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

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

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

2. Licence studiju programmai 
 

 Licence par tiesībām īstenot pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programmu 
“Māszinības” (4173100) māsas kvalifikācijas iegūšanai izsniegta 2005.gada 29.decembrī, Licences 
Nr.041024-2, Licences termiĦš 3 gadi. 
 

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

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

 
Līgums ar Rīgas StradiĦa Universitāti, Nodomu protokols ar Rīgas medicīnas koledžu – 
2.pielikumā. 

 
4. Studiju programmas apraksts 

 
 Māsu izglītības filozofija pamatojas uz māszinību teoriju, kur kā galvenie izvirzīti 
pamatjēdzieni – cilvēks, vide, veselība un aprūpe. Līdz ar to izglītības programmas filozofiskā 
strukturēšana ir atbilstoša nepieciešamajam aprūpes sniegšanas līmenim klientam – vesels cilvēks, 
pacients ar akūtiem un hroniskiem veselības traucējumiem, pacientu aprūpe neatliekamās situācijās, 
sabiedrības veselības aprūpe, apskatot cilvēka veselības jautājumus primārā, sekundārā un terciālā 
līmenī. 
 Māsas profesionālā kompetence ietver sevī komunikācijas spējas, prasmes un zināšanas, 
kuras nodrošina pacienta veselības aprūpi, nodrošina pacienta pamatvajadzības, spēju risināt ar 
veselību saistītās problēmas, ievērojot ētiskos principus savā darbā. Māsa ir atbildīga par veselības 
saglabāšanu, veicināšanu, rehabilitāciju, ārstēšanas norisi, aprūpes veikšanu, kā arī pacienta un 
piederīgo izglītošanu un savas profesijas attīstību. Māsu izglītība balstās uz zināšanām, prasmju 
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attīstīšanu, Māsu izglītība balstās uz zināšanām, prasmju attīstīšanu, atbildības un attieksmes 
veidošanos. 
 Māsas pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programmas īstenošanas ilgums ir 3 
gadi, apjoms – 120 kredītpunkti.  

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

4.2. Studiju programmas mērėi, uzdevumi un plānotie rezultāti 
 

Veselības aprūpē tiek vērtēts pacients kā personība, vienots veselums. Māsu izglītības 
filozofija pamatojas uz zināšanām par pacientu aprūpi, holistisku pieeju, kas veicina godīgumu un 
atbildību aprūpes veidošanā tās saĦēmējiem un sniedzējiem. 

Mērėi: 
1. sagatavot augsti kvalificētu māsu, kas praktizē veselības aprūpes iestādēs un 

sabiedrības veselības jomā, piedalās ārstniecībā, kā arī patstāvīgi veic pacientu 
aprūpi kā pašnodarbināta perona un veic pacientu aprūpes darbu, izglītojot 
pacientus, viĦu ăimenes locekĜus, aprūpes komandas locekĜus un visu sabiedrību 
kopumā;  

2. nodrošināt pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības realizēšanu un 4. 
profesionālās kvalikācijas līmeĦa speciālistu sagatavošanu; 

3. veicināt konkurētspējīgu speciālistu veidošanu atbilstoši Latvijas Republikas 
normatīvajiem aktiem māsas profesijai, kuri ir pakārtoti Eiropas Savienības 
direktīvām; 

4. veicināt nepārtrauktu motivāciju tālākizglītībai, lai iegūtu otrā līmeĦa augstāko 
izglītību. 

Uzdevumi: 
1. nodrošināt teorētisku un praktisku zināšanu, prasmju, iemaĦu un attieksmes 

atbilstību profesijas standartam un darba tirgus prasībām: 
• piedalīties vesela un slima cilvēka aprūpē, ka arī būt aktīvam 

komandas loceklim un aktīvi sadarboties ar citiem aprūpes veicējiem 
(klīnikās, ārstu praksēs, sabiedrības veselības iestādēs); 

• gūt zināšanas, attīstīt prasmes un attieksmi, kuras nepieciešamas 
aprūpes plānošanai, realizācijai, izvērtēšanai visu vecumu grupu 
pacientiem, klientiem; 

• attīstīt problēmu noteikšanas un novērtēšanas, kā arī risināšanas 
spējas, kā arī sekmēt kritisko domāšanu, spēt noteikt pacienta 
vajadzības un individuālo problēmu prioritātes; 

• veikt pacienta izglītošanu, pamatojoties uz pacienta pamatvajadzību 
nodrošināšanu, veselīga dzīves veida pamatprincipiem; 

• pielietot efektīvas komunikācijas prasmes, saskarsmes, psihosociālos, 
kultūras un garīgos jēdzienus pacienta aprūpē, veicot sadarbību ar 
pacientu, pacienta ăimeni, sabiedrību un citiem veselības aprūpes 
komandas locekĜiem; 

2. nodrošināt kvalitatīvu studiju procesa norisi, pilnveidojot studiju metodisko bāzi 
un materiāltehnisko nodrošinājumu; 

3. veicināt pašizglītību , attīstīt prasmes informācijas ieguvē, analīzē, apstrādē un 
izmantošanā, attīstīt studentos uzĦēmību, iniciatīvu, radošu un elastīgu 
domāšanu; 

4. veidot māsas profesijai atbilstošu darbību pedagoăiskajās un organizatoriskajās 
jomās; 
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5. pielietot studiju metodes, kas attīsta studentos kritisko domāšanu, problēmu 
novērtēšanu un to analizēšanu, kā arī nestandarta situāciju risināšanu, pielietojot 
iegūtās prasmes un profesionālās iemaĦas; 

6. veicināt akadēmiskā personāla profesionālo izaugsmi un kompetenci. 
 

Plānotie rezultāti: 
1. izglītojamie iegūst 1. līmeĦa profesionālo augstāko izglītību; 
2. spēj patstāvīgi plānot un izvērtēt veikto pacientu aprūpi, piedalīties ārstniecības 

procesā; 
3. pilnvērtīgi izmanto iegūtās zināšanas un prasmes pacientu aprūpē, pacientu, viĦu 

piederīgo un visas sabiedrības kopumā izglītošanā un veselības veicināšanā; 
4. ir motivēti mūžizglītībai tālākizglītību veselības aprūpē. 

 
4.3. Studiju programmas plāns 
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A Vispārizglītojošie mācību kursi            
A 1. Humanitārās un sociālās zinātnes            
A 1.1. Māsas darba ētika un pacientu aprūpes 

filozofija 
1 KP 26 - 14 Iesk. 1       

A 1.2. Psiholoăija un saskarsme 2 KP 52 16 12 Iesk. 1  1      
A 1.3.  Pedagoăija  1 KP 26 - 14 Iesk.    1    
A 1.4.  Socioloăija  1 KP 26 - 14 Iesk. 1       
A 1.5. Māsas darba juridiskie aspekti  1 KP 26 - 14 Iesk.     1   
A 1.6.  Pētniecība  1 KP 26 - 14 Iesk.     1   
A 1.7. Vadības principi   2 KP 52 - 28 Iesk.     2   
A 1.8.  LatīĦu terminoloăija 2 KP 52 - 28 Iesk. 1  1      
A 2. Dabaszinātnes, tehniskās zinātnes             
A 2.1.  Ăenētika, biofizika, bioėīmija un 

radioloăija; 
2 KP 34 14 32 Iesk. 1  1      

A 2.2.  Anatomija un fizioloăija  5 KP 112 60 28 SE 3  2      
A 2.3.  Bakterioloăija, virusoloăija un 

parazitoloăija 
2 KP 44 12 24 Iesk. 2       

 Kopā vispārizglītojošie mācību kursi: 20 KP 476 102 222  10  5   1  4   
B  Nozares mācību kursi             

B 1.  Higiēna, profilaktiskā medicīna  1 KP 26 - 14 Iesk. 1       
B 2. Dietoloăija 1 KP 26 - 14 Iesk.  1      
B 3.  Farmakoloăija 4 KP 80 60 20 SE 3  1      
B 4. Patoloăija 2 KP  42 16 22 Iesk.   2     
B 5.  Aprūpes process 2 KP 38 24 18 Iesk. 1  1      
B 6.  Profesionāli tehniskās iemaĦas  8 KP 76 224 20 SE/ 

SE 
1  3  2  2    

B 7. Pacienta novērtēšana  3 KP 56 48 16 SE  3      
B 8.  Pieauguša cilvēka aprūpe, 

pamatvajadzības  
3 KP 60 40 20 SE  3      

B 9.  Vesela bērna aprūpe 3 KP 48 56 16 SE  3      
B 10.  Veselas sievietes un grūtnieces aprūpe 2 KP 30 36 14 Iesk.  2      
B 11.  Veca cilvēka aprūpe 1 KP 14 20 6 Iesk.  1      
B 12.  Pacientu medikamentozā aprūpe 4 KP 64 76 20 SE   2  2    
B 13.  Terapija, hematoloăija 4 KP. 74 68 18 SE   2  2    
B 14.  Ėirurăija, onkoloăija, traumatoloăija 3 KP 62 44 14 SE   1  2    
B 15.  Pediatrija, neonatoloăija 2 KP 34 36 10 Iesk.   1  1    
B 16.  Ginekoloăija, dzemdību patoloăija 2 KP 34 36 10 Iesk.   1  1    
B 17.  Neiroloăija, maĦu orgānu saslimšanas 2 KP 34 36 10 Iesk.    2    
B 18.  Ādas un seksuāli transmisīvās slimības 1 KP 16 20 4 Iesk.   1     
B 19.  Infekcijas 1 KP 16 20 4 Iesk.   1     
B 20.  Geriatrija, vecu cilvēku sociālā aprūpe 1 KP 16 20 4 Iesk.     1   
B 21.  Psihiatrija, psihosomātika  2 KP 34 36 10 Iesk.     2   
B 22.  Pamatvajadzību traucējumi un pacientu 

aprūpe  
7 KP 88 184 8 SE/ 

SE 
  2  3  2   

B 23. Apr.proc. bērniem ar veselības 
traucējumiem 

3 KP 36 72 12 Iesk.     3   

B 24. Mentālās veselības aprūpe 1 KP 18 12 10 Iesk.     1   
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B 25. Neatliekamā medicīniskā palīdzība  3 KP 40 68 12 SE     2  1  
B 26. Katastrofu medicīna 1 KP 20 12 8 Iesk.       1  
B 27.  Rehabilitācija 2 KP 34 36 10 Iesk.      2  
B 28.  Paliatīvā aprūpe 1 KP 14 16 10 Iesk.      1  
B 29.  Sabiedrības veselība 2 KP 44 24 12 Iesk.      2  
B 30. Veselības izglītība 1 KP 26 - 14 Iesk.      1  

 Kopā nozares mācību kursos 
 

73 KP 1200 1340 380  6 18 15 16 11 8 

C Izvēles kursi   3 KP  78 - 42 Iesk.  1  1  1  
C 1. AngĜu valoda  3 KP 78 - 42 Iesk.  1 1  1  
C 2.  Sports 3 KP 78 - 42 Iesk.  1 1  1  

 Kopā  
 

96 KP 1754 1442 644  16  24  16  16  16  8  

 Prakse 2.kursā  8 KP  320      8.   
 Prakse 3.kursā  8 KP  320        8  
 Kvalifikācijas darbs  

Kvalifikācijas eksāmens 
8 KP  320        8  

             

 Kopā visā mācību laikā: 120 KP 1754 2402 644  16  24  16  24  16  24  

 
 
Iesk. –ieskaite 
SE- semestra eksāmens 
Kvalifikācijas eksāmens sastāv no kvalifikācijas darba un zināšanu un prasmju pārbaudes māsas darbību profilējošos studiju kursos. 
 

Praktiskās mācības – 2402 st. – 50% no kopējā mācību laika 
Teorētiskās mācības – 1754 st. – 37% no kopējā mācību laika 
Patstāvīgās mācības – 644 st. – 37% no teorētisko mācību laika 
 
 

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

 
Studiju programmas atbilstība Latvijas Republikas likumdošanai un Eiropas Savienības direktīvām 
 
• LR likumam “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”, 
• MK noteikumiem Nr.68 “Izglītības programmu minimālās prasības zobārsta, farmaceita, māsas 

un vecmātes profesionālās kvalifikācijas iegūšanai”, 
• ES direktīvai 77/453/EEC (ar labojumiem), 
• ES direktīvai 77/452/EEC (ar labojumiem). 
 

Iestāšanās noteikumi: 

Prasība sākt mācības māsas izglītības programmā pēc pilna vidusskolas kursa apgūšanas ir definēta 
likumā “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”, ES direktīvā 
77/453/EEC, MK noteikumos Nr.68 “Izglītības programmu minimālās prasības zobārsta, 
farmaceita, māsas un vecmātes profesionālās kvalifikācijas iegūšanai”. 
Rīgas 1. medicīnas koledžā māsas izglītības programmā tiek uzĦemti studenti ar vidējo izglītību. 
 
Secinājums: 
Iestāšanās noteikumu aspektā koledžas izglītības programma māsām pilnībā atbilst 
reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem. 
 
 
Mācību process: 
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ES direktīvas  77/453/EEC (ar labojumiem 1989.g.)  tekstā reglamentēts kopīgais mācību laiks 
(4600 kontaktstundas) pilnos trīs gados, teorijas un praktiskās sadaĜas īpatsvars programmā – teorija 
ne mazāk par trešo daĜu, praktiskās mācības ne mazāk par pusi. Tieši tādi paši noteikumi iekĜauti 
likumā “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” un MK 
noteikumos Nr.68 (2002.g. 19.II) “Izglītības programmu minimālās prasības zobārsta, farmaceita, 
māsas un vecmātes profesionālās kvalifikācijas iegūšanai”. 
 
Saturs: 
ES direktīva 77/453/EEC (ar labojumiem 1989.g.) pielikuma daĜā “Vispārējās aprūpes māsu mācību 
programma” nosauktas izglītības programmas sadaĜas, kuras būtu jāiekĜauj mācību plānos. 
Identiskas prasības ir definētas 2002.gada MK noteikumos Nr.68 “Izglītības programmu minimālās 
prasības zobārsta, farmaceita, māsas un vecmātes profesionālās kvalifikācijas iegūšanai”. 
 
 

MK noteikumu Nr 68 un 77/453/EEK 
prasības * 

Atbilstošie priekšmeti 2006. gada Rīgas 
1.medicīnas koledžas mācību plānā* 

11.1.1. māsas profesijas būtība un ētika; A 1.1. Māsas darba ētika un pacientu aprūpes filozofija 
11.1.2. veselības un pacientu aprūpes vispārīgie 
principi; 

B 5. Aprūpes process 
 

11.1.3.1. pacientu aprūpe - vispārīgā un speciālā 
ārstniecībā; 

B 8. Pieauguša cilvēka aprūpe, pamatvajadzības 
B 13. Terapija, hematoloăija, 
B 22. Pamatvajadzību traucējumi un pacientu aprūpe 

11.1.3.2. pacientu aprūpe - vispārīgā un speciālā 
ėirurăijā; 

 

B 8. Pieauguša cilvēka aprūpe, pamatvajadzības 
B 14. Ėirurăija, onkoloăija, traumatoloăija 
B 22. Pamatvajadzību traucējumi un pacientu aprūpe 

11.1.3.3. bērnu aprūpe un pediatrija; B 9. Vesela bērna aprūpe 
B 15. Pediatrija, neonatoloăija 

11.1.3.4. pacientu aprūpe - dzemdniecība; 

 

B 10. Vesela sieviete un gūtniece 
B 16. Ginekoloăija, dzemdniecību patoloăija 

11.1.3.5. pacientu aprūpe - garīgā veselība un 
psihiatrija; 

B 24. Mentālās veselības aprūpe 
B 21. Psihiatrija, psihosomātika 

11.1.3.6. geriatrija un vecu cilvēku aprūpe; B 11. Veca cilvēka aprūpe 
B 20. Geriatrija 

11.2.1. anatomija un fizioloăija; A 2.2. Anatomija un fizioloăija 
11.2.2. patoloăija; B 4. Patoloăija 
11.2.3. bakterioloăija, virusoloăija un parazitoloăija; A 2.3. Bakterioloăija, virusoloăija un parazitoloăija 
11.2.4. biofizika, bioėīmija un radioloăija; A 2.1. Ăenetika, biofizika, bioėīmija un radioloăija 
11.2.5. dietoloăija; B 2. Dietoloăija 
11.2.6. higiēna:  
11.2.6.1. profilaktiskā medicīna; B 8. Pieauguša cilvēka aprūpe, pamatvajadzības 

B 9. Vesela bērna aprūpe 
B 10. Veselas sievietes un grūtnieces aprūpe 
B 11. Veca cilvēka aprūpe 

11.2.6.2. veselības izglītība; A 1.3. Pedagoăija 
B 1. Higiēna, profilaktiskā medicīna 
B 30. Veselības izglītība 

11.2.7. farmakoloăija; B 3. Farmakoloăija 
B 12. Pacientu medikamentozā aprūpe 

11.3.1. socioloăija; A 1.4. Socioloăija 
11.3.2. psiholoăija; A 1.2. Psiholoăija un saskarsme 
11.3.3. vadības principi; A 1.7. Vadības principi   
11.3.4. pedagoăija; A 1.3. Pedagoăija 
11.3.5. profesionālo darbību reglamentējošie 
normatīvie akti; 

A 1.5. Māsas darba juridiskie aspekti 
 

11.3.6. pacientu aprūpes juridiskie aspekti; A 1.5. Māsas darba juridiskie aspekti 
11.4.1. klīniskā prakse -vispārīgā un speciālā 
ārstniecība; 
 

 

B 22. Pamatvajadzību traucējumi un pacientu aprūpe 
Klīniskā prakse 2.kursā  
Klīniskā prakse 3.kursā 

11.4.2. klīniskā prakse -vispārīgā un speciālā ėirurăija; B 22. Pamatvajadzību traucējumi un pacientu aprūpe 
Klīniskā prakse 2.kursā  
Klīniskā prakse 3.kursā 

11.4.3. klīniskā prakse - bērnu aprūpe un pediatrija; B 23. Apr.proc. bērn. ar ves. trauc. 
Klīniskā prakse 3.kursā 

11.4.4. klīniskā prakse -dzemdniecība; B 22. Pamatvajadzību traucējumi un pacientu aprūpe  
Klīniskā prakse 2.kursā  
Klīniskā prakse 3.kursā 

11.4.5. klīniskā prakse - garīgā veselība un psihiatrija; B 22. Pamatvajadzību traucējumi un pacientu aprūpe 
Klīniskā prakse 3.kursā 

11.4.6. klīniskā prakse -geriatrija un vecu cilvēku 
aprūpe; 

 

B 22. Pamatvajadzību traucējumi un pacientu aprūpe 
Klīniskā prakse 3.kursā 
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11.4.7. klīniskā prakse -pacientu aprūpe mājās. Klīniskā prakse 3.kursā 
* Numerācija kolonās atbilst vai nu 2002.g. MK 68. noteikumu apakšpunktiem (kreisā kolona) vai  numerācijai konkrētā gada mācību plānā. 
 

Secinājums: 
Satura aspektā koledžas izglītības programma māsām pamatā atbilst reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem. 
Māsas izglītības programmas atbilstība valsts pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 

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

Nr.p.
k. 

Rādītājs R1.MK Māsas izglītības 
programma 

Standarta prasības 

1. Programmas kopējais apjoms 120 KP Programmas apjoms ir no 80 līdz 120 
kredītpunktiem. 

2. Studiju kursu kopējais apjoms 96 KP jeb 80% no kopējā 
apjoma  

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

3. Vispārizglītojošo studiju priekšmetu 
apjoms 

20 KP Vismaz 20 KP 

4.  Profesionālās izglītības studiju 
priekšmetu apjoms 

72 KP Vismaz 36 KP 

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

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

7.  Studējošo patstāvīgā darba apjoms 644 st., jeb 37% no 
teorētisko mācību apjoma 

35 – 40 procentu no mācību 
kopējā apjoma. 

 
Par pamatojumu studiju kursu kopējā apjoma procentuālajai atšėirībai var minēt likumā “Par 
reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” 14.pantā minēto prasību, kura 
nosaka, ka minimālais mācību laiks ir 4600 teorētiskās un klīniskās kontaktstundas, no kurām 
vismaz 1/3 ir teorija, bet vismaz 1/2 praktiskais darbs, kā arī māsas profesionālās darbības 
specifiku, kuras pamatā studiju laikā studentiem kvalitatīvi jāapgūst klīniskie priekšmeti (terapija, 
ėirurăija, pediatrija, dzemdniecība/ginekoloăija), to teorija un prasmes. Apgūtās zināšanas un 
prasmes nodrošina studiju programmas kvalitatīvu pielietošanu un realizēšanu patstāvīgajā darbībā 
primārās, sekundārās un terciārās aprūpes iestādēs. 
 
Studiju programmas saturs un struktūra izstrādāti, pamatojoties uz māsas profesijas standartā 
noteiktiem pienākumiem un uzdevumiem, ES un LR tiesību normatīvajiem aktiem māsas profesijai 
un valsts pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības standartu, visus šos nosacījumus 
konsolidējot.  
 
Studiju programmas saturs un struktūra izstrādāti arī pamatojoties uz Rīgas 1.medicīnas koledžas 
pieredzi māsas profesionālās vidējās izglītības programmu realizācijā. 
 

Izglītības programmas atbilstība māsas profesijas standartam 
 
Māsas profesijas standartā definētās zināšanas un mācību priekšmeti, kas nodrošina to apgūšanu 
Māsas profesijas standartā definētās 
zināšanas jomas 

Studiju kursi no mācību plāna 

Māszinību pamatjēdzieni – cilvēks, 
veselība, vide, aprūpe to savstarpējā 
saistība, māszinību teoriju pamati, 
aprūpes process, tā posmi – novērtēšana, 
problēmu noteikšana, plānošana, 

Aprūpes process. Māsas darba ētika un 
pacientu aprūpes filozofija. 
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realizācija, izvērtēšana, pacientu aprūpes 
modeĜi. 
Cilvēka pamatvajadzības – fizioloăiskās, 
sociālās, garīgās, intelektuālās, to 
ietekmējošie faktori, cilvēka vajadzības – 
universālās, attīstības, veselības 
traucējumi, pašaprūpe, to ietekmējošie 
faktori, pacienta fizioloăisko, garīgo un 
sociālo funkciju un vajadzību 
novērtēšanas principi aprūpē 

Aprūpes process. Pieauguša cilvēka 
aprūpe un pamatvajadzības, 
pamatvajadzību traucējumi un pacientu 
aprūpe. 

