rīga, 2003
Osipova S. Viduslaiku tiesību spogulis. Rīga, 2004
Paine F.J. Vācijas vispārīgas administratīvas tiesības. Vācijas Administratīvā procesa likums. Rīga, 2002
Pleps J., Pastars E., Plakane I. Konstitucionālās tiesības. Rīga, 2004
PoĜakovs G. Rūpnieciskā īpašuma īpašnieka tiesības. Rīga, 2001
Raihs N., Godars K., VasiĜjeva K. Izprotot Eiropas Savienības tiesības: Kopienas tiesību mērėi, principi un
metodes. Rīga, 2004
Rozenfelds J. Intelektuālais īpašums. Rīga, 2004
Rozenfelds J. Ėīlas tiesības. Rīga, 1998
Rozenfelds J. Lietu tiesības. Rīga, 1994
Rozenfelds J. Lietu tiesības. Rīga, 2002
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Ruėers M. Personas datu tiesiskā aizsardzība. Rīga, 2000
Saeimas juridiskais birojs. Metodiskie norādījumu tiesību aktu sastādīšanā izstrādāšanā un noformēšanā.
Rīga, 1997
o Sinaiskis V. Latvijas civiltiesību apskats. Lietu tiesības. Saistību tiesības. Rīga, 1995
o Stafecka L. Mēs demokrātijā. Rīga, 2005
o Strautmanis J. Ekoloăisko tiesību pamati. Dabasvides tiesiskā aizsardzība. Rīga, 1997
o Strupišs A. Komerclikuma komentāri A daĜa Komercdarbības vispārīgie noteikumi. Rīga, 2003
o Strupišs A. Komerclikuma komentāri III B daĜa. Komersanti. Rīga, 2003
o Švarcs F., Rimša S. Saistību tiesības. Sevišėā daĜa. Rīga, 2001
o Torgāns K. Gribu kĜūt par diplomētu juristu, bakalauru, maăistru… Rīga, 1997
o Torgāns K. Kā nevajag spriest tiesu. Rīga, 1998
o Torgāns K. Norēėinu tiesiskais regulējums. Rīga, 2001
o Torgāns K., JemeĜjanova M., Burkovska V. Produkcijas kvalitāte, likums, patērētāju tiesības. Rīga, 1994
o Torgāns K., Petrovičs S. Kravu un pasažieru pārvadājumu līgumi. Rīga, 1996
o Vēbers J. Civillikuma komentāri. Ăimenes tiesības. Rīga, 2000
o Vēbers J., Torgāns K. Civiltiesības kā tiesību nozare. Rīga, 1997
o Vildbergs H.J., Feldhūne G. Salīdzinošās konstitucionālās tiesības. Atsauces pamattiesībām. Rīga, 2001
o Vildbergs H.J., Krasts V. Salīdzinošās administratīvās tiesības. Lietas un risinājumi. Rīga, 2001
o Vīnzarājs N. Civiltiesību problēmas. Raksti (1932.-1939). Rīga, 2000
o VītiĦš V. Vispārējs tiesību pārskats. 1939; atkārtots izdevums – Rīga, 1993
o Publikācijas žurnālā “Likums un tiesības” un “Latvijas Vēstneša” pielikumā “Jurista vārds”
Tiesu nolēmumi
o
o

o
o
o
o
o

Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumi, publicēti atsevišėos izdevumos un Eiropas Cilvēktiesību tiesas mājas
lapā internetā (www.echr.coe.int)
Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, publicēti atsevišėos izdevumos un Eiropas Kopienu tiesas mājas lapā
internetā (www.curia.eu.int).
LR Satversmes Tiesas spriedumi, publicēti “Latvijas Vēstnesī”, atsevišėos izdevumos, un LR Satversmes
Tiesas mājas lapā internetā (www.satv.tiesa.gov.lv).
LR Augstākās Tiesas Senāta un Rīgas Apgabaltiesas nolēmumi, publicēti atsevišėos izdevumos, Latvijas
Vēstneša pielikumā “Jurista vārds” un attiecīgās tiesas māja lapā (www.tiesas.lv, www.at.gov.lv).