Cilvēka anatomija, fizioloăija, 
patoloăiskā fizioloăija. 

Anatomija un fizioloăija. 

Cilvēka biofizika, bioėīmiskā vide, 
citoloăija un ăenētika. 

Ăenētika, biofizika, bioėīmija un 
radioloăija. 

Farmakoloăija Farmakoloăija 
Klīniskā farmakoloăija Pacientu medikamentozā aprūpe 
Primārā, sekundārā un terciārā profilakse 
pacientu aprūpē, sabiedrības veselība, 
vides veselība un to ietekmējošie fiziskie, 
ėīmiskie un bioloăiskie faktori, to 
novērtēšana un ietekmēšanas iespējas, 
ekoloăija. 

Aprūpes process. Sabiedrības veselība. 
Bakterioloăija, virusoloăija un 
parazitoloăija. Higiēna, profilaktiskā 
medicīna. 

Parazitoloăija, mikrobioloăija, 
epidemioloăija, higiēna. 

Bakterioloăija, virusoloăija un 
parazitoloăija. Higiēna, profilaktiskā 
medicīna.  

Drošas vides uzturēšanas principi 
pacienta aprūpē, māsas darba drošība, to 
ietekmējošie fizikālie, ėīmiskie, 
bioloăiskie un sociālie faktori. 

Profesionāli tehniskās iemaĦas. 

Pacienta izmeklēšanas un diagnostikas 
metodes, diagnostisko, ārstniecisko un 
medicīniskās aprūpes manipulāciju 
tehnika 

Pacienta novērtēšana. Profesionāli 
tehniskās iemaĦas.  

Organisma termoregulācijas procesa 
nodrošināšanas veidi un metodes, 
organisma šėidruma balansa, elektrolītu 
un skābju/ bāzu līdzsvara nodrošināšanas 
veidi un metodes, sāpju noteikšanas, 
mazināšanas un novēršanas veidi un 
metodes, organisma skābekĜa un audu 
perfūzijas nodrošināšanas veidi un 
metodes, barības uzĦemšanas, 
sagremošanas un uzsūkšanās procesu 
nodrošināšanas veidi un metodes, 
organisma eliminācijas procesu 
nodrošināšanas veidi un metodes, 
organisma ādas un audu veseluma 
nodrošināšanas veidi un metodes, 
organisma kustību un aktivitātes 
nodrošināšanas veidi un metodes, miega 
un atpūtas nodrošināšanas veidi un 
metodes, organisma sensomotoro procesu 

Profesionāli tehniskās iemaĦas. 
Pamatvajadzību traucējumi un pacientu 
aprūpe. Medikamentozā aprūpe. 
Pieauguša cilvēka aprūpe, 
pamatvajadzības. Patoloăija. 
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nodrošināšanas veidi un metodes,  
Pacientu aprūpe pirmsoperācijas, 
operācijas un pēcoperācijas periodā, veidi 
un metodes, pacientu aprūpe infekciju 
riska samazināšanai un novēršanai,  

Ėirurăija, onkoloăija, traumatoloăija. 
Profesionāli tehniskās iemaĦas. 
Medikamentozā aprūpe. Patoloăija. 

Pacientu aprūpe respiratorās sistēmas 
traucējumu gadījumā, respiratorās 
sistēmas traucējumu diagnostikas un 
ārstniecības principi, pacientu aprūpe 

Terapija, hematoloăija. Profesionāli 
tehniskās iemaĦas. Medikamentozā 
aprūpe. Pieauguša cilvēka aprūpe, 
pamatvajadzības. Dietoloăija. Patoloăija. 

Kardiovaskulārās sistēmas traucējumu 
gadījumā, kardiovaskulārās sistēmas 
traucējumu diagnostikas un ārstniecības 
principi 

Terapija, hematoloăija. Profesionāli 
tehniskās iemaĦas. Medikamentozā 
aprūpe. Dietoloăija. Patoloăija. 

Pacientu aprūpe asinsrades sistēmas 
traucējumu gadījumā, asinsrades sistēmas 
traucējumu diagnostikas un ārstniecības 
principi. 

Terapija, hematoloăija. Profesionāli 
tehniskās iemaĦas. Medikamentozā 
aprūpe. Patoloăija. 

Pacientu aprūpe gremošanas sistēmas 
traucējumu gadījumā, gremošanas 
sistēmas traucējumu diagnostikas un 
ārstniecības principi. 

Terapija, hematoloăija. Profesionāli 
tehniskās iemaĦas. Medikamentozā 
aprūpe. Pieauguša cilvēka aprūpe, 
pamatvajadzības. Dietoloăija. Patoloăija. 

Pacientu aprūpe uropoētiskās sistēmas 
traucējumu gadījumā, uropoētiskās 
sistēmas traucējumu diagnostikas un 
ārstniecības principi. 

Terapija, hematoloăija. Profesionāli 
tehniskās iemaĦas. Medikamentozā 
aprūpe. Pieauguša cilvēka aprūpe, 
pamatvajadzības. Dietoloăija. Patoloăija. 

Pacientu aprūpe ādas un audu bojājumu 
gadījumā, ādas un audu bojājumu 
diagnostikas un ārstniecības principi. 

Ādas un seksuāli transmisīvās slimības. 
Profesionāli tehniskās iemaĦas. 
Medikamentozā aprūpe. Patoloăija. 

Pacientu aprūpe nervu sistēmas 
traucējumu gadījumā, nervu sistēmas 
traucējumu diagnostikas un ārstniecības 
principi. 

Neiroloăija, maĦu orgānu saslimšanas. 
Profesionāli tehniskās iemaĦas. 
Medikamentozā aprūpe. Patoloăija. 

Pacientu aprūpe muskuĜu un skeleta 
sistēmas traucējumu gadījumā, muskuĜu 
un skeleta sistēmas traucējumu 
diagnostikas un ārstniecības principi. 

Neiroloăija, maĦu orgānu saslimšanas. 
Profesionāli tehniskās iemaĦas. 
Medikamentozā aprūpe. Pieauguša 
cilvēka aprūpe, pamatvajadzības 

Pacientu aprūpe maĦu orgānu traucējumu 
gadījumā, maĦu orgānu traucējumu 
diagnostikas un ārstniecības principi. 

Profesionāli tehniskās iemaĦas. 
Medikamentozā aprūpe. Neiroloăija, 
maĦu orgānu saslimšanas 

Pacientu aprūpe endokrīnās sistēmas 
traucējumu gadījumā, endokrīnās 
sistēmas traucējumu diagnostikas un 
ārstniecības principi. 

Terapija, hematoloăija. Profesionāli 
tehniskās iemaĦas. Medikamentozā 
aprūpe. Dietoloăija. Patoloăija. 

Pacientu aprūpe reproduktīvās sistēmas 
traucējumu gadījumā, reproduktīvās 
sistēmas traucējumu diagnostikas un 
ārstniecības principi. 

Ginekoloăija, dzemdību patoloăija. 
Profesionāli tehniskās iemaĦas. 
Medikamentozā aprūpe. Patoloăija. 

Pacientu aprūpe imūno un autoimūno 
procesu traucējumu gadījumā, imūno un 
autoimūno procesu traucējumu 
diagnostikas un ārstniecības principi. 

Infekcijas. Profesionāli tehniskās 
iemaĦas. Medikamentozā aprūpe. 
Sabiedrības veselība 

Pacientu aprūpe garīga rakstura Psihiatrija, psihosomātika un mentālās 
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traucējumu gadījumā, garīga rakstura 
traucējumu diagnostikas un ārstniecības 
principi. 

veselības aprūpe. Medikamentozā aprūpe. 
Sabiedrības veselība 

Pacientu aprūpe maligno procesu 
gadījumos, maligno procesu diagnostikas 
un ārstniecības principi. 

Ėirurăija, onkoloăija, traumatoloăija. 
Medikamentozā aprūpe. Profesionāli 
tehniskās iemaĦas. Paliatīvā aprūpe. 
Patoloăija. 

Pacientu aprūpe eksogēno bojājumu 
(apdegumu, saindēšanās un citu) izraisītu 
traucējumu gadījumā, aprūpe eksogēno 
bojājumu (apdegumu, saindēšanās un 
citu) izraisītu traucējumu diagnostikas un 
ārstniecības principi. 

Neatliekamā medicīniskā palīdzība. 
Profesionāli tehniskās iemaĦas. 
Medikamentozā aprūpe. Aprūpes process 
bērniem ar veselības traucējumiem. 
Dietoloăija. 

Pacientu aprūpe traumu, šoka gadījumā, 
traumu, šoka diagnostikas un ārstniecības 
principi. 

Ėirurăija, onkoloăija, traumatoloăija. 
Neatliekamā medicīniskā palīdzība. 
Profesionāli tehniskās iemaĦas. 

Bērna augšana un attīstība, bērna aprūpe, 
bērna veselības problēmas, aprūpes 
principi, bērna veselības stāvokĜa 
diagnostikas un ārstniecības principi. 

Vesela bērna aprūpe. Pediatrija, 
neonatoloăija. Aprūpes process bērniem 
ar veselības traucējumiem. Profesionāli 
tehniskās iemaĦas. Medikamentozā 
aprūpe. Dietoloăija. 

Sievietes aprūpes principi grūtniecības, 
dzemdību un pēcdzemdību periodā. 

Veselas sievietes un grūtnieces aprūpe. 
Ginekoloăija, dzemdību patoloăija. 
Medikamentozā aprūpe. Veselības 
izglītība. Dietoloăija. 

Geriatrisku pacientu aprūpes principi. Veca cilvēka aprūpe. Geriatrija. Vecu 
cilvēku sociālā aprūpe. Rehabilitācija. 
Veselības izglītība. Sabiedrības veselība 

Neatliekamā medicīniskā palīdzība, 
Māsas profesionālo darbību 
reglamentējošie normatīvie dokumenti, 
normatīvie akti, kuri nosaka māsas 
darbību katastrofu un neatliekamo 
situāciju gadījumā 

Neatliekamā medicīniskā palīdzība. 
Katastrofu medicīna. Māsas darba 
juridiskie aspekti. Profesionāli tehniskās 
iemaĦas. Medikamentozā aprūpe. 

Aprūpes kvalitātes un efektivitātes 
nodrošināšanas principi, pacientu aprūpes 
darba dokumentēšanas principi. 

Aprūpes process. Vadības principi. 
Veselības izglītība. 

Māsu prakses attīstību ietekmējošie 
faktori, ētika, ētikas principi māsu praksē, 
pētniecība, pētniecības principi māsas 
praksē, socioloăija, socioloăijas principi 
māsas darbā, informācijas apstrādes 
organizēšana māsas praksē 

Māsas darba ētika un pacientu aprūpes 
filozofija. Socioloăija. Pētniecība. 
Vadības principi. 

Pedagoăija, pedagoăijas principi māsas 
praksē – pacientu apmācība, vadības 
principi, aprūpes darba vadīšanā 

Pedagoăija. Psiholoăija un saskarsme. 

Personības psiholoăija, saskarsmes 
psiholoăija. 

Psiholoăija un saskarsme 

Ekonomikas principi Vadības principi. 
Valsts veselības aprūpes sistēmas 
organizācija 

Socioloăija. Veselības izglītība. 

Pacientu aprūpes juridiskie aspekti Māsas darba juridiskie aspekti. 
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Transkulturālās aprūpes pamati Socioloăija. Sabiedrības veselība. 
LatīĦu valodas terminoloăija LatīĦu terminoloăija. 
Latviešu valoda, svešvaloda AngĜu valoda 
 
Māsas profesijas standartā definētie pienākumi un mācību priekšmeti, kas veicina studenta 

spēju veikt šos pienākumus 
 
Māsas profesijas standartā definētie pienākumi Studiju kursi no studiju plāna 
1. Plāno aprūpi pacientiem un viĦu ăimenēm Māsas darba ētika un pacientu aprūpes 

filozofija. 
Māsas darba juridiskie aspekti. 
Vadības principi. 
Higiēna, profilaktiskā medicīna. 
Dietoloăija. 
Aprūpes process. 
Profesionāli tehniskās iemaĦas. 
Pacienta novērtēšana. 
Pieauguša cilvēka aprūpe, pamatvajadzības. 
Vesela bērna aprūpe. 
Vesela sieviete un gūtniece. 
Veca cilvēka aprūpe. 
Pacientu medikamentozā aprūpe. 
Terapija, hematoloăija. 
Ėirurăija, onkoloăija, traumatoloăija. 
Pediatrija, neonatoloăija. 
Ginekoloăija, dzemdniecību patoloăija. 
Neiroloăija, maĦu orgānu saslimšanas. 
Ādas un seksuāli transmisīvās slimības. 
Infekcijas. 
Geriatrija. 
Pamatvajadzību traucējumi un pacientu aprūpe. 
Aprūpes process bērniem ar veselības 
traucējumiem. 
Mentālās veselības aprūpe. 
Neatliekamā medicīniskā palīdzība. 
Rehabilitācija. 
Paliatīvā aprūpe. 
Sabiedrības veselība. 
Veselības izglītība. 

2. Sniedz aprūpi pacientiem Māsas darba ētika un pacientu aprūpes 
filozofija. 
Māsas darba juridiskie aspekti. 
Vadības principi. 
Higiēna, profilaktiskā medicīna. 
Dietoloăija. 
Aprūpes process. 
Profesionāli tehniskās iemaĦas. 
Pacienta novērtēšana. 
Pieauguša cilvēka aprūpe, pamatvajadzības. 
Vesela bērna aprūpe. 
Vesela sieviete un gūtniece. 
Veca cilvēka aprūpe. 
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Pacientu medikamentozā aprūpe. 
Terapija, hematoloăija. 
Ėirurăija, onkoloăija, traumatoloăija. 
Pediatrija, neonatoloăija. 
Ginekoloăija, dzemdniecību patoloăija. 
Neiroloăija, maĦu orgānu saslimšanas. 
Ādas un seksuāli transmisīvās slimības. 
Infekcijas. 
Geriatrija. 
Pamatvajadzību traucējumi un pacientu aprūpe. 
Aprūpes process bērniem ar veselības 
traucējumiem. 
Mentālās veselības aprūpe. 
Neatliekamā medicīniskā palīdzība. 
Rehabilitācija. 
Paliatīvā aprūpe. 
Sabiedrības veselība. 
Veselības izglītība. 

3. Izvērtē pacientu aprūpes rezultātus  Māsas darba ētika un pacientu aprūpes 
filozofija. 
Māsas darba juridiskie aspekti. 
Vadības principi. 
Higiēna, profilaktiskā medicīna. 
Dietoloăija. 
Farmakoloăija. 
Aprūpes process. 
Profesionāli tehniskās iemaĦas. 
Pacienta novērtēšana. 
Pieauguša cilvēka aprūpe, pamatvajadzības. 
Vesela bērna aprūpe. 
Vesela sieviete un gūtniece. 
Veca cilvēka aprūpe. 
Pacientu medikamentozā aprūpe. 
Terapija, hematoloăija. 
Ėirurăija, onkoloăija, traumatoloăija. 
Pediatrija, neonatoloăija. 
Ginekoloăija, dzemdniecību patoloăija. 
Neiroloăija, maĦu orgānu saslimšanas. 
Ādas un seksuāli transmisīvās slimības. 
Infekcijas. 
Geriatrija. 
Mentālās veselības aprūpe. 
Neatliekamā medicīniskā palīdzība. 
Rehabilitācija. 
Paliatīvā aprūpe. 
Sabiedrības veselība. 
Veselības izglītība. 

4. Nodrošina hospitalizētu un ambulatoru 
pacientu uzraudzību  

Psiholoăija un saskarsme. 
Socioloăija. 
Anatomija un fizioloăija. 
Higiēna, profilaktiskā medicīna. 
Dietoloăija. 
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Aprūpes process. 
Pacienta novērtēšana. 
Pieauguša cilvēka aprūpe, pamatvajadzības. 
Vesela bērna aprūpe. 
Vesela sieviete un gūtniece. 
Veca cilvēka aprūpe. 
Pacientu medikamentozā aprūpe. 
Ginekoloăija, dzemdniecību patoloăija. 
Psihiatrija, psihosomātika. 
Pamatvajadzību traucējumi un pacientu aprūpe. 
Aprūpes process bērniem ar veselības 
traucējumiem. 
Mentālās veselības aprūpe. 
Rehabilitācija. 
Paliatīvā aprūpe. 

5. Nodrošina precīzu un drošu medikamentu 
saĦemšanu hospitalizētiem un ambulatoriem 
pacientiem  

Pedagoăija. 
Socioloăija. 
LatīĦu terminoloăija. 
Farmakoloăija. 
Profesionāli tehniskās iemaĦas. 
Pacientu medikamentozā aprūpe. 
Terapija, hematoloăija. 
Ėirurăija, onkoloăija, traumatoloăija. 
Pediatrija, neonatoloăija. 
Ginekoloăija, dzemdniecību patoloăija. 
Ādas un seksuāli transmisīvās slimības. 
Infekcijas. 
Geriatrija. 
Psihiatrija, psihosomātika. 
Pamatvajadzību traucējumi un pacientu aprūpe. 
Neatliekamā medicīniskā palīdzība. 
Paliatīvā aprūpe. 

6. Nodrošina nozīmēto diagnostisko un 
ārstniecisko procedūru veikšanu hospitalizētiem 
un ambulatoriem pacientiem 

Psiholoăija un saskarsme. 
Pedagoăija. 
Ăenetika, biofizika, bioėīmija un radioloăija. 
Aprūpes process. 
Profesionāli tehniskās iemaĦas. 
Terapija, hematoloăija. 
Ėirurăija, onkoloăija, traumatoloăija. 
Pediatrija, neonatoloăija. 
Ginekoloăija, dzemdniecību patoloăija. 
Neiroloăija, maĦu orgānu saslimšanas. 
Ādas un seksuāli transmisīvās slimības. 
Infekcijas. 
Psihiatrija, psihosomātika. 
Pamatvajadzību traucējumi un pacientu aprūpe. 
Aprūpes process bērniem ar veselības 
traucējumiem. 
Mentālās veselības aprūpe. 
Rehabilitācija. 
Paliatīvā aprūpe. 

7. Nodrošina nozīmēto ėirurăisko procedūru Psiholoăija un saskarsme. 
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izpildi hospitalizētiem un ambulatoriem 
pacientiem 

Pedagoăija. 
Anatomija un fizioloăija. 
Aprūpes process. 
Profesionāli tehniskās iemaĦas. 
Pacienta novērtēšana. 
Ėirurăija, onkoloăija, traumatoloăija. 
Ginekoloăija, dzemdniecību patoloăija. 

8. Nodrošina bērniem nepieciešamo specifisko 
aprūpi un ārstnieciskās procedūras 

Psiholoăija un saskarsme. 
Pedagoăija. 
Anatomija un fizioloăija. 
Aprūpes process. 
Profesionāli tehniskās iemaĦas. 
Vesela bērna aprūpe. 
Pediatrija, neonatoloăija. 
Aprūpes process bērniem ar veselības 
traucējumiem. 
Neatliekamā medicīniskā palīdzība. 

9. Nodrošina geriatriskiem pacientiem 
nepieciešamo specifisko aprūpi un ārstnieciskās 
procedūras 

Psiholoăija un saskarsme. 
Pedagoăija. 
Socioloăija. 
Patoloăija. 
Aprūpes process. 
Veca cilvēka aprūpe. 
Pacientu medikamentozā aprūpe. 
Geriatrija. 
Mentālās veselības aprūpe. 
Paliatīvā aprūpe. 

10. Nodrošina pacientiem ar garīgiem 
traucējumiem nepieciešamo specifisko aprūpi un 
ārstnieciskās procedūras 

Māsas darba ētika un pacientu aprūpes 
filozofija. 
Psiholoăija un saskarsme. 
Pedagoăija. 
Socioloăija. 
Māsas darba juridiskie aspekti. 
Aprūpes process. 
Pacienta novērtēšana. 
Psihiatrija, psihosomātika. 
Mentālās veselības aprūpe. 

11. Nodrošina sievietei grūtniecības, dzemdību 
un pēcdzemdību periodā nepieciešamo 
specifisko aprūpi un ārstnieciskās procedūras 

Māsas darba ētika un pacientu aprūpes 
filozofija. 
Psiholoăija un saskarsme. 
Pedagoăija. 
Socioloăija. 
Māsas darba juridiskie aspekti. 
Anatomija un fizioloăija. 
Higiēna, profilaktiskā medicīna. 
Dietoloăija. 
Farmakoloăija. 
Aprūpes process. 
Profesionāli tehniskās iemaĦas. 
Vesela sieviete un grūtniece. 
Pacientu medikamentozā aprūpe. 
Pediatrija, neonatoloăija. 
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Ginekoloăija, dzemdniecību patoloăija. 
12. Nodrošina neatliekamās medicīniskās  
palīdzības sniegšanu 

Anatomija un fizioloăija. 
Farmakoloăija. 
Profesionāli tehniskās iemaĦas. 
Pacientu medikamentozā aprūpe. 
Neatliekamā medicīniskā palīdzība. 
Katastrofu medicīna. 

13. Nodrošina profilaktisko pasākumu veikšanu  Psiholoăija un saskarsme. 
Pedagoăija. 
Socioloăija. 
Māsas darba juridiskie aspekti. 
Higiēna, profilaktiskā medicīna. 
Dietoloăija. 
Pieauguša cilvēka aprūpe, pamatvajadzības. 
Vesela bērna aprūpe. 
Vesela sieviete un gūtniece. 
Sabiedrības veselība. 
Veselības izglītība. 

14. Nodrošina higiēnas procedūru izpildi, 
iesaistot personālu un citus ăimenes / 
sabiedrības locekĜus 

Māsas darba ētika un pacientu aprūpes 
filozofija. 
Psiholoăija un saskarsme. 
Pedagoăija. 
Socioloăija. 
Anatomija un fizioloăija. 
Higiēna, profilaktiskā medicīna. 
Profesionāli tehniskās iemaĦas. 
Geriatrija. 
Paliatīvā aprūpe. 

15. Uztur drošu darba vidi Psiholoăija un saskarsme. 
Pedagoăija. 
Māsas darba juridiskie aspekti. 
Vadības principi. 
Higiēna, profilaktiskā medicīna. 
Profesionāli tehniskās iemaĦas. 
Ādas un seksuāli transmisīvās slimības. 
Infekcijas. 
Sabiedrības veselība. 
Veselības izglītība. 

16. Vada aprūpes komandas darbu Māsas darba ētika un pacientu aprūpes 
filozofija. 
Psiholoăija un saskarsme. 
Pedagoăija. 
Socioloăija. 
Māsas darba juridiskie aspekti. 
Vadības principi. 
 

17. Izglīto pacientu, viĦa ăimenes locekĜus un 
sabiedrību par veselības uzturēšanu, 
veicināšanu, saglabāšanu 

Māsas darba ētika un pacientu aprūpes 
filozofija. 
Psiholoăija un saskarsme. 
Pedagoăija. 
Socioloăija. 
Māsas darba juridiskie aspekti. 
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Pacientu medikamentozā aprūpe. 
Geriatrija. 
Mentālās veselības aprūpe. 
Rehabilitācija. 
Paliatīvā aprūpe. 
Sabiedrības veselība. 
Veselības izglītība. 

18. Izglīto aprūpes komandas dalībniekus un 
studentus  par pacienta aprūpes jautājumiem  

Māsas darba ētika un pacientu aprūpes 
filozofija. 
Psiholoăija un saskarsme. 
Pedagoăija. 
Vadības principi. 
Ăenetika, biofizika, bioėīmija un radioloăija. 
Anatomija un fizioloăija. 
Bakterioloăija, virusoloăija un parazitoloăija. 
Higiēna, profilaktiskā medicīna. 
Dietoloăija. 
Farmakoloăija. 
Aprūpes process. 
Profesionāli tehniskās iemaĦas. 
Pieauguša cilvēka aprūpe, pamatvajadzības. 
Vesela bērna aprūpe. 
Vesela sieviete un grūtniece. 
Veca cilvēka aprūpe. 
Pacientu medikamentozā aprūpe. 
Terapija, hematoloăija. 
Ėirurăija, onkoloăija, traumatoloăija. 
Pediatrija, neonatoloăija. 
Ginekoloăija, dzemdniecību patoloăija. 
Neiroloăija, maĦu orgānu saslimšanas. 
Ādas un seksuāli transmisīvās slimības. 
Infekcijas. 
Geriatrija. 
Psihiatrija, psihosomātika. 
Pamatvajadzību traucējumi un pacientu aprūpe. 
Aprūpes process bērniem ar veselības 
traucējumiem. 
Mentālās veselības aprūpe. 
Paliatīvā aprūpe. 

19. Veicina savas profesijas un aprūpes darba 
attīstību 

Māsas darba ētika un pacientu aprūpes 
filozofija. 
Psiholoăija un saskarsme. 
Pedagoăija. 
Socioloăija. 
Māsas darba juridiskie aspekti. 
Pētniecība. 
Vadības principi. 

 
Māsas izglītības programmas salīdzinājums ar Helsink Polytechnic un The Swedish Red 

Cross University College of Nursing 
 

Nr.p. Rādītājs R1.MK māsas Helsink Polytechnic The Swedish Red Cross 
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k. izglītības 
programma 

University College of 
Nursing 

1. UzĦemšanas 
nosacījumi 

Vidējā izglītība Vidējā izglītība Vidējā izglītība 

2. Programmas 
kopējais apjoms 

4800 st. jeb 120 KP 
ECTS-180 

140 KP 
ECTS-210 

120 KP 
ECTS -180 

3. Teorētiskā 
programmas daĜa  

1754 st. (37%)  70 KP (50%) 40 KP (33%) 

4. Praktiskā 
programmas daĜa 

2402 st. (50%) 70 KP (50%) 60 KP (50%) 

 
 Somijas un Zviedrijas māsu izglītības programmas ir veidotas, pamatojoties uz ES 
sektorālajām direktīvām, kas regulē māsas profesiju un kur 1 KP sastāda 40 akadēmiskās stundas. 
 
Absolventu nodarbinātības prognozes nākamajiem 6 gadiem 
 
 SaskaĦā ar Pamatnostādnēs „Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē” sniegto informāciju 
(MK rīkojums 08.02.2006., 2.Tiesību akts 07.02.2006.), kas pamatojas uz Medicīnas profesionālās 
izglītības centra pētījumiem, ir novērojama tendence samazināties gados jaunu speciālistu skaitam 
māsas profesijā. 
 2004.gada beigās praktizējošo māsu skaits bija 13162, kas ir 56,8 māsas uz 10 000 
iedzīvotāju, salīdzinājumā ar 2000.gada rādītājiem, kad bija 13246 māsas jeb 55,6 uz 10 00 
iedzīvotājiem. Eiropas Savienības „vecajās dalībvalstīs” vidējais māsu skaits uz 10 000 iedzīvotāju 
ir 95 māsas. Neskatoties uz to, ka kopējais māsu skaits Latvijā pēdējos gadus ir relatīvi nemainīgs, 
tas ir nepietiekošs. Latvijā māsas ir noslogotas – piektā daĜa māsu strādā divās darba vietās, bet 
3,8% māsu – trijās darba vietās. 
 2002.gadā Latvija bija valsts ar vienu no zemākajiem māsu skaita rādītājiem uz 10 000 
iedzīvotājiem atsevišėu Eiropas Savienības kandidātvalstu vidū. 
 Prognozes saistībā ar māsu skaitu darba tirgū ir negatīvas, jo māsu profesijā strādājošajiem 
ir tendence „novecoties”. 2000.gadā praktizējošo māsu skaits vecumā virs 60 gadiem bija 7,5% no 
kopējā māsu skaita, bet 2005.gadā tie ir jau 12,1% no kopējā māsu skaita. 
 Gandrīz 32,7% no šobrīd nodarbinātajām māsām ir pirmspensijas vai pensijas vecumā, kas 
tuvāko 10 gadu laikā pensionēsies, tās pakāpeniski nomainīs māsas vecuma grupā līdz 29 gadiem, 
kura ir skaitliski mazākā – tikai 11,1%, tas nozīmē, lai uzturētu esošo māsu skaitu 10 gadu laikā 
būtu nepieciešams sagatavot (starpība 21,6%) 2844 māsas, ja ekonomiskie un sociālie apstākĜi 
nemainās, un visas māsas uzsāk darbu veselības aprūpes nozarē un to turpina. 
 Vidēji darba tirgum būtu nepieciešams apmēram 290 māsu gadā, patlaban medicīnas 
koledžās tiek uzĦemts vidēji 450 studentu, taču absolvē 44,2% no uzĦemtajiem audzēkĦiem un tikai 
51,9% no absolventiem uzsākt darbu, tas nozīmē, ka no uzĦemto audzēkĦu skaita darba tirgū nonāk 
tikai 22,8% - tas ir vidēji 106 māsas gadā. 
 Arī darba devēju aptauju rezultāti liecina par to, ka nākamajos 6-10 gados māsas būs 
pieprasītas darba tirgū. 
 

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

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

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

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

7. Studiju programmas novērtējums 
7.1. Studiju programmas organizācija 

 
 Rīgas 1.medicīnas koledža tika izveidota 2005.gadā uz Rīgas 1.medicīnas skolas bāzes. 
2005.gada 29.decembrī saĦemta Licence Nr.041024-2 par tiesībām īstenot pirmā līmeĦa 
profesionālās augstākās izglītības programmu „Māszinības” māsas kvalifikācijas iegūšanai. 
 Programmas īstenošana uzsākta 2006.gada 1.septembrī 
 Studiju sistēma ir izveidota saskaĦā ar Izglītības likumu, Augstskolu likumu, Profesionālās 
izglītības likumu, Rīgas 1.medicīnas koledžas nolikumu, citiem normatīvajiem dokumentiem ar 
nolūku sasniegt studiju programmā izvirzītos mērėus un uzdevumus. 
 Studiju programmu vada studiju programmas vadītāja. Visi programmas īstenošanā 
iesaistītie docētāji piedalās programmas pastāvīgā izvērtēšanā, studiju satura un organizācijas 
kvalitātes pilnveidošanā. 2006./2007. studiju gadā esam plānojuši arī izveidot Programmas padomi. 
 Studiju programmas satura un īstenošanas kvalitātes jautājumu risināšanā tiek iesaistīti arī 
studenti, gan uzklausot viĦu domas katedras sēdēs un studentu padomē, gan uzzinot individuāli 
katra studenta vērtējumu un ieteikumus, veicot aptaujas. 
 Studentu aptaujas anketu paraugi ir pievienoti 5.pielikumā. 
 Ar studentu aptauju rezultātiem var iepazīties pie Studiju daĜas vadītājas.  
 Studentu un koledžas attiecības, studiju norisi un organizāciju reglamentē koledžas iekšējie 
normatīvie dokumenti (nolikumi, noteikumi u.c.), ar kuriem var iepazīties pie Studiju daĜas 
vadītājas. Svarīgākie dokumenti, kas nosaka studentu un koledžas attiecības, ir uzĦemšanas 
noteikumi, Studiju līgums, Iekšējās kārtības noteikumi, Nolikums par studiju un pārbaudījumu 
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kārtību. Pārvaldes orgāni un pamatdokumenti, kas reglamentē, vada un nosaka studiju norisi, 
kārtību un organizāciju, ir: 

- Rīgas 1.medicīnas koledžas Padome, 
- koledžas vadība, 
- studiju programmas administrācija, 
- studentu pašpārvalde, 
- studiju programma un studiju plāns, 
- studiju kursu programmas. 

 Studiju gads ir sadalīts divos semestros, kuru kopējais ilgums ir 40 nedēĜas. Studentu 
nedēĜas slodze ir 40 stundas. SaskaĦā ar studiju kalendāro plānu tiek izveidots nodarbību saraksts. 
Pārbaudījumu saraksts un grafiks tiek noteikts atbilstoši studiju programmai. Pārbaudījumos iegūto 
studentu zināšanu novērtējums tiek ierakstīts pārbaudījumu dokumentācijā un studiju kartē. 
 Katra studiju kursa apguves laikā ir jāizpilda prasības, kas noteiktas studiju kursu 
programmās kā nosacījumi kredītpunktu ieguvei. Studiju noslēgumā, kad iegūts vērtējums visos 
studiju programmas pārbaudījumos, tiek kārtots kvalifikācijas eksāmens, kura sastāvdaĜa ir 
izstrādāts kvalifikācijas darbs. 
  
 

7.2. Studiju programmas praktiskā īstenošana 
 
Lai māsas izglītības programmas absolvente (-ts) varētu veikt Ārstniecības likuma 45. pantā minētos 
pienākumus: 

1. veikt pacientu aprūpi; 
2. piedalīties ārstniecībā; 
3. vadīt pacientu aprūpes darbu; 
4. nodarboties ar pacientu izglītošanu veselības jautājumos; 
5. veikt profesionālās izglītības darbu; 

kā arī, lai māsas izglītības programma atbilstu likuma „Par reglamentētajām profesijām un 
profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” 14.panta prasībām un Ministru kabineta 19.02.2002. 
noteikumu Nr. 68 „Izglītības programmu minimālās prasības zobārsta, farmaceita, māsas un 
vecmātes profesionālās kvalifikācijas iegūšanai” IV sadaĜas prasībām, kā arī, lai izglītības 
programmas forma atbilstu Ministru kabineta 20.03.2001. Noteikumu Nr. 141 „Noteikumi par 
valsts pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības standartu” prasībām, māsas izglītības 
programma tiek organizēta trijos pilna laika mācību gados ar kopējo mācību laiku 120 KP (4800 
st.).  
 
Māsas izglītības programmas studiju plāns sastāv no: 

1. Vispārizglītojošiem mācību kursiem (kopā 20 KP): 
1) Humanitārās un sociālās zinātnes (māsas darba ētika un pacientu aprūpes filozofija; 

psiholoăija un saskarsme; pedagoăija; socioloăija; māsas darba juridiskie aspekti; 
pētniecība; vadības principi;   latīĦu terminoloăija) -  11 KP; 

2) Dabaszinātnes, tehniskās zinātnes (ăenētika, biofizika, bioėīmija un radioloăija; 
anatomija un fizioloăija; bakterioloăija, virusoloăija un parazitoloăija) – 9 KP; 

2. Nozares mācību kursiem (kopā – 73 KP): 
1) Higiēna, profilaktiskā medicīna; 
2) Dietoloăija; 
3) Farmakoloăija; 
4) Patoloăija; 
5) Aprūpes process; 
6) Profesionāli tehniskās iemaĦas; 
7) Pacienta novērtēšana; 
8) Pieauguša cilvēka aprūpe, pamatvajadzības; 
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9) Vesela bērna aprūpe; 
10) Veselas sievietes un grūtnieces aprūpe; 
11) Veca cilvēka aprūpe; 
12) Pacientu medikamentozā aprūpe; 
13) Terapija, hematoloăija; 
14) Ėirurăija, onkoloăija, traumatoloăija; 
15) Pediatrija, neonatoloăija; 
16) Ginekoloăija, dzemdniecību patoloăija; 
17) Neiroloăija, maĦu orgānu saslimšanas; 
18) Ādas un seksuāli transmisīvās slimības; 
19) Infekcijas; 
20) Geriatrija, vecu cilvēku sociālā aprūpe; 
21) Psihiatrija, psihosomātika; 
22) Pamatvajadzību traucējumi un pacientu aprūpe; 
23) Apr.proc. bērniem ar veselības traucējumiem; 
24) Mentālās veselības aprūpe; 
25) Neatliekamā medicīniskā palīdzība; 
26) Katastrofu medicīna; 
27) Rehabilitācija; 
28) Paliatīvā aprūpe; 
29) Sabiedrības veselība; 
30) Veselības izglītība; 

3. Izvēles kursiem (kopā – 3 KP); 
1)   AngĜu valoda; 
2) Sports; 

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

5. Kvalifikācijas darba izstrādes – 8 KP. 
 Māsas izglītības programmas studentes (-ti) praktiskajās mācībās pavada 2402 stundas  – 
50% no kopējā mācību laika (likuma „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās 
kvalifikācijas atzīšanu” prasība ir vismaz 50% no kopējā mācību laika), teorētiskās mācībās – 1754 
st. – 37% no kopējā mācību laika (prasība – vismaz trešā daĜa no kopējā mācību laika), patstāvīgās 
mācībās – 644 st. – 37% no teorētisko mācību laika. 
Galvenās studiju metodes: lekcijas, semināri, praktiskie darbi, case studijas (situāciju izvērtēšana, 
analīze, modelēšana) u.c. 
 

7.2.1. Akadēmiskā personāla pētniecības darbība, studējošo iesaistīšana pētniecības 
projektos 

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

1. Māsas loma pacientu izgulējumu profilaksē. 
2. Smēėēšana un tās kaitīgā ietekme uz cilvēka veselību. 
3. Māsas loma sociāli nenodrošinātu pacientu aprūpē. 
4. Māsas loma pacientu aprūpē traumas un pēctraumas periodā. 
5. Alkohola intoksikācija un ietekme uz veselību. 
6. Māsas verbālās un neverbālās saskarsmes iespējas ar insulta pacientiem. 
7. Cukura diabēts un māsas loma pacienta izglītošanā. 
8. Ārstnieciskā fizkultūra un vingrojumu ietekme rehabilitācijas periodā pacientiem ar 

spinālām traumām. 
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9. Pozicionēšana un tās nozīme pacientu ar elpošanas nepietiekamību aprūpē. 
10. Ăimenes atbalsts nozīme pacientiem ar insultu. 
11. Komandas darba nozīme pacientiem ar spinālām traumām. 
12. Uroăenitālu pacientu aprūpes īpatnības. 
13. Diētas nozīme pacientu aprūpē ar gastrointestinālā trakta slimībām. 
14. Aprūpes plānošana guloša pacienta aprūpe. 

 
Docētājiem: 

1. Aprūpes procesa attīstības nozīme guloša spinālās traumas pacienta aprūpē. 
2. Studentu adaptācijas nozīme veiksmīga studiju procesa realizācijai Rīgas 

1.medicīnas koledžā. 
3. Verbālās un neverbālās saskarsmes nozīme veiksmīga studiju procesa 

realizācijā. 
4. Māsas Tālākizglītības procesa attīstības nozīme pacientu aprūpes procesa 

uzlabošanā. 
5. Spriedzes un stresa esamība un pārvarēšanas nozīme pirmā kursa studentiem. 
6. Motivācijas nozīme māsas profesijas apgūšanas procesā koledžā. 
7. Neredzīga pacienta aprūpes īpatnības pēctraumas periodā. 

 Studenti pētījumus var uzsākt studiju procesa laikā patstāvīgā darba ietvaros. Iegūtos datus 
un pētījumu tēzes var izmantot kvalifikācijas darba veidošanā. Pedagogi zinātniski pētniecisko 
darbību veic gan patstāvīgi, gan arī studentu pētnieciskās darbības vadīšanas procesā.  
 
Docētāju zinātniskie pētījumi un jaunrades sasniegumi pievienoti 9.pielikumā. 
 

 
7.2.2. Programmas īstenošanai nepieciešamās materiāli tehniskās bāzes raksturojums 

 
 Lai nodrošinātu pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 
Māszinības īstenošanu, koledža pilnveidojusi materiāli tehnisko bāzi. Ir uzlabots auditoriju 
iekārtojums, pimsklīnikas kabinetu aprīkojums, iegādāta mācību literatūra, mācību materiālu DVD 
un veiktas citas aktivitātes. Auditorijas un pirmsklīnikas kabineti aprīkoti ar atbilstošu aprīkojumu , 
kas nodrošina studentu kvalitatīvu sagatavošanu gan vispārizglītojošo studiju kursos, gan nozares 
studiju kursos. Pirmsklīnikas kabineti aprīkoti ar mulāžām, kas nepieciešamas profesionālo prasmju 
un iemaĦu apgūšanā, veicot simulējošas procedūras un sagatavojoties praktiskai darbībai klīnikās.  
Pirmsklīnikas kabineti aprīkoti ar iekārtām skābekĜa dozētai ievadīšanai, infūzijas tehnoloăijas 
iekārtām, vitālo rādītāju monitorēšanas iekārtām, medikamentozās terapijas demonstrācijas 
iekārtām un citiem specifiskiem materiāliem māsas pienākumu un uzdevumu veikšanai. Mācību, 
medicīniskā un pacientu aprūpes aprīkojuma izmantošanas iespējas paaugstina mācību kvalitāti, 
veicina studentu un docētāju motivāciju un atbildību par studiju rezultātu kvalitāti. 
Studiju procesa sekmīgai realizēšanai koledžas akadēmiskā personāla un studentu rīcībā ir datori, 
kodoskopi, televizori, videomagnetofoni, multimēdiju projektors, epidiaskops, diaprojektors, 
audiocentrs u.c. tehniskais aprīkojums, kurš pastāvīgi tiek papildināts un atjaunots. 
 Koledžas bibliotēkā vislielāko īpatsvaru veido grāmatas, kas saistītas ar veselības aprūpi un 
medicīnu, kā arī psiholoăijai, pedagoăijai un socioloăijai veltītā literatūra. Ja nepieciešamā 
literatūra nav pieejama latviešu valodā, tā tiek iepirkta svešvalodās. Bibliotēkas fondā ir latviešu, 
krievu, angĜu un vācu valodā pieejamā informācija. Studiju laikā ir iespējams studentam izmantot  
dažādu autoru mācību grāmatas anatomijā, dažādu autoru mācību grāmatas angĜu valodā,  dažādu 
autoru mācību grāmatas dermatoloăijā, seksuāli transmisīvajās slimībās, mācību grāmatas 
dietoloăijā, dzemdniecībā/ginekoloăijā, ētikā, saskarsmē, farmakoloăijā, fizioloăijā, ăenētikā,  
higiēnā, infekcijas slimībās, epidemioloăijā, parazitoloăijā, ėirurăijā, anestezioloăijā, reanimācijā, 
latīĦu valodā, oftalmoloăijā, otolaringoloăijā, pacienta aprūpē, pataloăijā, terapijā, pediatrijā, 
psiholoăijā. 
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 Bibliotēkā ir pieejami ne tikai iespieddarbi, bet arī elektroniskie resursi - gan disketēs un 
kompaktdiskos, gan internetā. Atrastos materiālus iespējams izprintēt vai nokopēt. 
 Bibliotēkā lasītājiem tiek nodrošināti šādi pakalpojumi: 
1) mācību u.c. literatūras izsniegšana darbam mājās; 
2) mācību u.c. literatūras izsniegšana darbam bibliotēkas lasītavā; 
3) informācijas meklēšana bibliotēkas katalogos (kartīšu un elektroniskajā); 
4) interneta pieslēgums mācību mērėiem: 
 

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

5) bibliogrāfiskās uzziĦas; 
6) datoru izmantošana mācību darbu (referātu, kursa darbu, kvalifikācijas darbu) sagatavošana un 

drukāšana; 
7) mācību materiālu kopēšana; 
8) mācību materiālu printēšana. 
 Bibliotēka veiksmīgi sadarbojas ar citām bibliotēkām, piemēram, Latvijas Nacionālo 
bibliotēku un Latvijas Medicīnas bibliotēku, līdz ar to pasniedzējiem, studentiem un darbiniekiem ir 
iespēja iegūt informāciju arī ārpus skolas bibliotēkas - gan pašiem personīgi apmeklējot šīs 
bibliotēkas, gan pasūtot grāmatas SBA (starpbibliotēku abonements) kārtā. No Latvijas Medicīnas 
bibliotēkas regulāri tiek saĦemti tās jaunieguvumu saraksti. 
 Mācību iestādē pedagogu un studentu rīcībā ir 17 datori, t.sk. 12 darba vietas ar interneta 
pieslēgumu. Katru gadu datoru un interneta pieslēguma vietu skaits atbilstoši mācību iestādes 
finansiālajam nodrošinājumam tiek palielināts. 
 Bibliotēkā ir pieejama plānoto koledžas studiju programmu t.sk. „Māsa”, apguvei 
nepieciešamā literatūra un informatīvie izdevumi, ar interneta pieslēgumu ir nodrošināta pieeja 
Latvijas un starptautiskajiem elektroniskajiem literatūras un periodikas krājumiem, kas 
nepieciešami patstāvīgajam un pētnieciskajam darbam. 
  