LR Augstākās Tiesas Plēnuma un tiesu prakses vispārināšanas daĜas tiesu prakses apkopojumi, publicēti LR
Augstākās tiesas mājas lapā internetā (www.at.gov.lv).

Tiesību akti
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Latvijas Republikas Satversme
Vispārējā cilvēktiesību deklarācija
Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību konvencija
Eiropas Sociālā harta
Konvencija par cilvēktiesību un cieĦas aizsardzību bioloăijā un medicīnā
Konvencijas par cilvēktiesību un cieĦas aizsardzību bioloăijā un medicīnā Papildprotokols par cilvēku
klonēšanas aizliegumu
Starptautiskais pakts par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām
Starptautiskais pakts par pilsoĦu un politiskajām tiesībām
Administratīvā procesa likums
Ārstniecības likums
Civillikums
Civilprocesa likums
CivilstāvokĜa aktu likums
Darba likums
Deklarācija Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu
Elektronisko dokumentu likums
Epidemioloăiskās drošības likums
Fizisko personu datu aizsardzības likums
Informācijas atklātības likums
Komerclikums
Krimināllikums
Kriminālprocesa likums
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss
Latvijas Republikas Advokatūras likums
Likums “Par apdrošināšanas līgumu”
Likums “Par bāriĦtiesām un pagasttiesām”
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Likums “Par invalīdu medicīnisko un sociālo aizsardzību”
Likums “Par Latvijas Republikas valstisko statusu”
Likums “Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieĦemto aktu izsludināšanas,
publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību”
Likums “Par pašvaldībām”
Likums “Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu”
Likums “Par tiesu varu”
Likums par Valsts cilvēktiesību biroju
Ministru kabineta iekārtas likums
Notariāta likums
Prokuratūras likums
Saeimas kārtības rullis
Saeimas vēlēšanu likums
Satversmes tiesas likums
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums
Pilsonības likums
Tiesu izpildītāju likums
Valsts kontroles likums
Valsts pārvaldes iekārtas likums
Zemesgrāmatu likums
Ministru Kabineta 23.04.1996. noteikumi Nr.154 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi”
Ministru kabineta 23.12.1997. noteikumi Nr.431 “Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība”
Ministru Kabineta 12.05.1998 noteikumi Nr.177 “Prakses ārsta civiltiesiskās atbildības obligātās
apdrošināšanas kārtība”
Ministru Kabineta 13.03.2001. noteikumi Nr.120 “Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi”
Ministru Kabineta 20.03.2001. noteikumi Nr.133 “Ārstniecības iestāžu un to struktūrvienību sertifikācijas
kārtība”
Ministru Kabineta 03.07.2001. noteikumi Nr.305 “Plānveida veselības aprūpes pakalpojumu pieprasītāju
rindu veidošanas un pārraudzības kārtība”
Ministru Kabineta 27.12.2001. noteikumi Nr.551 “Valsts aăentūras “Sabiedrības veselības aăentūra”
nolikums”
Ministru kabineta 12.03.2002. noteikumi Nr.111 “Ministru kabineta kārtības rullis”
Ministru Kabineta 27.12.2002. noteikumi Nr.583 “Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aăentūras
nolikums”
Ministru Kabineta 19.11.2003. noteikumi Nr.650 “Invaliditātes ekspertīzes kārtība Veselības un darbspēju
ekspertīzes ārstu valsts komisijā”
Ministru kabineta 13.04.2004. noteikumi Nr.286 “Veselības ministrijas nolikums”
Ministru Kabineta 21.12.2004. noteikumi Nr.1036 “Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”
Ministru Kabineta 08.03.2005. noteikumi Nr.170 “Noteikumi par ārstniecības iestāžu reăistru”
Ministru Kabineta 08.03.2005. noteikumi Nr.175 “Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī
recepšu izrakstīšanas noteikumi”
Ministru Kabineta 29.03.2005. noteikumi Nr.218 “Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes
kontroles inspekcijas nolikums”
Ministru Kabineta 21.06.2005. noteikumi Nr.445 “Pasta noteikumi”

Studiju priekšmeta programmas vadītājs

M.iur. J.Bernāts
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Veidlapa Nr. M-3 (3)
Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Klīniskā imunoloăija, A
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – Dr.Habil.med.Prof. Artūrs SočĦevs
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – Prof. Artūrs SočĦevs, Asoc.prof.