 

7.2.3. Studējošo prakses nodrošinājums 
 

Prakses ārpus koledžas veselības aprūpes iestādēs tiek plānotas, pamatojoties uz izglītības 
programmu. To realizācijā tiek iesaistītas sertificētas ārstniecības personas – māsas, ārsti, kā arī citi 
pacientu aprūpes komandas locekĜi. Prakses mērėi paredz studiju kursos iegūto zināšanu un prasmju 
pielietošanu pacientu aprūpē. Par prakses norisi atbildību uzĦemas gan izglītības iestāde, gan 
veselības aprūpes iestāde. Šos procesus reglamentē līgumi starp izglītības iestādi un veselības 
aprūpes iestādi, kā arī konkrētās prakses apraksts, kurā paredzēti prakses mērėi un uzdevumi. 
Pēc studiju plāna prakse tiek paredzēta 16 nedēĜas, kas atbilst 16 KP, no tiem: 
2. kursā – 8 KP – 8 nedēĜas, 
3. kursā – 8 KP – 8 nedēĜas. 
 
 
Galvenie prakses uzdevumi: 
2. kursā: 

• ėirurăijas nodaĜā: iegūt informāciju par ėirurăijas nodaĜas profilu, iegūt no pacienta 
anamnēzi, pielietot izmeklēšanas metodes, sagatavot pacientu operācijai, veikt 
pēcoperācijas pacientu aprūpi, izmantojot zināšanas un iemaĦas vispārējā ārstniecībā un 
profesionāli tehniskajās iemaĦās; 
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• terapijas nodaĜā: iegūt informāciju par terapijas nodaĜas profilu, iegūt no pacienta anamnēzi, 
pielietot izmeklēšanas metodes, sagatavot ārstnieciskām manipulācijām, aizpildīt 
nepieciešamo dokumentāciju, izmantojot zināšanas un iemaĦas vispārējā ārstniecībā un 
profesionāli tehniskajās iemaĦās; 

• pediatrijas nodaĜā: iegūt informāciju par pediatrijas nodaĜas profilu, veikt pacientu aprūpi, 
aizpildīt nepieciešamo dokumentāciju, pielietot medikamentu ievadīšanas veidus. 

 
3. kursā: 

• ėirurăijas nodaĜā: praktiski pielietot iegūtās zināšanas un iemaĦas ėirurăisko pacientu 
aprūpē un ārstēšanā, veikt pēcoperāciju brūču aprūpi, piedalīties diagnostikas un 
ārstniecisko manipulāciju veikšanā, veikt pacientu un piederīgo izglītošanu, izmantojot 
zināšanas un iemaĦas vispārējā ėirurăijā un profesionāli tehniskajās iemaĦās; 

• terapijas nodaĜā: praktiski pielietot apgūtās zināšanas un iemaĦas terapeitisko pacientu 
aprūpē un ārstēšanā, piedalīties diagnostiko un ārstniecisko manipulāciju veikšanā, izvērtēt 
un dokumentēt aprūpes problēmas, 
veikt pacientu un piederīgo izglītošanu, izmantojot zināšanas un iemaĦas          vispārējā 
ārstniecībā un profesionāli tehniskajās iemaĦās; 

• pediatrijas nodaĜā: praktiski pielietot apgūtās zināšanas un iemaĦas pediatrisko pacientu 
aprūpē, veikt pacientu novērošanu un aizpildīt aprūpes dokumentāciju, pielietot 
medikamentu ievadīšanas veidus, veikt vecāku izglītošanu. 

 
Koledža sadarbojas ar lielākajām Rīgas klīnikām. Tās ir Rīgas pašvaldības SIA ,,Rīgas 2. 

slimnīca”, A/S ,,Latvijas Jūras medicīnas centrs”, VAS ,,Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”, 
,,Traumatoloăijas un ortopēdijas slimnīca”, Rīgas pašvaldības kapitālsabiedrība ar ierobežotu 
atbildību ,,Rīgas 1. slimnīca”, BO VAS ,,P. StradiĦa klīniskā universitātes slimnīca”. Prakses tiek 
organizētas arī lielākajās Latvijas rajonu slimnīcās. 
 Ar līgumiem, kas noslēgti ar prakses bāzēm, var iepazīties pie direktora vietnieces 
zinātniskajā darbā. 
 

7.3. Vērtēšanas sistēma 
 
Studentu zināšanu, prasmju un iemaĦu vērtēšanā studiju procesā pamatā tiek pielietotas dažādas 
vērtēšanas formas, kas Ĝauj noteikt studiju procesa efektivitāti. 
 
Tās ir: 

• mutiskie, rakstiskie un praktiskie eksāmeni; 
• ieskaites; 
• esejas; 
• projektu darbi; 
• kursa darbi. 

Studiju darba rezultātus vērtē 10 ballu skalā, uzskatot studiju rezultātu vērtējumu 4 balles (gandrīz 
viduvēji) studiju laikā un 5 balles (viduvēji) kvalifikācijas gala pārbaudījumā par zemāko sekmīgo 
vērtējumu. 
Studiju procesa laikā tiek vērtēta studentu aktivitāte lekcijās, praktiskajās nodarbībās, semināros un 
patstāvīgajās studijās koledžas bibliotēkā. 
Studiju programmas vērtēšanas galvenā pārbaudes forma ir eksāmens vai ieskaite, kas jākārto katra 
studiju kursa nobeigumā. 
1.līmeĦa profesionālās augstākās studiju programmas nobeigumā tiek izstrādāts kvalifikācijas 
darbs, kura apjoms ir 8 kredītpunkti. 
 
Programmas studiju beigās jākārto kvalifikācijas eksāmens, kura sastāvdaĜa ir kvalifikācijas darbs. . 
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Diplomu par 1. līmeĦa profesionālo augstāko izglītību saĦem students, kurš apguvis programmu un 
nokārtojis kvalifikācijas eksāmenu, iegūstot tajā vērtējumu, kas nav zemāks par 5 ballēm( viduvēji). 
 
 
 
10 – izcili – studenta zināšanas, prasmes un iemaĦas pārsniedz studiju programmas prasības; 
9 –  teicami – studenta zināšanas, prasmes un iemaĦas pilnībā atbilst studiju programmas prasībām; 
8 – Ĝoti labi – studenta zināšanas, prasmes un iemaĦas atbilst studiju programmas prasībām, tomēr 
trūkst dziĜākas izpratnes; 
7- labi – studenta zināšanas, prasmes un iemaĦas atbilst studiju programmas prasībām, bet nepietiek 
iemaĦu zināšanas patstāvīgi izmantot; 
6 – gandrīz labi – studenta zināšanas, prasmes un iemaĦas atbilst studiju programmas prasībām, 
tomēr konstatējamas nelielas nepilnības teorijas pārzināšanā, mākā to izklāstīt vai saistīt ar praksi; 
5 – viduvēji – studenta zināšanas, prasmes un iemaĦas pārsvarā atbilst studiju programmas 
prasībām, taču vienlaicīgi konstatējamas nepilnības teorijas pārzināšanā,  izklāstā un prasmē to 
saistīt ar praksi. 
 

7.4. Studējošie 
7.4.1. Studējošo skaits programmā 
 
Visi studējošie ir pilna laika studenti, kas studē klātienes studiju formā. 
Studiju programmā “Māszinības” ar māsas kvalifikāciju 2006./2007. akad. gadā 
imatrikulēti 30 studenti. 
Studentu skaits uz 02.01.2007. – 28. 
Informācija par studentu kustību un tās iemesliem – pie studiju daĜas vadītājas. 
 
Studentu sadalījums pēc dzimšanas gada – 1.diagramma. 

1.diagramma 
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Studentu sadalījums pēc dzīves vietas – 2.diagramma. 

2.diagramma 

 
 
Studentu sadalījums pēc dzimuma. 
 
Visas Māsas izglītības programmā studējošās ir sievietes. 
 

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

   
7.4.3. Absolventu skaits 

 
 Studiju programmā „Māszinības” ar māsas kvalifikāciju pirmie absolventi plānoti 
2009.gadā. 
 

7.4.4. Studējošo aptaujas un to analīze 
 
 Rīgas 1.medicīnas koledžā studējošo aptaujas tiek veiktas regulāri – 1-2 reizes semestrī.  
 Tādā veidā tiek izvērtēta studiju kvalitāte un studiju norises vide. Ar studentu aptaujas 
rezultātiem tiek iepazīstināti programmas docētāji, studentu pašpārvalde, Studentu dienesta 

Studentu sadalījums pēc dzīvesvietas 
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viesnīcas padome. Aptaujas rezultāti tiek analizēti administrācijas sēdēs un tie tiek Ħemti vērā 
turpmākajā koledžas darbībā un programmas attīstībā. 
 Aptauju galvenie virzieni: 

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

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

 
   Studentu aptaujas anketas paraugs pievienots 5. pielikumā. 
 

7.4.5. Absolventu aptaujas un to analīze 
 
 Studiju programma „Māszinības” māsas kvalifikācijas iegūšanai uzsākta īstenot 2006./2007. 
akad.gadā, un pirmie absolventi plānoti 2009.gadā. 
 Tā kā koledža ir Rīgas 1.medicīnas skolas tradīciju pārmantotāja, tad, atskatoties mācību 
iestādes 104 gadu vēsturē, var teikt, ka māsas specialitāte ir vēsturiski mācību tradīcijām 
bagātinājusies tieši Rīgas medicīnas skolā (tagad koledžā). 
 Tāpēc, attīstot māsas specialitāti jaunā – koledžas līmenī, studiju programmas docētājiem un 
koledžas administrācijai ir Ĝoti svarīga iepriekšējo gadu absolventu pieredze, programmas vērtējums 
un ieteikumi. 
 Arī turpmāk plānojam cieši sadarboties ar koledžas absolventiem. 
 
   Plānotās absolventu aptaujas anketas paraugs ir pievienots 6. pielikumā. 
 

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

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

personas ar maăistra grādu vai doktora zinātnisko grādu) 
  
 Studiju programma „Māszinības” māsa kvalifikācijas iegūšanai ir sākta īstenot ar šo – 
2006./2007. akad.gadu, tāpēc saskaĦā ar noslēgtajiem Darba līgumiem koledžā šajā studiju gadā 
programmā ir nodarbināti 15 docētāji, no tiem 11 – pamatievēlēšanas vietā, 4 kā viesdocētāji. 
Kopumā studiju programmā plānots nodarbināt 28 mācībspēkus, kuru raksturojošie rādītāji sniegti 
4. tabulā. 
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Akadēmiskā personāla uzskaitījums, tā kvalifikācija un paredzētie pienākumi 1. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā 
„Māszinības”(4172300) māsas kvalifikācijas iegūšanai 

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

Pamatievēlēšanas 
vieta 

/ viesdocētājs 
1. Māsas darba ētika un 

pacientu aprūpes filozofija 
Inese Indrāne Rīgas StradiĦa Universitāte – veselības zinātĦu maăistra grāds veselības aprūpē Pamatievēlēšanas vieta 

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

Pamatievēlēšanas vieta 

3. Pedagoăija Agija Pāža Latvijas Valsts universitāte – filologa, latviešu valodas un literatūras pasniedzēja 
kvalifikācija 

Pamatievēlēšanas vieta 

4. Socioloăija Jānis Pavlovskis  Latvijas Universitāte – filozofijas maăistra grāds Viesdocētājs 
5. Māsas darba juridiskie 

aspekti 
Inese Indrāne Rīgas StradiĦa Universitāte – veselības zinātĦu maăistra grāds veselības aprūpē Pamatievēlēšanas vieta 

6. Pētniecība Jānis Pavlovskis  Latvijas Universitāte – filozofijas maăistra grāds Viesdocētājs 
7. Vadības principi Inese Indrāne Rīgas StradiĦa Universitāte – veselības zinātĦu maăistra grāds veselības aprūpē Pamatievēlēšanas vieta 

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

bioėīmija un radioloăija 
Grieta Meldrāja Rīgas Pedagoăiskais institūts – vidusskolas fiziskās audzināšanas, cilvēka anatomijas 

un fizioloăijas skolotāja kvalifikācija 
Pamatievēlēšanas vieta 

10. Anatomija un fizioloăija Velga Bunne 
 

Latvijas Universitāte – biologa, bioloăijas, ėīmijas pasniedzēja kvalifikācija Pamatievēlēšanas vieta 

  Sarmīte Melberga Rīgas Medicīnas institūts, ārsta – stomatologa kvalifikācija Pamatievēlēšanas vieta 
11. Bakterioloăija, virusuloăija 

un parazitoloăija 
Velga Bunne 

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

Pamatievēlēšanas vieta 
Viesdocētājs 

12. Higiēna, profilaktiskā 
medicīna 

 

Velga Bunne Latvijas Universitāte – biologa, bioloăijas, ėīmijas pasniedzēja kvalifikācija Pamatievēlēšanas vieta 

13. Dietoloăija Ingrīda Libora Latvijas Universitāte – sociālo zinātĦu maăistra grāds socioloăijā Pamatievēlēšanas vieta 
14. Farmakoloăija Maira Vīksna Rīgas StradiĦa Universitāte – māsas grāds Pamatievēlēšanas vieta 
15. Patoloăija  Tatjana Karpovska Rīgas Medicīnas institūts – ārsta kvalifikācija Pamatievēlēšanas vieta 
16. Aprūpes process Inese Indrāne Rīgas StradiĦa Universitāte – veselības zinātĦu maăistra grāds veselības aprūpē Pamatievēlēšanas vieta 
17. Profesionāli tehniskās 

iemaĦas 
Lidija Losa Latvijas Universitāte – veselības zinātĦu maăistra grāds Pamatievēlēšanas vieta 

18. Pacienta novērtēšana Inese Indrāne Rīgas StradiĦa Universitāte – veselības zinātĦu maăistra grāds veselības aprūpē Pamatievēlēšanas vieta 
19. Pieauguša cilvēka aprūpe, 

pamatvajadzības 
Inese Indrāne Rīgas StradiĦa Universitāte – veselības zinātĦu maăistra grāds veselības aprūpē Pamatievēlēšanas vieta 
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20. Vesela bērna aprūpe Elita Apine Rīgas StradiĦa Universitāte – veselības zinātĦu maăistra grāds  Viesdocētājs 
21. Veselas sievietes un 

grūtnieces aprūpe 
Gunta Freimane Latvijas Universitāte – veselības zinātĦu maăistra grāds Pamatievēlēšanas vieta 

22. Veca cilvēka aprūpe Iveta Purne Sociālā darba un sociālās pedagoăijas augstskola “Attīstība” – sociālā darbinieka / 
sociālā pedagoga kvalifikācija, 
Sociālā darba un sociālās pedagoăijas augstskola “Attīstība” – profesionālais maăistra 
grāds sociālajā darbā 

Viesdocētājs 

23. Pacienta medikamentozā 
aprūpe 

Lidija Losa Latvijas Universitāte – veselības zinātĦu maăistra grāds Pamatievēlēšanas vieta 

24. Terapija, hematoloăija Lidija Losa Latvijas Universitāte – veselības zinātĦu maăistra grāds Pamatievēlēšanas vieta 
25. Ėirurăija, onkoloăija, 

traumatoloăija 
Dzintra Strokša Rīgas Medicīnas institūts – ārsta kvalifikācija Pamatievēlēšanas vieta 

26. Pediatrija, neonatoloăija Elita Apine Rīgas StradiĦa Universitāte – veselības zinātĦu maăistra grāds Viesdocētājs 
27. Ginekoloăija, dzemdību 

patoloăija 
Sigita Bukolovska 
Rudīte Dauškane 

Latvijas Medicīnas akadēmija – ārsta grāds 
Rīgas StradiĦa Universitāte – māsas grāds 

Pamatievēlēšanas vieta 
Pamatievēlēšanas vieta 

28. Neiroloăija, maĦu orgānu 
saslimšanas 

Lidija Losa Latvijas Universitāte - veselības zinātĦu maăistra grāds Pamatievēlēšanas vieta 

29. Ādas un seksuāli 
transmisīvās slimības 

Olga Prokofjeva Rīgas Medicīnas institūts – ārsta kvalifikācija Pamatievēlēšanas vieta 

30. Infekcijas Aija Andrusa Rīgas Medicīnas institūts – ārsta kvalifikācija Pamatievēlēšanas vieta 
31. Geriatrija Iveta Purne Sociālā darba un sociālās pedagoăijas augstskola “Attīstība” – sociālā darbinieka / 

sociālā pedagoga kvalifikācija, 
Sociālā darba un sociālās pedagoăijas augstskola “Attīstība” – profesionālais maăistra 
grāds sociālajā darbā 

Viesdocētājs 

32. Psihiatrija, psihosomātika Sandra Vītola Rīgas Medicīnas institūts – ārsta kvalifikācija Pamatievēlēšanas vieta 
33. Pamatvajadzību traucējumi 

un pacientu aprūpe 
 

Inese Indrāne Rīgas StradiĦa Universitāte – veselības zinātĦu maăistra grāds  Pamatievēlēšanas vieta 

34. Aprūpes process bērniem ar 
veselības traucējumiem 

Elita Apine Rīgas StradiĦa Universitāte – veselības zinātĦu maăistra grāds Viesdocētājs 

35. Mentālās veselības aprūpe Dita Raiska Latvijas Universitāte – veselības zinātĦu maăistra grāds  Viesdocētājs 
36. Neatliekamā medicīniskā 

palīdzība 
Ingolfs Jānis 
Žukovskis 

Latvijas Medicīnas akadēmija – ārsta kvalifikācija, 
Latvijas Zinātnes padome – habilitēts medicīnas doktors 

Pamatievēlēšanas vieta 

37. Katastrofu medicīna Ingolfs Jānis 
Žukovskis 

Latvijas Medicīnas iznstitūts – ārsta kvalifikācija,  
Latvijas Zinātnes padome – habilitēts medicīnas doktors 

Pamatievēlēšanas vieta 

38. Rehabilitācija Andra Meirēna Latvijas Sporta Pedagoăijas akadēmija - 
pedagoăijas bakalaura grāds sporta zinātnēs, fizioterapeita kvalifikācija 

Viesdocētājs 

39. Paliatīvā aprūpe Inta Laže Latvijas Medicīnas akadēmija – māszinību grāds, 
Latvijas Universitāte – veselības zinātĦu maăistra grāds 

Pamatievēlēšanas vieta 
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40. Sabiedrības veselība Lidija Losa Latvijas Universitāte – veselības zinātĦu maăistra grāds Pamatievēlēšanas vieta 
41. Veselības izglītība Lidija Losa Latvijas Universitāte – veselības zinātĦu maăistra grāds Pamatievēlēšanas vieta 
42. Izvēles kursi   Pamatievēlēšanas vieta 
 AngĜu valoda Marija SosĦina Latvijas Universitāte – humanitāro zinātĦu maăistra grāds filoloăijā  

 Sports Guntis Štrauss Rīgas Pedagoăiskais institūts – vidusskolas fiziskās audzināšanas, anatomijas un 
fizioloăijas skolotāja kvalifikācija 

Pamatievēlēšanas vieta 



Kopējie rādītāji programmā: 
 
Amata nosaukums  Pamatievēlēšanas vietā  Viesdocētāji 
 
Lektori     22     
          
Docenti    -     
          
Kopā     22(79%)    6(21%) 
          
      
 
Kvalifikācija  Pamatievēlēšanas   Viesdocētāji  Kopā 
    vietā 
 
Maăistri un personas 
ar maăistram pielīdzināmu 
izglītību   17 (7+10)             5 (4+1)           22 (11+11) 
             (78,5%) 
 
ZinātĦu doktori  1       -   1 
          (3,5 %) 
 
Speciālisti ar augstāko 
izglītību    4       1   5 
          (18 %) 
 
 
 Ar dokumentiem, kas apliecina studiju programmas docētāju izglītību un kvalifikāciju var iepazīties 
pie koledžas personāldaĜas inspektores. 
 Docētāju, kas iesaistīti programmas īstenošanā, zinātniskās biogrāfijas (curriculum vitae) ir 
pievienotas 4.pielikumā. 
 

7.5.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība struktūrvienības mērėu un uzdevumu 
īstenošanai 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.7. Ārējie sakari 
7.7.1. Sadarbība ar darba devējiem 

 
 Studiju programmas īstenošanā un kvalitatīvā studentu sagatavošanā specialitātē Ĝoti nozīmīgs 
faktors ir cieša sadarbība ar profesionālajām asociācijām, darba devējiem, prakšu bāzēm. 
 Koledža ilgstoši sadarbojas ar Rīgas 2.slimīcu, Traumatoloăijas un ortopēdijas slimnīcu, Latvijas 
Jūras medicīnas centru, Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu, P.StradiĦa klīnisko universitātes slimnīcu, 
Rīgas 1.slimnīcu, lielākajām Latvijas rajonu slimnīcām, kur saskaĦā ar noslēgtajiem līgumiem studentiem 
jau notiek un tiek turpmāk plānota prakse. 
 Lielu atbalstu māsas izglītības programmas kā 1.līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmas tapšanā ir sniegušas vairāku slimnīcu galvenās māsas. 
 Darba devēji ir vienmēr gaidīti un aicināti arī koledžas studentu svētkos, profesionālajos pasākumos. 
Piemēram, šī mācību gada 1.pusgadā mūsu profesionālo partneru un darba devēju pārstāvji piedalījās 
1.septembra svētkos, Profesiju dienā 16.11.2006. 
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 Sadarbības procesā ar darba devējiem koledžas galvenie mērėi ir: 
- Izzināt stāvokli darba tirgū: pieprasījumu pēc speciālistiem, jaunām kvalitātes prasībām 

speciālistiem, profesionālajām perspektīvām un izaugsmes iespējām; 
- Noskaidrot darba devēju viedokli par studiju programmas satura atbilstību darba devēju 

izvirzītajām prasībām (aptaujas, anketēšana); 
- Iesaistīt darba devējus studiju rezultātu kvalitātes novērtēšanā, iekĜaujot kvalifikācijas 

eksāmenu komisijas sastāvā; 
- Sekmēt darba devēju aktīvu piedalīšanos studiju programmas satura pilnveidošanā un 

studentu un pasniedzēju pētnieciskās darbības atbalstīšanā; 
- SaĦemt no darba devējiem konkrētus pasūtījumus lietišėajiem pētījumiem. 

 
Darba devēju aptaujas anketas paraugs pievienots 8.pielikumā. 
 

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

 Sadarbība plānota ar -  
1) KauĦas Medicīnas koledžu 
2) PaĦevežas koledžu (Panevižio Kolegija) 
3) Norvēăijā 

� Fitjaras pašvaldību (Hordaland – Fitjar kommune) un tās pārvaldījumā esošām 
izglītības un veselības aprūpes iestādēm –  

Fitjar vidaregaande skule, sadarbībā ar kuru turpmāk plānotas studentu pieredzes apmaiĦas – 
Veco Ĝaužu aprūpes namā (Nursing home), Veselības centrā (Health senter), Bērnudārzā 
(Kindergarten) u.c. 
4) Tallinas Veselības koledžu.   

 
Sadarbības mērėi: 
Māzinību (ar māsas kvalifikāciju) studiju programmas satura pilnveidošana, studentu pieredzes apmaiĦa, 
pedagogu kvalifikācijas paaugstināšana. 
 
Sadarbības formas: 

� studentu pieredzes apmaiĦa 
� pedagogu pieredzes apmaiĦa 
� starptautiskie semināri, konferences 
� darba grupas (darbs pie studiju programmas pilnveidošanas un dalība Eiropas Savienības projektos) 

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

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

Stiprās puses Vājās puses 
 
• Studiju programmas plānojums un 

realizācija atbilst Latvijas 
Republikas likumdošanai un 
Eiropas Savienības direktīvām. 

 
• Studiju programmas saturs atbilst 

 
• Vērojama vidējās izglītības 

kvalitātes pazemināšanās 
reflektantiem, kas prasa papildus 
pedagoăiskā darba ieguldījumu no 
koledžas pasniedzējiem 
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māsas 4.līmeĦa profesionālas 
kvalifikācijas standartam. 

 
• Laba pieredze māsu 

profesionālajā sagatavošanā. 
 
• Pedagoăisko izglītību ieguvušo 

pasniedzēju skaita pieaugums 
 

• Laba sadarbība ar potenciālajiem 
darba devējiem. 

 
• Noturīgs māsu pieprasījums darba 

tirgū 
 

 
 
 
 

• Zems profesoru īpatsvars 
programmā 

 
• Pazemināta studiju procesa 

efektivitāte studentiem sakarā ar 
vajadzību apvienot studijas un 
algotu darbu (materiālā stāvokĜa 
nodrošināšanai).  

 

Iespējas Draudi 
 
• Pieprasījums pēc māsām ir stabils, 

tātad arī jāplāno uzĦemšana 
turpmāk. 

 
• Profesionālās orientācijas un 

karjeras izglītības darba 
uzlabošana.  

 
• SaskaĦā ar programmu 

,,Cilvēkresursu attīstība veselības 
aprūpē 2006.-2015.gadam ” ,kas 
paredz finansējuma piesaisti 
attiecīgā laika periodā, paredzama 
studentu studiju un sadzīves 
apstākĜu uzlabošana, informācijas 
resursu papildināšana.                                       

 
• Pētnieciskā darba pilnveidošana, 

studējošo piesaiste pedagogu 
pētnieciskajam darbam. 

 
 

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

 
• Studiju materiāli tehniskās bāzes 

uzlabošana. 
 

 
• Studējošo skaita samazināšanās 

sakarā ar: 
-20.gs.90.g. demogrāfisko 
krīzi, 
- zemo māsas darba prestižu, 
 -iespējām strādāt ārzemēs. 

 
• Atalgojuma pieaugums veselības 

aprūpes sfērā, salīdzinot ar 
izglītības sfēru, ir lielāks, tas 
nesekmē profesionāli augsti 
kvalificētu speciālistu - docētāju 
piesaisti izglītības programmā. 

 
 
• Disonanse starp māsas izglītības 

procesā iegūtajām kompetencēm 
un iespēju tās pielietot praktiskajā 
darbā. Pacientu aprūpes darba 
organizācijā veselības aprūpes 
iestādēs netiek īstenoti māszinību 
principi. Šī disonanse samazina 
studentu motivāciju studiju 
procesā. 
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• Sadarbības paplašināšana ar 
ārzemju sadarbības partneriem. 

 
• Izvēles kursu skaita palielināšana. 

 
 
 

8.2. Programmas attīstības plāns 
 

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

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

kvalitātes kontroles rezultātiem, studiju programmas ikgada pašvērtējumu; 
� Studiju programmas pilnveides procesā nodrošināt profesijas prestižu un mobilitāti, izglītības 

gala dokumenta starptautisku atzīšanu; 
� Īstenot akadēmiskā personāla atlases un tālākizglītības politiku; motivēt un atbalstīt pasniedzēju 

tālākizglītības iespēju un formu dažādību, iesaistīšanos, pētnieciskajā darbībā un projektos; 
� Veicināt docētāju un studentu abpusēju ieinteresētību un sadarbību studiju procesa 

intensifikācijā; 
� Paaugstināt prakšu efektivitāti, mērėtiecīgi attīstot sadarbību ar prakšu bāzēm; 
� Veikt darba tirgus pētījumus un veidot atbilstošu mārketinga stratēăiju, kas pamatojas uz 

pētījumiem par absolventu vietu darba tirgū un studentu izvēli un motivāciju; 
� Attīstīt sadarbību ar darba devējiem, profesionālajiem partneriem, iesaistot viĦus studentu un 

pasniedzēju lietišėo pētījumu plānošanā, aktuālu tēmu izvēlē un realizēšanā; 
� Veikt regulāru profesionālās orientācijas un informēšanas darbu, tādejādi nodrošinot profesijai 

motivētu studentu kontingentu; 
� Pilnveidot studiju metodes, veicinot izziĦas, problēmu risināšanas un kritiskās domāšanas 

attīstību studentos; 
� Pastāvīgi pilnveidot un modernizēt studiju materiāli tehnisko bāzi: 

- izstrādāt mārketinga politiku, kas ir vērsta uz tiešo komunikāciju, Ħemot vērā tirgus 
segmentācijas pamatelementus, 

- sadarboties ar darba tirgus pārstāvjiem dažāda līmeĦa institūcijās, nodrošinot izglītības 
programmas atbilstību profesijas standarta prasībām; 

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

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

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

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

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

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

- Studentu atlasē studiju programmā ieviest profesionālās piemērotības pārbaudījumus, 
- Uzlabot studentu studiju un sadzīves apstākĜus, rekonstruējot studiju un sadzīves telpas, 
- Uzturēt akadēmiskā personāla kvalifikāciju. Nodrošinot reālu konkurenci uz akadēmiskajiem 

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

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

atbilstoši izstrādājiem profesiju standartiem. 
 
 
 Rīgas 1.medicīnas koledžas direktore    I.Bunga 
 
 Direktores vietniece zinātniskajā darbā   A.Pāža 
 
 Programmas direktore      M.Indriksone 
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1.pielikums 

 
 
 
 
 
 

Studiju programmas licence 
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2.pielikums 
 

 
 
 
 

Līgums ar Rīgas StradiĦa Universitāti, 
Nodomu protokols ar 

Rīgas Medicīnas koledžu 
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3.pielikums 
 

 
 
 
 

Studiju kursu apraksti 
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Studiju kursa nosaukums -  Māsas darba ētika un pacientu aprūpes filozofija 
Studiju kursa vadītājs -  Inese Indrāne – Veselības zinātĦu grāds veselības aprūpē 
Kredītpunktu skaits –   1 KP 
Teorētisko nodarbību skaits – 26 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –   -  
Patstāvīgā darba apjoms -   14 stundas 
 
Mērėis: 
Veidot un attīstīt tikumiskās rīcības normu sistēmu un morāli. 
 
Uzdevumi: 

1. Spēt argumentēt savas rīcības ētiskumu. 
2. Popularizēt vispārcilvēciskās vērtības, ideālus. 
3. Sniegt vispārīgu pārskatu par aprūpes ētiku. 
4. Atklāt un analizēt aksioloăijas pamatus. 
5. Analizēt un izvērtēt situāciju atbilstību ētiskajām normām. 
6. Zināt aprūpes filosofijas raksturojumu un pielietojumu pacientu aprūpē. 
7. Zināt ētiskos un filosofiskos aspektus pacientu aprūpē. 
8. Izprast faktorus, kuri var ietekmēt indivīdu uzvedību aprūpes procesā. 

 

Tēmas: 
1. Personības ētika. 
2. Vērtību orientācija: garīgais un materiālais. 
3. Morāles un tikumības dialektika. 
4. Ētiskās kārtības. 
5. Mīlestības ētika. Vēsturiskā analīze. 
6. Nāves ētika. Kas ir eitanāzija? 
7. Labdarība un palīdzība citiem. 
8. Paternālisms. 
9. Autonomija. 
10. Patiesīgums un  patiesības teikšana veselības aprūpē. 
11. Patiesīgums un nepatīkama situācija veselības aprūpe. 
12. Konfedencialitāte. 
13. Konfidencialitātes pārkāpumi. 
14. Taisnīgums. 
15. Aprūpes paplašinātā loma. Integritāte. 
16. Integritāte un pienākumu izklaide. 
17. Cilvēka ėermenis kā ētiski filosofiska problēma. 
18. Filosofiskie pamati māsas praksē. 
19. Ētika māsas praksē. 
20. Filosofiskie jēdzieni māsas praksē. 
21. Klienta aprūpes ievirze. 
22. Māsu ētika un pacientu aprūpe. Datu savākšana, analizēšana un dokumentēšana, ievērojot māsu 

ētikas pamatprincipus. 
23. Māsu ētikas pamatjēdzieni. 
24. Mākslas ietekme pacientu aprūpes procesā 

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

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

 
Izmantojamā literatūra: 
1. Bērklijs Dž. “Traktāts par cilvēka izziĦas principiem”, Rīga, 1989. 
2. Deksters G. „Rokasgrāmata psihiatrijas māsām”, Rīga, 2006. – 338 lpp. 
3. Eliade M. “Mīts par mūžīgo atgriešanos.”,R., Minerva, 1995. 
4. Hjūms D. “Pētījums par cilvēka sapratni”, Rīga, 1987. 
5. Jungs K.G. „Dzīve. Māksla. Politika”, R., Zvaigzne ABC. 
6. Jungs K.G. „Dvēseles pasaule”, R., Spektrs, 1994. 
7. Keisments P. „Mācīsimies no savām kĜūdām viĦpus dogmas psihoanalīzē un psihoterapijā” Rīga, 2004. 

– 175 lpp. 
8. Klīve V.V. „Gudrības ceĜos”, R., Zinātne, 1996. 
9. Klīve V.V. „Rīcības ceĜos. Ētikas vēsture un atskats uz kristīgās ētikas pieredzi”, R., Zinātne, 1998. 
10. Lasmane S., Milts.A. un Rubenis A. „Ētika”, R., Zvaigzne, 1995. 
11. Lasmane S. „Rietumeiropas ētika no Sokrāta līdz postmodernismam”, R., Zvaigzne ABC, 1998. 
12. LEMON. Mācību materiāls māsām. 1996. 
13. Loks Dž. “Eseja par cilvēka sapratni”, Rīga. 1977. 
14. Makgrovs F. „Attiecību māksla”, Rīga, 2006. – 294 lpp. 
15. Milts A. „Ētika. Kas ir ētika? Lekciju kurss”, R., Zvaigzne ABC, 1999. 
16. Milts A. „Personības un sabiedrības ētika”, R., Zvaigzne ABC, 2000. 
17. Muckie I.L. Ethic.  “Inventing Right and Wrong. Penguin Books”, 1977. 
18. Priede KalniĦa Z. „Māsas prakse pamatota teorijā” 1998. 
19. Rubenis A. „Ētika XX gadsimtā. Praktiskā ētika”, R., Zvaigzne ABC, 1996. 
20. Rubenis A. „Ētika XX gadsimtā. Teorētiskā ētika”, R., Zvaigzne ABC, 1997. 
21. Sīle V. „Medicīnas ētikas pamatprincipi”, R., Zinātne, 1999. 
22. ŠiliĦam.M., D. DāboliĦa „Ievads aprūpē”, 1998. 
 



 48 
 

Studiju kursa nosaukums - Psiholoăija un saskarsme 
Studiju kursa vadītājs - Maija Kazia - Izglītības zinātĦu maăistra grāds 
Kredītpunktu skaits –   2 KP  
Teorētisko nodarbību skaits – 52 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –   16 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -   12 stundas 
 
Mērėis: 
Veidot zinātnisku un praktisku izpratni par cilvēka psihes attīstību un likumsakarībām. 
 
Uzdevumi: 

1. Veidot uzskatu par cilvēka bioloăisko integritāti. 
2. Izveidot un izkopt cilvēka emocionālo, intelektuālo un sociālo patību. 
3. Skaidrot un analizēt zināšanas par cilvēka psihes izcelšanos, evolūciju un attīstību. 
4. Analizēt (teorētiskos) uzskatus par cilvēka psihes darbību un struktūru. 
5. Veidot individuālo lēmumu pieĦemšanu, izmantojot psiholoăijas teorijas. 
6. Skaidrot, uzsvērt un kritizēt personības jēdzienu psiholoăijā. 
7. Aktualizēt un analizēt cilvēka motivācijas ikdienas dzīvē. 
8. Palīdzēt atrast savu es un citu es pasauli. 
9. Skaidrot saskarsmes raksturu. 
10. Apgūt saskarsmes modelēšanas metodes. 
11. Praksē (profesionālajā darbībā) izmantot komunikatīvās saskarsmes modeĜus. 
12. Izprast saskarsmes teoriju. 
13. Aktualizēt saskarsmes nepieciešamību. 
14. Leăitimēt novitātes saskarsmē. 
15. Veicināt pilsoniskās apziĦas un darbības motivāciju kultūras kontekstā. 

 

Tēmas: 
1. Psiholoăijas zinātnes attīstības vēsturiskais ieskats. 
2. Personība, pieejas tās izpratnē. 
3. Klasiskā psihoanalīze. 
4. Analītiskā psiholoăija. 
5. Individuālā psiholoăija. 
6. Humānistiskā psihoanalīze. 
7. Bioloăiskā tipoloăija. 
8. Pašaktualizācijas teorija. 
9. Sociālās izziĦas teorija psiholoăijā. 
10. Eksistenciāli analītiskā pozīcija psiholoăijā. 
11. Saskarsmes raksturojums, tās loma cilvēka dzīvē un māsas profesijā. 
12. Saskarsmes struktūra. 
13. Saskarsme - māka pazīt sevi un pašpilnveidoties. 
14. Personības raksturojums. 
15. Cilvēka pamatvajadzības un uzvedības motivācija. 
16. Temperaments. 
17. Vērtības, to veidi. 
18. Pozīcijas saskarsmē. Dzīves scenāriji. 
19. Saskarsmes stili. 
20. Personas teorija un saskarsmes attālumi. 
21. Neverbālā saskarsme. 
22. Verbālā saskarsme. 
23. Etiėete. 
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24. Informācijas iegūšana. 
25. Informācijas sniegšana. 
26. Konflikti. 
27. Stress. 
28. Vecumposmu psiholoăiskais un sociālais raksturojums. 
29. Ăimenes raksturojums un aprūpe ăimenē. 

 
Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai: 
Lekciju, semināru, praktisko nodarbību apmeklējums,  2 patstāvīgo darbu veikšana. 

Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru un patstāvīgā darba uzdevumi, praktisko 
darbu uzdevumi, sekmīgi nokārtota galīgā ieskaite. 
 
Vērtēšanas kritēriji: Mācību priekšmeta “Psiholoăija un saskarsme” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu 
vērtējuma skalas, Ħemot vērā šādu vērtējuma sadalījumu: 

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

 
Izmantojamā literatūra: 

1. Ādlers A. “Psiholoăija un dzīve”, R. 1992. 
2. Berns E. “Spēles, kuras spēlē cilvēki ”  (cilvēku savstarpējo attiecību psiholoăija)  R.2000. 
3. Dāle P. “Vērojumi un pārdomas. Par cilvēka un gara kultūru”, R. 1984. 
4. Dubkēbičs L.“Māsas profesijas ētiskā situācija”- mācību līdzeklis, 1995.g. R. MPIC. 
5. Džeimsa M., Džongvorda D. “Dzimis, lai uzvarētu ”, R. “Elpa” 1995.g. 
6. Freids Z. “Psihoanalīzes nozīme un vēsture”, R. “Lielvārds”, 1994. 
7. Fromms  Ē. “Māksla mīlēt”, R. “Jumava”, 1994. 
8. Jungs K.G. “Dvēseles pasaule”, R. 1994. 
9. Karpova A., Plotnieks I. “Personības saskarsme” R. LU, 1984. 
10. Koemetss E., Tamma L. “”Psiholoăijas un pedagoăijas pamati” R.1984. 
11. Kons I. “Es atklāšana”, R. “Avots”, 1982.g. 
12. Kolominskis J. “Cilvēks: psiholoăija”, R. “Zvaigzne” 1990.g. 
13. Kūle M. “CeĜš saprašanās labirintos”, R. “Zinātne” 1989.g. 
14. Lasmane S., Milts A., Rubenis A. “Ētika”, R. “Zvaigzne” 1993.g. 
15. Latiševs D. “Lietišėas sarunas un lietišėi kontakti”, R. 1994.g 
16. Levi V. “Atklāt sevī citu”, R. 1984.g. 
17. Levi V. “Sarunas vēstulēs”(Es un mēs) R. 1984.g. 
18. Lēzs A. “ĖermeĦa valoda”, “Jumava” 1995.g. 
19. Omārova S. “Cilvēks runā ar cilvēku. Saskarsmes psiholoăija”, R.1994.g. 
20. Omārova S. “Cilvēks dzīvo grupā. Sociālā psiholoăija”, R.1996.g. 
21. Plotnieks J. “Cilvēka daudzkrāsainība” Ž. “Skola un ăimene” 1993.g. 
22. ReĦăe V., Lūsis K. “Personības psiholoăiskā struktūra” R. “Zvaigzne” 1988.g. 
23. ReĦăe V., Rubenis A. “Cilvēks un kultūra”, R. 1988. 
24. ReĦăe V., „Sociālā psiholoăija”, Zvaigze ABC, R., 1999. 
25. Vorobjovs A., „Vispārīgā psiholoăija”, SIA „Izglītības soĜi”, R., 2000. 
26. Квинн В.Н. „Прикладная психология” Санкт-Петербург, 2000. 
27. Selye H., „The Stress of life”, New York: McGraw-Hill, 1978. 
28. Wridhtsman L., Deauh K. “Social psychology the 80-s”, Calfornia, 1984. 

 



 50 
 

Studiju kursa nosaukums -  Pedagoăija 
Studiju kursa vadītājs -           Agija Pāža - Filologa, latviešu valodas un literatūras pasniedzēja 
                                                kvalifikācija 
Kredītpunktu skaits –   1 KP 
Teorētisko nodarbību skaits – 26 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –   -  
Patstāvīgā darba apjoms -   14 stundas 
 
Mērėis: 
Veicināt studenta spēju veikt māsas izglītojošo funkciju darbā ar pacientiem. 
 
Uzdevumi: 
1. Zināt pedagoăijas pamatus un pētniecības metodes. 
2. Izprast, kas ir personība un tās attīstības faktorus. 
3. Zināt vecuma īpatnības un to ietekmi uz pedagoăiju. 
4. Izprast mācību principus, metodes un mācību līdzekĜu pielietošanu. 
5. Zināt, kas ir didaktika un tās saistību ar pacienta izglītošanu. 
6. Izprast mācīšanās un māsas lomu pacienta izglītošanas procesā. 
7. Zināt pacienta izglītošanas situāciju ierobežojošos faktorus. 
8. Izprast izglītošanas satura izvēli konkrētos gadījumos. 
9. Izprast dažādu izglītošanas metožu pielietošanas nozīmi pacientiem dažādos vecuma posmos. 
10. Prast novērtēt izglītošanas rezultātus pacientiem. 
Tēmas: 

1. Māszinību apgūšanas iespējas Latvijā. Pēcdiploma tālākizglītība. 
2. Pedagoăijas vispārīgie pamati. Pedagoăija – zinātne, māksla. Pedagoăijas pētniecības metodes. 
3. Personība un tās attīstības faktori. 
4. Vecuma īpatnību ievērošana pedagoăiskajā praksē. 
5. Mācību principi, mācību metodes un mācību līdzekĜi. 
6. Vispārīgā didaktika, pētniecības piemēri, kas saistīti ar pacienta izglītošanu. 
7. Mācīšanās un māsas loma pacienta izglītošanas procesā. 
8. Pacienta izglītošana, izglītošanas situāciju ierobežojošie faktori. 
9. Izglītošanas mērėu izmantošana konkrētajos gadījumos, izglītošanas satura izvēle. 
10. Dažādu izglītošanas metožu pielietošana, bērnu izglītošana, novērtēšana. 