I.Mihailova
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Medicīnas fakultāte,
studiju programma „Pediatrija” 6 studiju gada studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) –
Studiju priekšmeta mērėis – dot studentam zināšanas par: galvenajiem imūnpatoloăijas veidiem
un ar tiem saistītām slimībām (imūndeficīti, autoimunitāte, alerăija, malignitāte, imūnsistēmas
infekcijas u.c.); svarīgākajiem cilvēka imunitāti raksturojošiem parametriem, to noteikšanas
iespējām, indikācijām, klīnisko interpretāciju un izmantošanu dažādu slimību diagnostikā un
diferenciālā diagnostikā; imūnkorekcijas un imūnprofilakses paĦēmieniem, līdzekĜiem, lietošanas
indikācijām un blakusiedarbību. Šīs zināšanas nepieciešamas dažādu specialitāšu ārstiem
(internistiem, pediatriem, onkologiem, dermatologiem, reimatologiem, oftalmologiem,
infekcionistiem, transplantologiem u.c.). Students zinās mācību programmas saturu, kas sīki
izklāstīts 6. punktā. Students pratīs:ievākt imunoloăisko anamnēzi un noteikt speciālās
imunoloăiskās izmeklēšanas indikācijas; klīniski izvērtēt vienkāršu imunogrammu un noteikt
indikācijas padziĜinātai speciālai imunoloăiskai izmeklēšanai; izmantot imunitātes parametrus
dažādu slimību diagnostikā un diferenciālā diagnostikā; nozīmēt imūnkoriăējošu terapiju.
Studiju priekšmeta uzdevumi – izprast imūnas sistēmas funkcionēšanu normā un dažādu
imūnsistēmas patoloăiju gadījumā; zināt svarīgākās imunoloăiskās izmeklēšanas metodes, kas
raksturo dažādu imunitātes komponentus: humorālo, celulāro imunitāti, komplementa sistēmu,
fagocitozi; apgūt zināšanas par imūnpatoloăisko stāvokĜu etioloăiju, klīniku, imūnpatoloăisko
diagnostiku un terapiju; orientēties imūnterapijas principos.
Studiju priekšmeta saturs – Imunitātes pamati – šūnu un humorālās sistēmas audu bojājumu
mehānismi. Imunoloăiskās izmeklēšanas metodes, imunoloăiskais monitorings, populācijas
īpatnības, metožu demonstrācija, imunoloăiskā izmeklēšanas karte. Imūnpatoloăija: a)imūndeficīta
klasifikācija, primārie un sekundārie ID, komplementa, fagocitozes, humorālie, šūnu imūndeficīti.
Etioloăija, klīniskās izpausmes, norise, imunoloăiskā diagnostika, terapija; b) alerăisko slimību
imunoloăiskā patoăenēze: imūnregulācijas traucējumi, loma, imūndiagnostika; autoimunitāte un
autoimūnās slimības, imunoloăiskās tolerances traucējumi; to mehānismi. Auto antivielu
diagnostika un to nozīme diferenciālā diagnostikā. Audu imūnpatoloăiskās izmeklēšanas principi
un diferenciāldiagnostiskais izvērtējums. imūnkompleksu slimību klīnika, imunoloăiskās
diagnostikas metodes. Speciālā imunoloăija: tumora, tumora marėieru diagnostika,
transplantoloăijas, tremes reakcijas imūnpatoăenēze. Imūnmodulējošā terapija: imūnsupresija,
plazmaferēze, skalošanās preparātu grupas, to imunoloăiskās darbības mehānismi, blakus efekti,
augšanas faktori, imūnprofilakse, imūnstimulācija, adjuvantu terapija. Aizvietojošā imūnterapija.