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

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

 
Izmantojamā literatūra 

1. Fromms „Mīlestības māksla”, R., Jumava, 2003. 
2. Granuma V. „Pacienta izglītošana” Rīga, MPIC 1998 
3. Gudjons M. „Pedagoăijas pamatatziĦas”, R., Zvaigzne ABC, 1999. 
4. Karpova Ā. „Personība” Zvaigzne ABC 1998. 
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5. LEMON 3.,5.grāmata, World Health Organization, 1996. 
6. Priede, KalniĦa Z. „Māsas prakse, pamatota teorijā”, Milwaukee, Heritage Printing / 

Graphics, 1998., 172.-193.lpp. 
7. Puškarevs I., ‘Attīstības psiholoăija”, RaKa, R., 2001. 
8. Svence G. „Attīstības psiholoăija” Zvaigzne ABC. 
9. ŠiliĦa M., Dupure I., “Pacientu izglītošana – māsas kompetence”, Nacionālais apgāds, 

R.,2004. 
10. Šteiners R., „Vispārējā cilvēkmācība kā pedagoăijas pamats”, R., RaKa, 1999. 
11. Veilers P., „Kreativitāte – tava veiksmes atslēga”, R., „Jumava”, 2001. 
12. Žogla I. „Didaktikas teorētiskie pamati” RaKa 2001. 
13. Žukovs L. „Ievads pedagoăijā” RaKa., 2005. 
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Studiju kursa nosaukums -  Socioloăija 
Studiju kursa vadītājs-  Jānis Pavlovskis - Filozofijas maăistra grāds 
Kredītpunktu skaits –    1 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –  26 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –    -  
Patstāvīgā darba apjoms -    14 stundas 
 
Mērėis: 
Veicināt studentos pilsoniskās apziĦas un darbības motivāciju. 
 
Uzdevumi: 
Veidot indivīdu un sabiedrības optimālu mijiedarbību. 
Skaidrot sociālo struktūru. 
Praksē (profesionālajā darbībā) izmantot indivīdu socializāciju. 
Aktualizēt sociālo institūtu nozīmi saskarsmē cilvēks- cilvēkam. 
Tēmas: 

1. Indivīdi un sabiedrība. 
2. Politika, vara un valsts. 
3. Sociālie institūti un institūcijas. 
4. Sociālā politika. 
5. Sociālās pētniecības metodes. 
6. Ieskats teorijas vēsturē. 

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

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

 
Izmantojamā literatūra: 

1. Ašmane M. „Sociālā mobilitāte un identifikācija.“ LZA Vēstis. A. 1993. 
2. Aizsilnieks A., 1968. Latvijas saimniecības vēsture, 1914-1945. Daugava. 
3. Birkavs V. „Zinātne pret noziedzību.“ R.Avots, 1986. 
4. Gills N. „Kultūra un sabiedrība.“ Rakstu krājums, R.Liesma, 1979. 
5. Grīnblats M. „Valstiskā cilvēka kanons.“ R.Avots, 1990. 
6. KalniĦa I. Rokasgrāmata sabiedrības veselības māsām, Medicīnas profesionālās izglītības centrs. 

1999. 
7. Laėis P. „Sociloăija”, Zvaigzne ABC 
8. Latvijas tautas attīstības pārskats. R. 1998., 1999.2000., 2001., 2002., 2003., 2004. 
9. Mārnieks E. „Vispārējā socioloăija. Lekciju konspekts: 1.,2.daĜa R.RTU. 
10. Metoks Dž. „Māksla vienoties” R., 2005. – 165 lpp. 
11. Omarova S. „Cilvēks runā ar cilvēku.“ Rīga, Kamene, 1994. 
12. Ostrovska I. „Politiskā vara.“ R.LU, 1991. 
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Studiju kursa  nosaukums - Māsas darba juridiskie aspekti 
Studiju kursa vadītājs -  Inese Indrāne – Veselības zinātĦu grāds veselības aprūpē 
Kredītpunktu skaits –   1 KP 
Teorētisko nodarbību skaits – 26 stundas 
Praktisko nodarbību skaits –   -  
Patstāvīgā darba apjoms -   14 stundas 
 
Mērėis: 
Zināt, izprast un realizēt praksē ar māsas darbu saistītās likumdošanas un medicīnas ētikas normas. 
 
Uzdevumi: 

1. Iepazīties ar māsas darba profesionālo likumdošanu. 
2. Zināt un spēt izskaidrot pacientam un viĦa ăimenes locekĜiem likumdošanas jautājumus, kas saistīti 

ar veselības aprūpi un māsas lomu tajā. 
 

Tēmas: 
1. Māsas profesijas vēsturiskā attīstība Latvijā un pasaulē. 
2. Māsas izglītība, profesionālie pienākumi un tiesības. Māsas profesijas standarts. 
3. Latvijas Māsu ētikas kodekss. 
4. Starptautiskais medicīnas ētikas kodekss. 
5. Ārstniecības likums. 
6. Cilvēktiesības un medicīna. Klienta tiesības.  
7. Veselības aprūpe Latvijā. Primārā aprūpe. 
8. Māsu reăistrs. Māsu sertifikācija. 
9. Darba līgums. 
10. Darba koplīgums. 
11. Māsas darba starptautiskā nozīme  

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

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

 
Izmantotā literatūra: 

1. Ārstniecības likums. 
2. LR Civillikums. 
3. Latvijas darba likums. 
4. Ruėers M. Personas datu tiesiskā aizsardzība. R. Turība 2000. 
5. Ziemele I. Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā. R. Izglītības soĜi. 2000 

 
Avoti: 
� www.likumi.lv  - likumi, LR Ministru kabineta noteikumi,  
� www.vm.gov.lv - LR Veselības ministrijas mājas lapa 
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� www.vm.gov.lv – VM Medicīnas profesionālās izglītības centra mājas lapa – Ārstniecības personu 
reăistrs, kvalifikācijas atzīšana 

� www.ttc.lv - tulkošanas un terminoloăijas centrs, var atrast visas ES regulas, kuras  tulkotas latviski 
� www.izmpic.lv - LR Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās izglītības administrācija, profesiju 
standarti 

� https://pro.nais.dati.lv - konsolidētie normatīvie akti, 
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Studiju kursa  nosaukums -  Pētniecība 
Studiju kursa vadītājs -  Jānis Pavlovskis- Filozofijas maăistra grāds 
Kredītpunktu skaits –   1 KP 
Teorētisko nodarbību skaits – 26 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –   -  
Patstāvīgā darba apjoms -   14 stundas 
 
Mērėis: 
Izveidot priekšstatu par māsu pētniecības nozīmi māsu prakses attīstībā. 
 
Uzdevumi:  
1. Iepazīstināt māsas ar pētniecības metodēm, praktiskajām izmantošanas iespējām, 
2. Sniegt zināšanas par datu apkopošanu, izvērtēšanu un analīzi. 
3. Prast pielietot apgūtās zināšanas pētniecības darba izstrādē.  
Tēmas: 

1. Māsu pētniecības attīstība Latvijā un pasaulē. 
2. Ētikas principi pētniecībā. 
3. Pētījuma izstrāde.  
4. Pētniecības metodes un iegūtās informācijas datu analīze. 
5. Dalībnieku izvēle un informācijas iegūšanas metodes un pārbaudes tehnika. 
6. Pētījuma rezultāti, iegūto datu analīze, izskaidrošana, secinājumi. 

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

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

 
Izmantojamā literatūra: 

1. BaltiĦš M., „Lietišėā epidemioloăija” Zinātne, 2003. 
2. Lasmanis A. (1999) “Pedagoăijas un psiholoăijas pētījumu plānošana un norise” (3.izd.) 

SIA “Mācību apgāds” NT, Rīga. 
3. Lasmanis A. (1999) “Datu ieguves apstrādes un analīzes metodes pedagoăijas un 

psiholoăijas pētījumos.” SIA “Mācību apgāds NT. “, Rīga  
4.  Priede- KalniĦš Z. Māsas prakses, pamatota teorijā, Heritage printing, USA . 1988. 
5. LMA. Sabiedrības veselības un māszinību teorijas. Lekciju materiāls. 
6. Sīle V. “Medicīnas ētika”, R., 1999. 
7. Vorobjovs A. (2000) “Vispārīgā psiholoăija” SIA “Izglītības soĜi” Rīga. 
8. Bastford L., Slevin 0. (1995) Theory and Practise of Nursing. Champion Press, Edinburg. 
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Studiju kursa nosaukums -  Vadības principi 
Studiju kursa vadītājs -  Inese Indrāne – Veselības zinātĦu grāds veselības aprūpē 
Kredītpunktu skaits –   2 KP 
Teorētisko nodarbību skaits – 52 stundas 
Praktisko nodarbību skaits –   -  
Patstāvīgā darba apjoms -   28 stundas 
 
Mērėis: 
Iepazīstināt studentus ar vadības teorijas pamatiem, to pielietojumu māsu darba organizācijā. 
 
Uzdevums: 
Zināt vadības teorijas pamatus, to pielietojumu māsu darba organizācijā. 
 
Tēmas: 

1. Māsu darba organizācijas pamati. Organizācijas iekšējā un ārējā vide 
2. Valsts veselības aprūpes sistēmas organizācija 
3. Vadītājs un vadīšana 
4. Vadības teorijas, to pielietojums, analīze 
5. Vadīšanas funkcijas – plānošana, organizēšana, motivēšana, kontrole 
6. Lēmumu pieĦemšanas process un metodes 
7. Vadības principi, aprūpes darba vadīšanā. 
8. Māsas profesionālo darbību reglamentējošie normatīvie dokumenti, normatīvie akti. 

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

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

 
Izmantojamā literatūra: 
1. Eiropas Savienības profesiju reglamentējošie dokumenti  
2. Forands I. „Vadītājs un vadīšana” R.: Kamene, 1999, 176 lpp 
3. Kotlers F. „Mārketings no A līdz Z”, R., Jumava, 2007. 
4. Latvijas Republikas normatīvie dokumenti 
5. Libermanis G. „Īpašuma attiecības un uzĦēmējdarbības formas” R.: Kamene, 1998, 132 lpp 
6. Niedrītis J. Ē. Mārketings. R.: Biznesa Augstskola Turība, 2000, 238 lpp 
7. Praude V., BeĜčikovs J. „Menedžments – teorija un prakse” R.: Vaidelote, 2001, 184 lpp  
8. Rūrāne M. „UzĦēmējdarbības pamati” R.: Turības Mācību Centrs, 1997, 184 lpp 
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Studiju kursa nosaukums -  LatīĦu terminoloăija 
Studiju kursa vadītājs -  Maija Lagzdone- Filologa, vācu valodas pasniedzēja kvalifikācija 
Kredītpunktu skaits –   2 KP 
Teorētisko nodarbību skaits – 52 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –   -  
Patstāvīgā darba apjoms -   28 stundas 
 
Mērėis: 
Dot studentiem pamatu medicīniskās terminoloăijas apguvei. 
 
Uzdevumi: 

1. Māsas darbam nepieciešamās latīĦu un grieėu cilmes leksikas apgūšana un pareiza lietošana. 
2. Praktiskās gramatikas apzināta lietošana terminu veidošanā un terminoelementu identificēšanā. 
3. Visparizglītojošo latīĦu izteicienu un parunu apzināšana un saprašana. 
4. Svešvārdu etiomoloăijas izprašana. 

Tēmas : 
1. Ievadlekcija. Īsa latīĦu valodas vēsture, atskats Romas impērijā. LatīĦu un grieėu valodas saikne. 

Medicīnas pirmssākumi Senajā Grieėijā.   
2. Fonētika. LatīĦu alfabēts. Vēsturiskā noformēšanās. PatskaĦi, divskaĦi, līdzskaĦi, to savienojumi. 

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

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

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

 
 
 
Izmantojamā literatūra: 

1. Strads J. “LatīĦu valodas konspektīvā gramatika”, Rīga, Zvaigzne, 2002. 
2. „Salvēte! LatīĦu valodas grāmata” ( Autoru kolektīvs), Rīga, Zvaigzne, 2002. 
3. V.Ērte. Lingua latīna pro medicis 1-4. LMA Valodu katedra, 1991-1993. 
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4. K.Šulcs. Fachlatein. Fachbuchverlag. Leipzig. 1957. 
5. Humbolta Universitātes autoru kolektīvs. Cursus Latinus Medicinalis. VEB Verlag 

Enzyklopadie Leipzig. 1975. 
6. I.Šneidere, Lingua latina Medicinalis VEB Verlang Enzyklopadie Leipzig, 1970. 
7. J. Gorodkova . LatīĦu valoda. Rīga ‘’Zvaigzne’’ 1988. 
8. Einfuhrung in der Fachterminologie, Munchen, 1995. 
9. K.Rudzītis, “Terminologia medica”, “Zvaigzne”, 1977. 
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Studiju kursa  nosaukums -   Ăenētika, biofizika, bioėīmija un radioloăija 
Studiju kursa  vadītājs -         Grieta Meldrāja - Cilvēka anatomijas un fizioloăijas skolotāja 
               kvalifikācija 
Kredītpunktu skaits –   2 KP  
Teorētisko nodarbību skaits – 34 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –   14 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -   32 stundas 
 
Mērėi: 
1.Veicināt studentu spēju izprast un skaidrot procesus cilvēka ėermenī bioėīmiskajā, biofiziskajā un šūnu 
līmenī normā un dažādu faktoru ietekmē.  
2.Sniegt priekšstatu par radiobioloăijas diagnostiskām un terapeitiskām metodēm, lai izprastu pareizu 

pacienta sagatavošanu nepieciešamiem izmeklējumiem. 

 

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

pazīmju pārmantošanu no paaudzes uz paaudzi. 
3. Apgūt asinsgrupu un Rh faktora iedzimšanas shēmu. 
4. Apzināt cilvēka veselībai bīstamos mutagēnos faktorus, Latvijā bīstamos parazītus.   
5. Sniegt zināšanas galvenajos vispārīgās biofizikas jautājumos. 
6. Attīstīt spējas ieraudzīt un atrisināt problēmas biofizikā. 
7. Zināt pareizu pacienta sagatavošanas metodoloăiju radioloăiskajiem izmeklējumiem. 

 
Tēmas: 
1. Citoloăija. 
2. Cilvēka organisma uzbūve un darbība molekulārā līmenī. 
3. Medicīniskā ăenētika: 
4. Parazitoloăija: 
Biofizika 
5. Biomehānika. Virzes un rotāciju kustība. Jēdziens par kustības brīvības pakāpēm. Sviras un savienojumi 
cilvēka balsta un  kustību sistēmā. Līdzsvara nosacījumi. 
6. Biomateriāli, to fizikālās īpašības. Cieti ėermeĦi, to galvenie raksturojošie lielumi: elastība, plastiskums, 
izturība, cietība,  trauslums utt. Implanti. 
7. Šėidrumu un gāzu biomehānika. Hemodinamika. Viskoza šėidruma un gāzu plūsma. 
8. Mehāniskās svārstības un viĜĦi. ViĜĦu veidi. Pašierosmes viĜĦi. SkaĦa. Akustika. Dzirde. UltraskaĦa un 
infraskaĦa. Vibrācijas. 
9. Elektromagnētiskās svārstības un viĜĦi. Optika. Cilvēka redzes analizators. Redzes defekti un to 
novēršana. Redzes uztveres  fizikālie pamati. 
10. Cilvēks apkārtējās pasaules fizikālajos laukos. Dabīgie elektromagnētiskā lauka avoti. Jonizējošie 
starojumi. Dozimetrija.  Fona starojums. 
11. Cilvēka organisma fizikālie lauki, to veidi, avoti un pētīšanas metodes. Aizsardzības pret ārējo fizikālo 
faktoru nelabvēlīgo  ietekmi. Darba drošība. 
Radioloăija 
12. Radioloăija, definīcija, metodes. Radioloăijas vēsture pasaulē, Latvijā. 
13. Radioloăijas struktūra, apakšnozares, valstiskās un sabiedriskās institūcijas mūsdienās. 
14. Elektromagnētiskais spektrs. 
15. Rentgenstaru svarīgākās īpašības. 
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16. Organisma pamatvides, jonizējošā starojuma selektivitāte. 
17. RentgenuzĦēmums, plaknes, skialoăijas principi. 
18. Rentgenizmeklēšanas pamatmetodes – rentgenogrāfija, rentgenoskopija. 
19. Rentgenizmeklēšanas speciālās metodes. 
20. Ultrasonoskopija, tās veidi. 
21. Datortomogrāfija. 
22. Magnētiskās rezonanse. 
23. Scintigrāfija. 
24. Nosūtījuma uz radioloăisko izmeklējumu sastāvdaĜas un paplašināts izvērsums. 
25. Radioloăijas nodaĜas darba organizācija, aparatūra. Kvalitātes nodrošināšanas programma. 
26. Pareiza pacienta sagatavošana radioloăiskam izmeklējumam, indikāciju, kontrindikāciju noteikšana. 
27. Kontrastizmeklējumu komplikācijas un neatliekamās palīdzības sniegšana. 
 
Nosacījumi kredītpunkta iegūšanai: 
Lekciju, semināru, patstāvīgo darbu veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru un patstāvīgā darba uzdevumi, 
sekmīgi nokārtota galīgā ieskaite. 
 
Vērtēšanas kritēriji: Mācību priekšmeta “Cilvēka biofizika, bioėīmiskā vide, citoloăija un ăenētika” 
apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma skalas, Ħemot vērā šādu vērtējuma sadalījumu: 

� Patstāvīgi izstrādāta darba aizstāvēšana studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā 
novērtējumā – 50%).  

� Piedalīšanās lekcijās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
� Semināru darbs – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
� Darbs grupās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 

 
Izmantojamā literatūra: 

1. Averbaha Š. “Ăenētika” Zinātne 1971g. 
2. Bioloăijas jēdzienu skaidrojošā vārdnīca. R. Mācību apgāds NT, 1997. 
3. Ilustrētā bioloăijas vārdnīca. K. Stokleja. R., Zvaigzne ABC, 1997. 
4. Leja I. “Medicīniskā ăenētika”, Zveigzne,1979.g. 
5. PuriĦa M., V.Loža “Ăenētika ar selekcijas pamatiem “, Zvaigzne 1991.g.  
6. Raipulis J. “Cilvēka ăenētika” Zvaigzne, 1977.g 
7. Sarunas: ;lekcijas un diskusijas (Par ăenētiku), Rīga, 2004. – 372 lpp. 
8. Volkers R. „Gēni un DNS”, R., 2004. – 64 lpp. 
9. Волкштейн M. Биофизика. Москва. Наука 1988. 
10. Ackerman E. Biophysical science, Prentice – Hall, INC. Englewood, Cliffs, N.J. 1962 
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Studiju kursa nosaukums -  Anatomija un fizioloăija 
Studiju  kursa vadītājs -  Velga Bunne - Biologa, bioloăijas, ėīmijas pasniedzēja 
    kvalifikācija 
    Sarmīte Melberga – Ārsta – stomatologa kvalifikācija 
Kredītpunktu skaits –   5 KP 
Teorētisko nodarbību skaits – 112 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –   60 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -   28 stundas 
 
Mērėis: 
Izprast un apgūt orgānu, orgānu sistēmu anatomisko uzbūvi,  funkcijas un fizioloăiskos procesus cilvēka 
organismā. 
 
Uzdevumi: 

1. Zināt un izprast cilvēka anatomisko uzbūvi, orgānu uzbūvi, novietojuma, funkcijas nozīmi. 
2. Zināt un izprast dažādu fizioloăisko procesu nozīmi cilvēka organismā, faktorus, kas var ietekmēt to 

norisi. 
3. Prast izmantot iegūtās zināšanas pacienta stāvokĜa novērtēšanā, aprūpē un izglītošanā. 

 

Tēmas: 
1. Ievads anatomijā un fizioloăijā. 
2. Histoloăija, mācība par audiem.  
3. Skelets. Kauli. Kaulu uzbūve, veidi. 
4. Kaulu savienojumi un iespējamās kustības. 
5. MuskuĜi. 
6. Asinis. 
7. Gremošanas orgānu sistēma. 
8. Āda kā mehānisms veidojums. 
9. Ādas dziedzeri un veidojumi. 
10. Organisma iekšējā vide, pamatprocesi organisma šėīdumos, homeostāzes uzturēšana. 
11. Organisma iekšējās vides raksturojums un homeostāze. 
12. Limfātiskā sistēma un imunoloăiskie procesi cilvēka organismā. 
13. Elpošanas sistēma. 
14. Elpošanas biomehānika. 
15. Elpošanas regulācija un tās saikne ar asinscirkulāciju. Aizsargrefleksi.  
16. Sirds- asinscirkulācijas sistēma. 
17. Iekšējās sekrēcijas dziedzeru anatomiskais raksturojums. 
18. Endokrīnās sistēmas funkcionālā saistība. 
19. Hormonu būtību un atsevišėu hormonu funkcionālā darbība. 
20. Vīrieša reproduktīvās sistēmas- iekšējo un ārējo dzimumorgānu anatomiskais raksturojums.  
21. Sievietes iekšējās reproduktīvās sistēmas anatomiskais raksturojums. 
22. Urīnizvadsistēmas anatomiskais raksturojums: nieres, ureteri, urīnpūslis un urīnizvadkanāls. 
23. Urīnrades fizioloăiskie pamati: urīna formēšanās, filtrācija, izvade, nieru regulējošā funkcija 
(asinsapjoms, elektrolītu  balanss).  
24. Urīna veidošanās fizioloăiskais mehānisms. Nefrons- uzbūve,  kanālīšu sistēma, asinsvadu daĜā, 
fibrācijas process-  apstākĜi, filtrācijas būtība, pirmurīns, reabsorbcijas process, reabsorbcijas 
regulācija, terminālais urīns, tā sastāvdaĜas. 
25. Nieru nepietiekamība. 
26. Cilvēka organisma metabolisms.  
27. Cilvēka organisma termoregulācija. 
28. Nervu sistēmas iedalījums: strukturālais- CNS, PNS. funkcionālais- somatiskā NS, veăetatīvā NS. 
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29. CNS iedalījums- muguras smadzenes, galvas smadzenes. 
30. Muguras smadzeĦu anatomiskais raksturojums: novietojums, scgmentālā uzbūve-31 segments, 
priekšējās, mugurējās  saknītes, pelēkās un baltās vielas izvietojums, centrālais kanāls ar 
cerebrospinālo šėidrumu. 
31. Neironu tipi- aferentais, starpneirons, eferentais neirons. 
32. Nervu centru jēdziens. 
33. Muguras smadzeĦu pelēkās un baltās vielas fizioloăiskā funkcija. 
34. Nervu impulsu pārvade (sinapses) 
35. Galvas smadzeĦu anatomiskais iedalījums: lielās smadzeĦu puslodes, smadzeĦu stumbrs, 
smadzenītes. 
36. Galvas smadzeĦu galvenās strukturālās sistēmas: 
37. Perifērās nervu sistēmas anatomiskais raksturojums, iedalījums. Spinālie nervi.. 
38. Perifērās nervu sistēmas anatomiskais raksturojums: neirona aksons- nervu šėiedra, nervu šėiedru 
kūlīši- nervs, nervu  apvalks. 
39. Nervu šėiedru funkcionālā klasifikācija: sensorās, kustību. 
40. Nervu šėiedru klasifikācija pēc uzbudinājuma pārvades virziena: aferentās (centrtieces), eferentās 
(centrbēdzes). 
41. Sinaptiskais pārvades mehānisms. 
42. Spinālie nervi: jauktais tips (sensorās, kustību šėiedras), pinumi un to lielākie nervu zari, augšējo 
ekstremitāšu muskuĜu  grupu inervācija. 
43. Perifērās nervu sistēmas iedalījums: simpātiskā, parasimpātiskā, dubultā orgānu inervācija. 
44. Refleksa loka anatomiskās īpatnības: centrbēdzes ceĜš (2 neironi), preganglionārais neirons, 
postganglionārais neirons,  sinapse ganglijā. 
45. Simpātiskās nervu sistēmas anatomiskais raksturojums: nervu centra klasifikācija, simpātiskais 
stumbrs, gangliji (kakla,  jostas, krustu, astes). 
46. Simpātiskās nervu šėiedras iedalījums: preganlinārā- īsa, postganglionārā- gara. 
47. Saules pinums- prevertebrālais mezgls. 
48. Jēdziens par automātismu. 
49. Simpātiskas nervu sistēmas specifiskie efekti: sirds darbību paātrina, asins vadus sašaurina, bronhus 
paplašina, zarnu  peristaktiku pavājina, siekalu atdalīšanos samazina, kuĦăa sekrēciju samazina. 
50. Parasimpātiskās nervu sistēmas anatomiskais raksturojums: nervu centra novietojums, 
parasimpātiskās nervu šėiedras  iedalījums: preganglionārā –garā, postganglionārā – īsā (ganglijs tuvu 
orgāniem). 
51. Parasimpātiskās nervu šėiedras kraniālos nervos: acs muskuĜu nervā (III p.- izraisa acs zīlītes 
sašaurināšanos), sejas nervā  (VII p.- inervē siekaludziedzerus), mēles- rīkles nervā (IX), 
klejotājnervā (X- pārsvarā parasimpātiskās nervu šėiedras). 
52. Klejotājnerva inervācijas zonā (plašā): barības vads, sirds, bronhi, kuĦăis, tievās zarnas, resnās 
zarnas augšējā daĜā,  aizkuĦăa dziedzeris, virsnieres, nieres, aknas, liesa. 
53. Parasimpātiskās sistēmas specifiskais efekts: sirds darbību palēnina, bronhus sašaurina, stimulē 
zarnu peristaltiku, acs  zīlīti sašaurina, stimulē siekalu atdalīšanos, stimulē kuĦăa, aizkuĦăa dziedzera 
sekrēciju. 
54. Veăetatīvie refleksi. 
55. Perifērie refleksi. 
56. Redzes sensorās sistēmas. 
57. Dzirdes sensorā sistēma. 
58. Ožas un garšas sensoru sistēmas. 

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

� Mutisks eksāmens studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 50%).  
� Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
� Piedalīšanās lekcijās, semināros – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
� Praktiskā  darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 

 
Izmantojamā literatūra: 

1. Apinis P “Cilvēks”, R. 2001. 
2. Dālmane A., KoroĜova O. “Histoloăija” 1990. 
3. Kolbergs V. “Cilvēka anatomija” I, II, 1971. 
4. Prives M.., Lisenko N., Vuškovskis V. “Cilvēka anatomija” 1974. 
5. SiĦeĜĦikovs R.D. “Cilvēka anatomijas atlass” I, II, III 1963. 
6. Valteris A. „Cilvēka fizioloăija” 1995. 
7. Voskis H., Timmermane V., Mansone A. “Topogrāfiskā anatomija” 1978. 
8. Ham A.W. “Histoliogy” 1971. 
9. Memmler R.L.., Wood D.L. “The human body in Health and Disease” 1977. 
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Studiju kursa  nosaukums -  Bakterioloăija, virusoloăija un parazitoloăija 
Studiju kursa vadītājs -  Velga Bunne - Biologa, bioloăijas, ėīmijas pasniedzēja 
    kvalifikācija 
    Sarmīte Ivuškāne - Biologa, bioloăijas, ėīmijas pasniedzēja 
    kvalifikācija 
Kredītpunktu skaits –   2 KP 
Teorētisko nodarbību skaits – 44 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –   12 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -   24 stundas 
 
Mērėis: 
Sniegt zināšanas par infekcijas procesu organismā kā reakciju uz patogēno izsaucēju, par profilakses nozīmi 
infekciju likvidēšanā, par biežāk sastopamo infekciju diagnostiku. 
 
Uzdevumi: 
Iepazīstināt ar: 

- mikrobioloăijas pamatiem, maksimāli tos tuvinot praktiskajai medicīnai un māsas profesijai, 
- cilvēkam patogēnajiem mikroorganismiem, to lomu ārējā vidē un cilvēka organismā, 
- aizsargmehānismiem pret patogēnajiem mikroorganismiem (imunitāti, alerăiskajām reakcijām, 

vakcīnām, serumiem, pretmikrobu preparātiem), 
- nepieciešamā izmeklējamā materiāla pareizu savākšanu. 

 

Tēmas: 
1. Mikrobioloăijas un epidemioloăijas priekšmeti. Vēsturisks apskats. 
2. Mikroorganisma klasifikācija, mikrobu nomenklatūra. 
3. Baktēriju klasifikācija. Mikroorganismu morfoloăija un fizioloăija. 
4. Mikroorganismu izplatība dabā. 
5. Mācību par infekciju. 
6. Jēdziens par epidēmisko procesu, tā kvalitatīvais un kvantitatīvais raksturojums. 
7. Mācība par imunitāti.  
8. Organisma hiperjūtīgums. Alerăija. 
9. Aktinomicietes, mikobaktērijas, riketsijas. 
10. Spirohetas, hlamīdijas. 
11. Sēnītes, to raksturojums, izraisītās saslimšanas. 
12. Vīrusi, to raksturojums un nozīmīgās to izraisītās infekciju slimības. 
13. Patogēnie koki, to nozīme slimību izraisīšanā. 
14. Zarnu baktēriju grupa, to izraisītās slimības. 
15. Patogēnās anaerobās infekcijas, to ierosinātāji.  
16. Sevišėi bīstamo bakteriālo infekciju ierosinātāji. 
17. Medicīniskā parazitoloăija. Jēdziens par amēbām, lamblijām, triponosomām, plazmodijām. 

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

� Rakstiska ieskaite studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 40%).  
� Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
� Piedalīšanās lekcijās, semināros – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
� Praktiskā  darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
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Izmantojamā literatūra:  

1. Bārda A. „Infekciju slimību epidemioloăija”, R., 2005. – 270 lpp. 
2. BĜugers A. “Infekcijas slimības”, Rīga, Zvaigzne, 1977. 
3. Gusevs M., Mikejeva L., “Mikrobiologija”, Rīga “Zvaigzne”, 1982. 
4. Klāsens V., Šteinberga V. «Mikrobioloăija» Rīga, Zvaigzne,1987.,192 lpp 
5. Mazjānis I., Tirāns E. “Infekcijas slimības rokasgrāmata”, autora izdevums, 1997. 
6. Mazjānis I., Tirāns E „Infekciju slimību un sindromu ārstēšana un profilakse”, R., 2002. – 416 lpp. 
7. PurviĦš I., “Praktiskā farmakoloăija” Rīga, Medicīnas informācijas centrs, 1994. 
8. Sutins I., Finns G. “Medicīnas mikrobioloăija”, R.Liesma, 1965. 
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Studiju kursa nosaukums -  Higiēna, profilaktiskā medicīna 
Studiju kursa vadītājs  -  Velga Bunne - Biologa, bioloăijas, ėīmijas pasniedzēja 
    kvalifikācija 
Kredītpunktu skaits –   1 KP 
Teorētisko nodarbību skaits – 26 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –   -  
Patstāvīgā darba apjoms -   14 stundas 
 
Mērėis: 
Sniegt zināšanas par svarīgākajiem higiēnas uzdevumiem, ekoloăisko problēmu risināšanu, cilvēka 
veselības saglabāšanu, nostiprināšanu, darba spēju palielināšanu un mūža pagarināšanu, apkārtējās vides 
faktoru ietekmi uz cilvēka organismu un kaitīgo faktoru novēršanu, bērnu un pusaudžu higiēnu, ārstniecības 
iestāžu higiēnu. 
 
Uzdevumi: 
Iepazīstināt ar profilaktiskā darba veikšanu un nepārtrauktu apkārtējās vides sanitāro uzraudzību.  
Pievērst vērību profilaktisko pasākumu nozīmei veselības saglabāšanā, veselīga dzīves veida 
popularizēšanā.  
Apgūt paĦēmienus arodslimību ierosināto faktoru samazinēšanai. 
 

Tēmas:  
1. Higiēnas priekšmets, vēstures dati, higiēnas nozares un izmeklēšanas metodes. 
2. Komunālā higiēna. 
3. Uztura higiēna. 
4. Personīgā higiēna. 
5. Darba higiēna. 
6. Ārstniecības iestāžu higiēna. 
7. Bērnu un pusaudžu higiēna. 

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

� Mutiska ieskaite studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 50%).  
� Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
� Piedalīšanās lekcijās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
� Semināru darbs – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 

 
Izmantotās literatūras saraksts: 

1. Audere A., Avots A., BirziĦa A., Lindberga Z. „Higiēna“ , Rīga, „Zvaigzne“, 1986.g. 
2. Darba vides riska faktori un strādājošo veselības aizsardzība. V.KaĜėa un Ž.Rojas redakcijā. Rīga, 

Elpa, 2001. 
3. Lindbergas Z. redakcijā „Higiēna“, Rīga, „Zvaigzne“, 1991.g. 
4. Rubana I.M. „Higiēna”, R., 2000. – 2 d. 
5. ZariĦš Z., Neimane L. „Uztura mācība“, Apgāds „Rasa ABC“ 1998.g. 
6. Žihares L. redakcijā „Uztura mācība“, Rīga, „Zvaigzne“, 1975.g. 
7. Žurnāli „Sveiks un vesels“, „Jums,Kolēăi“, „Latvijas Ārsts“. 
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Studiju kursa nosaukums -  Dietoloăija 
Studiju kursa vadītājs -  Ingrīda Libora - Sociālo zinātĦu maăistra grāds socioloăijā 
Kredītpunktu skaits –   1 KP 
Teorētisko nodarbību skaits – 26 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –   -  
Patstāvīgā darba apjoms -   14 stundas 
 
Mērėis: 
Izglītot audzēkĦus par veselīga uztura nozīmi veselības saglabāšanā un veselīga dzīvesveida īstenošanā. 
Uzdevumi: 

1. Apgūt zināšanas par uzturā lietojamiem produktiem, to nozīmi veselības saglabāšanā un slimību 
ārstēšanā. 

2. Izprast uztura nozīmi veselības saglabāšanā. 
3. praksē (profesionālajā darbībā) izmantot un aktualizēt uzturzinātnieku uzskatus. 
4. Veicināt veselīga uztura lietošanu. 
5. Apgūt nepieciešamās zināšanas un iemaĦas veselīga dzīvesveida popularizēšanai.   

Tēmas: 
1. Enerăijas maiĦa un uzturs 
2. Olbaltumi uzturā 
3. Tauki uzturā 
4. OgĜhidrāti uzturā 
5. Vitamīni uzturā 
6. Minerālvielas uzturā 
7. Uzturzinātne Latvijā. Latvijas uzturzinātnieki. Uztura laboratorijas iegūtie dati par Latvijas 

iedzīvotāju uzturu. 
8. UzturlīdzekĜi. Uzturs slimību profilaksē un ārstēšanā 
9. Gremošanas orgānu slimnieku uzturs 
10. VielumaiĦas slimības 
11. Nieru slimības 
12. Uzturs un grūtniecība 
13. Uzturs un sirds slimības 
14. Uzturs un locītavu slimības: 
15. Uzturs un vairogdziedzera slimības 
16. Uzturs un plaušu slimības: Bronhiālā astma 
17. Uzturs un nervu slimības 
18. Uzturs un ādas slimības 
19. Uzturs un acu slimības 
20. Uzturs un zobi 
21. Mākslīgā barošana 
22. Ėirurăisko slimnieku uzturs 
23. Vecu cilvēku uzturs 
24. Uzturs un audzēji 
25. Nekārtnās diētas 
26. ZāĜu un uzturvielu mijiedarbība. 
27. Kaitīgās vielas uzturproduktos: Solanīns, Zilskābi saturošie glikozīdi, Biogēnie amīni. 
28. Mākslīgās kaitīgās vielas produktos: Pesticīdi, Polihlorbifenili, Dioksīni un furāni, Smagie metāli, 

Nitrāti, Vielas ar estrogēno iedarbību. 
29. Uzturproduktu apstarošana. 

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

� Rakstiska ieskaite studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 40%).  
� Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
� Piedalīšanās lekcijās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
� Semināru darbs – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 30%). 

 
Izmantojamā literatūra: 

1. Aulika B. Uztura higiēna. R.: Darba un vides veselības institūts, AML/RSU, 2001., 124 lpp 
2. Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata, R.: Jumava, 2001, 1415 lpp 
3. Uzturmācība R. “Rasa ABC”, 1999 
4. Ūdens noslēpumi, sast. Brutāne D., Mišėe I. – R.Nordik,2002. 
5. Halkie K.A „The multimodal treatment of eating disorders” World Psychiatry 2005. Jun.; 4(2): 69-

73 
6. Mitchell J.E., Grow S. „Medical complications of anorexia nervosa and bulimia nervosa”Curr Opin 

Psychiatry, 2006.; 19(4); 438-43 
7. Steffen K.J. et al. „Emerging draugs for eating disoder treatment” Expert Opin Emerg Drugs, 2006.; 

11(2); 315-36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studiju kursa nosaukums -   Farmakoloăija 
Studiju kursa vadītājs -   Maira Vīksna – māsas grāds 
Kredītpunktu skaits –    4 KP 
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Teorētisko nodarbību skaits –  80 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –    60 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    20 stundas 
 
Mērėis: 
Veidot zinātnisku un praktisku izpratni par ārstnieciskajām vielām un to iedarbību uz organismu. 
 
Uzdevumi: 

1. Iepazīties ar farmakoloăiju kā mācību priekšmetu, ar receptūru un vispārējo farmakoloăiju. 
2. Apgūt zāĜu vielas pēc to iedarbības uz dažādām orgānu sistēmām, iespējamās zāĜu izraisītās blaknes 

un to novēršanu. 
3. Zināt zāĜu vielu ievadīšanas veidus, drošības principus, iespējamās blaknes un to novērtēšanu. 
4. Zināt galvenās zāĜu vielu grupas, līdzekĜus, kas ietilpst attiecīgajās grupās, lietošanas indikācijas un 

kontrindikācijas. 

Tēmas: 
1. Ievads. 
2. Vispārīgā receptūra.  
3. Vispārīgā farmakoloăija. 
4. Pretmikrobu līdzekĜi. Pretparazītu līdzekĜi.  
5. LīdzekĜi, kas ietekmē vielmaiĦas procesus.  
6. Vitamīnu preparāti. 
7. Asinsradi un recēšanas procesus ietekmējošie līdzekĜi. 
8. Fermenti, antifermenti, hormoni. 
9. Imūnos procesus ietekmējošie līdzekĜi. Jēdziens par alerăiju. Imūndepresīvie līdzekĜi. 
Imūnstimulatori. 
10. Antiblastomatozie līdzekĜi.  
11. Neirotropie līdzekĜi. Kairinošie līdzekĜi: 
12. Alerăiska reakcija. 
13. Neirotropie līdzekĜi.  
14. ZāĜu līdzekĜi, kas kavē jušanas nervu galu uzbudināmību.  
15. ZāĜu līdzekĜi, kas ietekmē parasimpatisko inervāciju.  
16. Antiholīnesterāzes. 
17. Perifērās darbības miorelaksanti. 
18. Adrenomimetiskie līdzekĜi. 
19. Adrenoblokatori. 
20. Narkozes līdzekĜi. 
21. Pretepilepsijas līdzekĜi. 
22. Narkotiskie analgētiskie līdzekĜi.  
23. Psihotropie līdzekĜi.  
24. LīdzekĜi, kas ietekmē elpošanas orgānu funkcijas. 
25. ZāĜu līdzekĜi, kas ietekmē sirds un asinsvadu sistēmu. 
26. ZāĜu līdzekĜi, kas ietekmē gremošanas orgānu funkcijas. 

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

� Mutisks eksāmens studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 40%).  
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� Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
� Piedalīšanās lekcijās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
� Semināru darbs – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
� Praktisko nodarbību novērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 

 
Izmantojamā literatūra: 

1. Anšelēvics J. red. “Iekšėīgo slimību klīniskā farmakoloăija” 1994. 
2. Biksone G. “Klīniskā farmakoloăija”.1998. 
3. Latvijas Valsts zāĜu reăistrs. R., MIC,2004  , 453 lpp. 
4. “Latvijas ZāĜu grāmata” 1997. 
5. Melzobs M. red. “Receptūra”, 1981. 
6. PurviĦš I. “Praktiskā farmakoloăija ”. 1994. 
7. PurviĦš I. Praktiskā farmakoloăija. 2. izdev. R., Farmserviss, 1997, 634 lpp. 
8. PurviĦš I. Praktiskā farmakoloăija. 3. izdev. R., ZāĜu grāmata, 2002, 794 lpp. 
9. Skutelis A. “Farmakoterapija ikdienā” 1999. 
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Studiju kursa nosaukums -  Patoloăija 
Studiju kursa vadītājs -   Tatjana Karpovska - Ārsta kvalifikācija 
Kredītpunktu skaits –    2 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –  42 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –    16 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    22 stundas 
 
Mērėis: 
Veicināt studentu spēju izprast un skaidrot patoloăiskās izmaiĦas organismā, patoloăisko procesu, slimību 
izcelsmes un patoăenēzes vispārējās likumsakarības, apgūt teorētiskos pamatus svarīgāko diagnostisko 
kritēriju un analīžu izvērtēšanai un pielietot iegūtās zināšanas klīniskajās disciplīnās. 
 
Uzdevumi: 

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

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

Tēmas: 
1. Vispārējs priekšstats par slimībām un veselību. 
2. Organisma reaktivitātes nozīme patoloăijā. 
3. Šūnas bojājuma patoloăiskā anatomija un fizioloăija. 
4. Asinsrites patoloăija. 
5. Iekaisums kā patoloăisks process. 
6. Ūdens, elektrolītu un skābju- bāzu līdzsvara traucējumi organismā. 
7. Organisma vispārējās reakcijas uz šūnu bojājumu. 
8. Intoksikācija. 
9. Termoregulācijas traucējumu izraisītā patoloăija. 
10. Gāzu apmaiĦas traucējumu izraisītā patoloăija. 
11. Sāpes kā patoloăisks process organismā. 
12. Patoloăiskā audu augšana jeb neoplastiskkie procesi organismā. 
13. Iedzimtā un pārmantotā patoloăija. 
14. Nāve kā patoloăisks process. 
15. Miršanas stadija ( termiskie stāvokĜi): preagoniālā, agonālā, klīniskā nāve, bioloăiskā nāve. 
16. Pēcreanimācijas slimība. 

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

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

Izmantojamā literatūra:  
1. Leja J. Speciālā klīniskā patoloăiskā fizioloăija. Rīga, Zvaigzne, 1988. 
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2. Leja J. Vispārīgā klīniskā patoloăiskā fizioloăija. Rīga, Zvaigzne, 1993. 
3. Kopf – Maier Atlasof Human Anatomy. I un II daĜa, 2000, 325; 453 lpp 
4. Morgan M. “An introduction to pathology”, 1993. 
5. Robbins Pathologic Basis of Discases (4 th edition) 1989. 
6. Price A., Wilson M. Pathophysiology. Mosby-Year Book, Inc.1992. 
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Studiju kursa nosaukums -   Aprūpes process 
Studiju kursa vadītājs -   Inese Indrāne – Veselības zinātĦu maăistra grāds veselības 
     aprūpē 
Kredītpunktu skaits –    2 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –  38 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –    24 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    18 stundas 
 
Mērėi: 
Veicināt studenta spēju veikt pacienta aprūpi pamatojoties uz māsu zinātnes teorijām, izmantojot aprūpes procesa likumsakarības. 

 

Uzdevumi: 
1. Zināt pamatjēdzienus pacienta aprūpē, to savstarpējo saistību. 
2. Zināt cilvēka pamatvajadzības, aprūpes procesa pamatus. 
3. Izprot aprūpes plāna nozīmi aprūpes procesā. 
4. Māk izveidot aprūpes plānu un realizēt to. 
5. Zina pacienta aprūpi dažādās kulturālās un etniskās grupās. 
6. Zina pacienta un ăimenes apmācību, izprot tās nozīmi. 