Klīniskās imunoăenētikas pamati. HLA un slimības. HLA un terapijas veidi. HLA un tiesu
medicīna. HLA un slimības gaitas prognoze, protektīvie un riska gēni. Orālā klīniskā imunoloăija.
Galvenie hipersensitivitātes veidi orālā patoloăijā. Periodonta iekaisuma slimību imunoloăiskie
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aspekti. Kariesa imunoloăiskie aspekti. Autoimūnās slimības un sistēmslimības ar orālu
manifestāciju, to imūnterapijas principi.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – ieskaite
Literatūra saraksts: ieteicamā literatūra;
o Kellers R. Ievads imunoloăijā un imūnpatoloăijā - Rīga: Zvaigzne, 1991. - 333 1pp.
o Basic& Clinical Immunology /Tenht Edition/. Edited by Stites D.P., Terr A. I., Parslow T.
G. - Appleton& Lange, Norwalk, Connecticut, 1994. - 870 p.
o Brostoff J., Scadding G. K., Male D. K., Roitt I.M. Clinical Immunology. Gower Medical
Publishing, London, New York, 1991. – 780 p.
o Ch.A.Janeway, Jr., P.Travers. Immunobiology. The Immune System in Health and Disease
/Second Edition/. Published by Current Biology Ltd., London, San Francisco and
Philadelphia, 1996.
o Roitt I.M., Brostoff J., Male D.K. Immunology /Second Edition/ - Gower Medical
Publishing, London - New York, 1991.- 320p.
o Stewart S. Immunology, Immunpathology and Immunity - Elsevier Science Publishing
Company, Inc., 1987. - 852 p.
o The Complement System – Springer, 1998. – 564p.
o 8.Kлиническая иммунoлогия - Москвa: Meдицина - 1998. – 270.c.
papildus literatūra
o 9.Ch.A.Janeway, Jr., P.Travers. Immunobiology. The Immune System in Health and
Disease /Second Edition/. Published by Current Biology Ltd., London, San Francisco and
Philadelphia, 1996.
o 10.Ch.A.Janeway, Jr., P.Travers. Immunologie. Spectrum, Akademischer Verlag,
Heidelberg, Berlin, Oxford. 1995 – 634 S.
o Pfayfair J.H.L. Immunology at a Glance /Fifth Edition/ Blackwell Scientific Publications,
Oxford, 1993..
o 11.E.Richard Stiehm, MD., Immunologic Disorders in Infants&Children /Fourth Edition/
W.B. Sounders Company, 1996.
o 12.Noel R.Rose. Manual of Clinical Immunology /Second Edition/ American Society for
Microbiology. 1980.
o 13.Martin L.Lee. Intravenous Immunoglobulins in Clinical Practice, Marcel Pekker Inc.
1997.
o 14.Julius Stone. Dermatologic Immunology and Allergy, C.V. Mosby Company, 1985.
o Roy Patterson. Allergic Diseases Diagnostic and Management. Lippinkoff-Raven
Publishers, 1997.

Studiju priekšmeta programmas vadītājs

Dr.Habil.med.Prof. Artūrs SočĦevs
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Veidlapa Nr. M-3 (3)
Studiju priekšmeta programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Klīniskā ăenētika, A
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – profesore Astrīda KrūmiĦa
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – profesore Astrīda KrūmiĦ, Rita Lugovska,
Dr.med., asoc. prof
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Medicīnas fakultāte,
studiju programma „Pediatrija”, 6 studiju gada studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) –
Studiju priekšmeta mērėis – Līdzdiploma apmācībā dot studentiem pamatzināšanas klīniskajā
ăenētikā, veidot nepieciešamās prasmes šo zināšanu pielietošanai ārsta praksē.
Studiju priekšmeta uzdevumi – Izprast ăenētisko faktoru nozīmi dažādu patoloăisku procesu
izcelsmē. Iepazīties praksē ar biežāk sastopamām ăenētiskām slimībām, to diagnostiku ar
klīniskām, citoăenētiskām, bioėīmiskām un molekulārām metodēm, to diferenciāldiagnostiku,
iespējamo ārstēšanu un profilaksi. Apgūt iemaĦas ăenētiskās patoloăijas savlaicīgai atklāšanai,
ārstēšanai un profilaksei.
Studiju priekšmeta saturs – Latvijas Medicīniskās ăenētikas dienesta struktūra, uzdevumi,
iespējas un perspektīvas. Indikācijas nosūtīšanai uz Medicīniskās ăenētikas klīniku prenatālai un
postnatālai konsultēšanai, ăenētiskai izmeklēšanai. Medicīniski ăenētiskā konsultēšana un
varbūtējā riska aprēėināšana pēcnācējiem. Medicīniski ăenētiskā konsultēšana un ăenētiskā riska
noteikšana pie dažādām patoloăijām. Ciltskoku sastādīšana ārsta praksē. Ăenētiskās konsultācijas
ētiskie aspekti. Ăenētiskās patoloăijas prenatālās un postnatālās diagnostikas pamatprincipi un
metodes. Slimnieku ar iespējamu ăenētisku patoloăiju izmeklēšanas pamatprincipi. Ăenētisko
atlasu un starptautisko medicīniskās ăenētikas datubāžu izmantošana sindromu diagnostikā.
Ăenētiskās patoloăijas terapijas iespējas. Mazās ăenētiskās anomālijas un lielie attīstības defekti.
Biežāk diagnosticētās hromosomālās slimības neonatālā periodā. Biežākās iedzimtās metaboliskās
slimības, prenatālās un postnatālās diagnostikas un ārstēšanas iepējas. Fenilketonūrija un citās
aminoskābju vielmaiĦas slimības: ārstēšanas un dispanserizācijas principi. Jaundzimušo
ăenētiskais skrīnings Latvijā. Prenatālo un postnatālo citoăenētisko, bioėīmisko un molekulāro
izmeklējumu indikācijas, metodes, rezultātu novērtēšana. Pārmantoto un iedzimto augĜa attīstības
anomāliju prenatālā diagnostika. Grūtniecības plānošana ăimenēm ar paaugstinātu risku dzemdēt
bērnu ar iedzimtām un pārmantotām slimībām. Antenatālā aprūpe ăimenēm ar paaugstinātu risku
dzemdēt bērnu ar iedzimtām un parmantotām slimībām. Iedzimto anomāliju Valsts reăistra
darbības principi Latvijā.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – ieskaite
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Veidlapa Nr.M-3 (3)
Studiju priekšmeta programmas apraksts

Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Infekciju slimības II, A
Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs - profesore Ludmila Vīksna
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – profesore Ludmila Vīksna, asoc.profesors
Jāzeps Keišs, asoc.profesore Baiba Rozentāle, asoc.profesore Aija Majore, asist. Laimdota
Saldava, asist. Angelika KrūmiĦa, asist. Velga Ėūse, asist. Anta Sēle, asist. Anda Nodieva, asist.
Iveta Ozere, asist. Raimonds Sīmanis
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Medicīnas fakultātes
studiju programmas „Pediatrija” 6 studiju gada studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 3 KP
Studiju priekšmeta mērėis – Iemācīt studentus analītiski vērtēt slimību kontekstā iegūtos
klīniskos, laboratoriskos un epidemioloăiskos faktus, diferencējot infekciju infekciju un
neinfekciju slimību grupas, atsevišėas slimības un sindromus, kā arī mācēt pilnā apjomā izmantot
mūsdienu tehnoloăiju, it īpaši laboratorisko medicīnu, slimību precizēšanai
Studiju priekšmeta uzdevumi – Pilnā apjomā apgūt māku izzināt pacientu dzīves un slimības
anamnēzi, lai diferencētu iespējamās infekcijas un neinfekcijas slimības. Izprast teorētiski un
izmēăināt praktiski specifisko laboratorisko izmeklējumu veikšanu ar komerciālām un augsti
tehnoloăiskām metodēm. Detalizēti teorētiski izprast un iepazīties praksē ar profilaktisko
pasākumu organizāciju, izpildi un kontroli infekciju slimību kontekstā. 4. analizēt konkrētu
infekcijas slimību pacientu klīniskās slimības vēstures kontekstā ar studentu pašu veikto pacientu
praktisko klīnisko izmeklējumu rezultātiem.
Studiju priekšmeta saturs – Studentu nodarbībām uzmanība saturiski tiek pievērsta analītiskajam
procesam slimību diagnostikā ar ilgstoši paaugstinātu temperatūru, ar diareju, ar dzelti, ar drudzi
un dzelti noritošu infekciju slimību kontekstā. Zarnu infekciju slimību un helmintožu laboratoriskā
diagnostika tiek apskatīta ar perspektīvas iespējām. Ar meningeālu un ar akūtu respiratoro
sindromu noritošu infekciju slimību diferenciāldiagnostika un īpaši ekspresdiagnostikas vairāk
praktiska ievirze. Ar ekzantēmu un limfadenopātiju noritošu infekciju slimību diagnostika,
diferenciāldiagnostika kontekstā ar HIV/AIDS un citām oportūnistiskām slimībām, izĦemot
tuberkulozi. Pārtikas toksikoinfekciju, salmonelozes un dizentērijas diagnostiskie kritēriju un
ārstēšanas un profilakses pasākumi pirms hospitalizācijas un ārstējot slimniekus ambulatoriski tiek
saistīti ar sabiedrības veselības aspektiem. Vīrushepatītu epidemioloăiskie un klīniskie kritēriji, kā
arī ārstēšanas iespējas tiek mācītas kopā ar konsensus dokumentiem. Neatliekamie stāvokĜi
infekciju slimību klīnikā: hopovolēmiskais un infekciozi toksiskais šoks, akūta elpošanas mazspēja
(balsenes stenoze, plaušu tūska), smadzeĦu uzbriedums un tūska, akūta nieru mazspēja, klīnika un
ārstēšana tiek mācīti kopā ar reanimatologiem. Konkrēti formulētais nodarbību saturs ir šāds:Ar
ilgstoši paaugstinātu temperatūru noritošu infekciju slimību diferenciāldiagnostika, diagnostika. Ar
diareju noritošu infekciju slimību diferenciāldiagnostika, diagnostika Ar dzelti noritošu infekciju
slimību diferenciāldiagnostika, diagnostika. Ar drudzi un dzelti noritošu infekciju slimību
laboratorā diagnostika, iegūto rezultātu izvērtēšana. Zarnu infekciju slimību un helmintožu
laboratorā diagnostika. Ar meningeālu sindromu un izmaiĦām rīkles galā noritošu infekciju
slimību diferenciāldiagnostika, diagnostika. Ar akūtu respiratoro sindromu noritošu infekciju
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slimību diferenciāldiagnostika. Gripas un citu akūtu respiratoro infekciju slimību
diferenciāldiagnostika, diagnostika, ārstēšana un profilakse. Ar ekzantēmu un limfadenopātiju
noritošu infekciju slimību diagnostika, diferenciāldiagnostika. Pārtikas toksikoinfekciju,
salmonelozes un dizentērijas diagnostiskie kritēriji. Ārstēšana un profilaktiskie pasākumi pirms
hospitalizācijas un ārstējot slimniekus ambulatoriski. Vīrushepatītu epidemioloăiskie un klīniskie
kritēriji. Neatliekamie stāvokĜi infekciju slimību klīnikā: hipovolēmiskais un infekciozi toksiskais
šoks, akūta elpošanas mazspēja (balsenes stenoze, plaušu tūska), smadzeĦu uzbriedums un tūska,
akūta nieru mazspēja, klīnika un ārstēšana. Aknu šūnu akūtas un hroniskas mazspējas klīnika un
ārstēšana. AIDS klīnika, diagnostika un ārstēšana. AIDS oportūnistiskās infekcijas. Primārās TB
diferenciāldiagnostika. Diseminēto plaušu procesu diferenciāldiagnostika. TB meningīti. Plaušu
infiltrātu diferenciāldiagnostika. ApaĜo plaušu ēnu, dobumu diferenciāldiagnostika. Ārpusplaušu
TB formas, to diferenciāldiagnostika.
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