 

Tēmas: 
1. Pamatjēdzieni pacienta aprūpē (cilvēks, vide, veselība, aprūpe, māsa). 
2. Cilvēku pamatvajadzības dažādu auroru teorija un apstākĜi, kas ietekmē pamatvajadzības. 
3. Aprūpes procesa pamati. 
4. Pašaprūpe kā centrālais jēdziens māszinībās. Iespējamās pašaprūpes nespējas.  
5. Māsas darba organizācijas modeĜi. Māsas kā pedagoga loma sabiedrības apmācīšanai veselīgam 
dzīvesveidam. 
6. Māsu izglītības un darba perspektīvas. 
7. Veselības aprūpes iestādēs. Veselības aprūpes vadības struktūras. 
8. Māsu profesionālās organizācijas. 
9. Māsu reăistrs un sertifikācija. 
10. Pacienta aprūpe dažādās kulturālās un etniskās grupās. 
11. Komunikācijas modeĜu pielietošana pacientu aprūpē. 
12. Aprūpes nodrošināšana un īstenošana mājas apstākĜos.  
13. Invaliditāte. Hroniski slima pacienta aprūpes plānošana. 
14. Pacienta un ăimenes apmācība. 

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

� Mutiski praktiska ieskaite studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 
30%).  

� Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
� Piedalīšanās lekcijās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
� Semināru darbs – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
� Darbs grupās praktiskajās nodarbībās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
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Izmantojamā literatūra: 
1. Dubkēvičs L. “Saskarsme un pacientu aprūpe”, 1997. 
2. Dubkēvičs L. Saskarsmes stunda māsām.-R.: MPIC, 1998. -153 lpp. 
3. Ēnforsa M., Ērenberga A.,Torela-Ekstrada I. VIPS modelis pacientu aprūpes dokumentēšanā.- R.: 

Jumava, 2004.-139 lpp. 
4. Granuma V. Pacienta izglītošana.- R.: MPIC,1998.- 99 lpp. 
5. KalniĦa I.Sabiedrības veselība māsām.- R.: MPIC,1999.-141 lpp. 
6. Kranca Š. “Slimnieka kopšanas un aprūpes process”  “Pētergailis” 1995. 
7. Mācību materiāli par māsu praksi.- LEMON, PVO, Kopenhāgena 12 daĜas, 1998 
8. “Māsu diagnoze un aprūpes plāni” Liepāja, 1995. 
9. Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata R.: Jumava, 2001.- 1414lpp. 
10. Priede - KalniĦa Z. Māsas prakse, pamatota teorijā.- Milwaukee, Heritage Printing/Graphics, 1998.- 

210 lpp. 
11. Sokolovska R.  Pacientu aprūpes situāciju apraksti.-R.: MPIC, 2002.-122 lpp. 
12. ŠiliĦa M., DāboliĦa D. “Ievads aprūpē”, Rīgā 1998. 
13. ŠiliĦa M., Dupure I. Pacientu izglītošana- māsas kompetence.-R.: Nacionālais apgāds,2004.-104 lpp. 
14. Carpenito Lynda Juall,  Nursing Diagnosis Application to Clinical Practice   1985.g. Section – I 
15. Narrow B.W., Buschle K.B., “Fundamentals of Nursing Practice” Second edition “Wilev Medical. 

1987. 
16. Orem  Dorothea E.Nursing concepts of practice .- 1980 . g. 1 - 8 chapter. 
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Studiju kursa nosaukums -  Profesionāli tehniskās iemaĦas 
Studiju kursa vadītājs -   Lidija Losa – Veselības zinātĦu maăistra grāds 
Kredītpunktu skaits –    8 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –  76 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –    224 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    20 stundas 
 
Mērėis: 
Veicināt studenta spēju veikt pacienta aprūpi pielietojot zinātniski pamatotus procedūru un manipulāciju 
paĦēmienus. 
 
Uzdevumi: 
1. Zināt procedūras mērėus, indikācijas un kontrindikācijas. 
2. Izvērtēt objektīvo un subjektīvo informāciju par pacientu saistībā ar veselības problēmām. 
3. Veikt procedūru saskaĦā ar izglītības standartiem. 
4. Apgūt procedūru veikšanas tehniku stacionāra apstākĜos un ambulatorā aprūpē. 
Tēmas: 

1. Vides tīrība, māsas drošība, to nodrošinājums. 
2. Pacienta vitālās pazīmes. 
3. Higiēnas procedūras pacientam. 
4. Slimnieka pārvietošanas metodes, ėermeĦa biomehānika un māsas mugurkaula un locītavu 

aizsardzība. Pārvietošanas metodes. 
5. MaĦu orgānu kopšana. 
6. Manipulācijas, kas skar elpošanas sistēmu. 
7. Manipulācijas, kas skar gremošanas sistēmu. 
8. Manipulācijas, kas skar uroăenitālo sistēmu. 
9. Manipulācijas, kas skar kaulu un muskuĜu sistēmu. 
10. Medikamentu ievadīšana. Medikamentu izrakstīšana, glabāšana, norakstīšana. Medikamentu 

ievadīšanas veidi.  
11. Medikamentu: uzsūkšanās ātrums, ievadīsanas tilpums, adatas, šĜirces, medikamentu veidi, injekciju 

izdarīšanas tehnika (atbilstoši standartiem) 
12. Pēcinjekciju komplikācijas. 
13. Injekciju izdarīšanas vietas. 
14. Mazā ėirurăija. 
15. Izmeklējumi. 
16. Fizikālās procedūras. 
17. Pacienta sagatavošana papildiagnostiskajiem izmeklējumiem. Pacienta aprūpe pirms un pēc 

izmeklējumiem. 
18. Desmurăijas jēdziens, vēsture. 

 
Nosacījumi kredītpunkta iegūšanai: 
Lekciju, semināru, praktisko nodarbību apmeklējums,  3 patstāvīgo darbu veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru un patstāvīgā darba uzdevumi, praktisko 
darbu uzdevumi, sekmīgi nokārtoti 2 semestra eksāmeni. 
 
 
Vērtēšanas kritēriji: Mācību priekšmeta “Profesionāli tehniskās iemaĦas” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu 
vērtējuma skalas, Ħemot vērā šādu vērtējuma sadalījumu: 

� Mutiski praktiski eksāmeni (2) - (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 40%).  
� Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
� Piedalīšanās lekcijās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
� Semināru darbs – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
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� Praktisko nodarbību novērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
 
Izmantojamā literatūra: 

1. Biksone G., „Medikamentozā ārstēšana un aprūpe”, SIA „KERENA”, 2002. 
2. Bujanovs V. „Pirmā medicīniskā palīdzība”, Zvaigzne 1982. 
3. Kraca Š.R., „Slimnieku kopšanas un aprūpes process”, „Pētergailis”, 1995. 
4. LEMON „Mācību materiāls māsām”, 1996. 
5. Madrevica I., KrieviĦš D. „Ko darīt” Katastrofu medicīnas centrs.2001. 
6. Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata, Jumava,2000. 
7. „Medicīnas māsas palīgs slimnieku kopšanā” I un II daĜas, 1994. 
8. Priede – KalniĦa Z. “Māsas prakse, Pamatota teorijā”, ASV, 1998. 
9. Sīle V., ”Medicīnas ētikas pamatprincipi”, 1999. 
10. „Standarts procedūru tehnikā”. MPIC, 1998. 
11. Volokolakovs J., Leiše Ā., Muceniece L. „Ārstniecisko manipulāciju tehnika”, Zvaigzne. 

1981. 
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Studiju kursa  nosaukums -   Pacienta novērtēšana 
Studiju kursa vadītājs -   Inese Indrāne – Veselības zinātĦu maăistra grāds veselības 
     aprūpē 
Kredītpunktu skaits –    3 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –  56 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –    48 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    16 stundas 
 
Mērėis 
Veicināt studenta spēju novērtēt pacienta veselības stāvokli, tā dinamiku diagnostisko, kuratīvo pasākumu 
rezultātā, identificēt dzīvībai draudošus veselības stāvokĜus. 
 
Uzdevumi:  

1. Izprot propedeitikas lomu aprūpes procesā. 
2. Izprast galvenos slimību izcelsmes iemeslus un jēdzienus. 
3. Zina slimības anamnēzes savākšanas tehniku, galvenos slimības daĜas, prot pielietot praksē. 
4. Izprast pacienta objektīvu izmeklēšanas tehniku, pielietojot izmeklēšanas metodes (perkusija, 

aukultāciju, palpāciju, inspekciju) praksē. 
5. Zina galvenos simptomus un sindromus dažādu sistēmu orgānu saslimšanas gadījumos. 
6. Izprast simptomu un sindromu lomu pacienta problēmu identificēšanā. 
7. Izprast un spēt diferencēt biežāk lietojamās instrumentālās un laboratoriskās metodes.  
8. Zina un prot pielietot instrumentālas un laboratoriskas izmeklēšanas metodes datus. (normas, 

patoloăija). 
Tēmas: 

1. Propedeitikas vieta aprūpes procesā. 
2. Slimību izcelsmes iemesli un jēdzieni par riska kategorijām. 
3. Pacienta subjektīvā izmeklēšana un dinamiskā novērošana aprūpes procesā. Datu vākšana par 

pacienta fizisko psihisko, sociālo stāvokli. 
4. Pacienta objektīvā izmeklēšana pielietojot fizikālās izmeklēšanas metodes. Objektīvās 

izmeklēšanas metodes, fizikālais pamatojums, lietošanas noteikumi un metodika.  
5. Galvenie simptomi un sindromi elpošanas sistēmai, to nozīme pacienta  problēmu   

identificēšanā. 
6. Galvenie simptomi un sindromi Asinscirkulācijas sistēma. 
7. Gremošanas sistēma. 
8. Perkusija: salīdzinošā topogrāfiskā, tiešā, netiešā, perkusijas skaĦas veidi, perkusijas tehnika. 
9. Palpācija: vispārējā, dziĜā, tehnika, krūšu kurvja palpācija, limfmezglu palpācija, vairogdziedzera 

palpācija, pulsa palpācija raksturojums, vēdera orgānu palpācija. 
10. Auskultācija: plaušu auskultācija, sirds auskultācija, asinsvadu auskultācija, zarnu auskultācija, 

auskultācijas norma un patoloăiskās novirzes. 
11. Pacienta izmeklēšana pa sistēmām. Simptomi, sindromi, to nozīme pacienta problēmu 

identificēšanā. Akūtas, ilgstošas un iespējamās problēmas. Pacienta izmeklēšana pa sistēmās. 
12. Biežāk lietojamās instrumentālās un laboratoriskās izmeklēšanas metodes. 
13. Rentgenoloăisko metožu raksturojums: rentgenogrāfija un rentgenoskopija, plaušu Rtg 

izmeklēšana; Rtg thoracis, flurogrāfija, bronhogrāfija. Rtg thoracis ar sirds konfigurāciju, 
14. anglogrāfija, 
15. mugurkaula izmeklēšana, 
16. USS. 

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

� Mutiski praktisks eksāmens studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 
40%).  

� Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
� Piedalīšanās lekcijās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
� Semināru darbs – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
� Praktisko nodarbību novērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 

 
Izmantojamā literatūra:  

1. Anšelēvičs J. Praktiskā kardioloăija. R.: Zvaigzne 1990, 382 lpp 
2. Bužinskis, Lazovskis I., SiliĦš J., Ūdris O. Iekšėīgās slimības. R.: Zvaigzne ABC,1977, 501 lpp 
3. Heglins R. Iekšėīgo slimību diferenciālā diagnostika.R.: Zvaigzne 1968, 886 lpp 
4. Eglīte M. Darba medicīna. R.: 2000, 671 lpp 
5. Konrāde I., Akermane R. Palīglīdzeklis insulinējamu cukura diabētu apmācībā. 1999, 111 lpp 
6. Kovša O. Propedeitika Iekšėīgās slimības I daĜa, R.: Zvaigzne, 1971, 441 lpp 
7. Kovša O., OrĜikovs G. „Vizuālie simptomi iekšėīgo slimību klīnikā”, Zvaigzne ABC, 1978 
8. Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata, „Jumava”,2001. Rīga. 1415 lpp 
9. Leja J. Veselības paškontrole. R.: a/s McĀbols, 2000, 77 lpp 
10. Pētersons A., Vēverbrants E., Lazovskis I. Kā atklāt un ārstēt nieru slimības. 1998, 528lpp 
11. Rudzītis K. Diagnostikas pamati un terapijas preambula. 2005. 
12. Serdāne I. Ko nepavaicāju ārstam? AS Lauku Avīze, 2002, 591 lpp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studiju kursa  nosaukums -  Pieauguša cilvēka aprūpe, pamatvajadzības 
Studiju kursa vadītājs -  Inese Indrāne – Veselības zinātĦu maăistra grāds veselības 
     aprūpē 
Kredītpunktu skaits –    3 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –  60 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –    40 stundas 
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Patstāvīgā darba apjoms -    20 stundas 
 
Mērėis: 
Veicināt studentu spēju plānot, organizēt, realizēt un novērtēt pacienta aprūpi, pamatojoties uz pacienta 
pamatvajadzībām. 
 
Uzdevumi; 
1. Zināt  cilvēka pamatvajadzības, to ietekmējošos faktorus, iespējamos traucējumos. 
2. Zināt darbības vajadzību nodrošināšanai. 
3. Izprast profilakses un veselīga dzīvesveida nozīmi veselības saglabāšanā. 
4. Prast plānot un veikt pieauguša cilvēka aprūpi. 
Tēmas: 

1. Vajadzība pēc skābekĜa. 
2. Vajadzība pēc barības uzĦemšanas. 
3. Aktivitātes, atpūtas un miega vajadzību nodrošināšana. 
4. Pietiekoša šėidruma uzĦemšana cilvēka organismā. 
5. Normālu izvadīšanas funkciju nodrošināšana. 
6. Psihosociāla atbalsta un psihosociālas neatkarības vajadzības nodrošināšana. 

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

� Mutiski praktisks eksāmens studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 
40%).  

� Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
� Piedalīšanās lekcijās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
� Semināru darbs – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
� Praktisko nodarbību novērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 

 
Izmantojamā literatūra: 

1. Ēnforsa M., Ērenberga A.,Torela-Ekstrada I. VIPS modelis pacientu aprūpes dokumentēšanā.- R.: 
Jumava, 2004.-139 lpp. 
2. Igaune A. “Par stresu”, 1994. 
3. Kūpers K. “Aerobika veselībai”, 1990.   
4. “Māsas diagnoze un aprūpes plāni, ” Liepāja, 1995. 
5. Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata, „Jumava”,2001. Rīga. 
6. Priede – KalniĦš Z. Māsu prakse pamatota teorijā, Latviešu fonds, ASV 1998, 210 lpp 
7. Reimarte A. “Padomāsim par mugurkaulu”, 1994. 
8. Rudzītis N. „Diagnostikas pamati un terapijas preambula”, Nacionālais apgāds, 2005. 
9. Skuška M. “LĀ. Žēlsirdīgo māsu žurnāls –2.kongresa materiāli”.  
10. Valteris A. “Cilvēka fizioloăija”, 1995. 
11. “Sveiks un vesels” VI 1994., Lazovskis I. “Ēst mazāk, bet dzert vairāk”. 
12. “Sveiks un vesels” V 1994., SlaidiĦš J. “Skaitiet alkohola devas”. 
13. Carpentio LI. “Nursing Diagnosis”, 1990. 
14. Faland G.K.Mc. “Nursing Diagnosis and Intervention. Planing for prctical care”. 
15. Kersehner V.L. RN. BY “Nuttrion and Diet therapy” Edit.3. 
16. Ulfuerst Elionor  “Fundamentals of Nursing”, 1974. 
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Studiju kursa nosaukums -  Vesela bērna aprūpe 
Studiju kursa vadītājs -   Elita Apine – Veselības zinātĦu maăistra grāds 
Kredītpunktu skaits –    3 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –  48 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –    56 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    16 stundas 
 
Mērėis: 
Apgūt teorētiskās  zināšanas  un praktiskās  iemaĦas  par jaundzimušo  un  bērnu  attīstību,  barošanu  
un izmeklēšanas īpatnībām. 
 
Uzdevumi: 

1. Sniegt zināšanas par jaundzimušo attīstību. 
2. Apgūt anatomiski  - fizioloăiskās īpatnības bērna vecumā. 
3. Apgūt zināšanas par zīdaiĦa un mazu bērnu barošanu. 
4. iepazīties ar jaundzimušā izmeklēšanas metodēm. 
5. iepazīties ar bērnības attīstības periodiem, to īpatnībām. 

Tēmas: 

Anatomiski fizioloăiskas īpatnības (AFI) 
1. MuskuĜu sistēmas AFI: 
2. Kaulu sistēmas AFI: 
3. Nervu sistēmas AFI: 
4. Ādas un zemādas AFI: 
5. Sirds asinsvadu AFI: 
6. Elpošanas orgānu AFI: 
7. Gremošanas orgānu AFI. VielmaiĦas (v.m.) īpatnības bērniem 
8. Asins un asinsrade. 
9. Nieru un urīnizvadceĜu AFI: 
10. Endokrīnās sistēmas AFI: 

Bērnu barošana pirmajā dzīves gadā: 
11. Adekvāta barošana – viena no zīdaiĦa pamatvajadzībām, 
12. uztura: apjoms, kalorāža, uztura ingridienti un to attiecības. 
13. barošanas veidi: dabīgā (krūts), mākslīgā, jauktā. 
14. Dabīgās barošanas priekšrocības, krūts piena sastāvs. 
15. ZīdaiĦa barošana. Vesels bērns. 
16. Bērnības vecuma periodi. 

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

� Mutiski praktisks eksāmens studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 
40%).  

� Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
� Piedalīšanās lekcijās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
� Semināru darbs – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
� Praktisko nodarbību novērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
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Izmantojamā literatūra: 
1. ĀboliĦš J. „Māte un bērns” R. „Elpa” 1993. 
2. Bisjarina „Bērnu slimības un bērnu kopšana” R., „Zvaigzne” 1989. 
3. Ceisa G. „Bērna veselība” R. „Jumava” 1986. 
4. Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata, „Jumava”,2001. Rīga. 
5. Puškarevs J., Golubeva A. „Bērna attīstība” R. „Lielvārds” 1999. 
6. Šijatkina, Belogrudskaja, Kudrjavceva „Bērnu slimības” 1987. 
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Studiju kursa nosaukums -   Veselas sievietes un grūtnieces aprūpe 
Studiju kursa vadītājs -   Gunta Freimane – Veselības zinātĦu maăistra grāds 
Kredītpunktu skaits –    2 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –  30 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –    36 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    14 stundas 
 
Mērėis: 
Veicināt studentu spēju nodrošināt sievietes, grūtnieces, dzemdētājas, nedēĜnieces aprūpi. 
 
Uzdevumi: 

1. Apgūt juridiskos aspektus sievietes un mātes aizsardzībā. 
2. Apgūt sievietes normālo anatomiju un fizioloăiju. 
3. Apgūt iespējamas grūtnieces izmeklēšanas metodes. 
4. Izprast hormonālo izmaiĦu ietekmi uz sievietes organismu menstruālā cikla laikā. 
5. Izprast sievietes dzīves periodus. 
6. Ăimenes plānošana. 
7. Apgūt un izprast grūtniecības fizioloăiju un tās ietekmi uz sieviete organismu. 
8. Zināt grūtniecības noteikšanas metodes. 
9. Izprast fizioloăisko dzemdību mehānismu. 
10. Izprast fizioloăisko pēcdzemdību periodu. 

Tēmas: 
1. Juridiskie aspekti sievietes un mātes aizsardzībā. 
2. Sievietes fiziskā, garīgā un sociālā veselība. Māsas speciālie uzdevumi nodrošinot šīs vajadzības. 
3. Sievietes dzimumorgānu anatomija un fizioloăija. 
4. Vīrieša dzimumorgānu uzbūve un funkcijas. 
5. Menstruālais cikls tā regulācija. 
6. Sievietes dzīves periodi. 
7. Ăimenes plānošana. 
8. Grūtniecības fizioloăija. 
9. IzmaiĦas sievietes organismā grūtniecības laikā. 
10. Grūtniecības noteikšana. 
11. Fizioloăiska dzemdības. 
12. Fizioloăisks pēcdzemdību periods. 

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

� Mutiski praktiska ieskaite studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 
40%).  

� Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
� Piedalīšanās lekcijās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
� Semināru darbs – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
� Praktisko nodarbību novērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 

 
 
 
Izmantotā literatūra: 
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1. Apinis P. „Cilvēks” 
2. Bergmane A., Andrejeva A., Orleāne M. „Dzemdniecība”, Rīga. 
3. BērniĦu gaidot. Rīga: Kontinents, 2003. – 317 lpp. 
4. Bodjažina V. „Dzemdniecība”, Rīga. 
5. Darba likumu kodekss 
6. „Ginekoloăijas rokasgrāmata”, Rīga, 2000g. 
7. Kontraceptīvo līdzekĜu katalogs. – Rīga: Ăimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija, 

1998. – 60 lpp. 
8. LEMON mācību materiāls māsām. 
9. Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata, „Jumava”,2001. Rīga. 
10. Normālā dzemdniecība. Bergmanes A. red. – Rīga: Zvaigzne, 1987. – 200 lpp. 
11. VSAA un Valsts sociālo pabalstu likums. 
12. Contraception (jour questions and answered) 
13. Obstetrics by ten teachers. – London: Oxford University Press, 2000. – 374 p. 
14. Рид Д. Роды без страха – Санкт – Петербург, 1996. – 384 стр. 
5. http://www.mzb.lv . - Medicīnas zinātniskās bibliotēkas katalogs; 
6. http://www.lm.gov.lv/  - LM mājas lapa;  
7. http://www.vm.gov.lv - Veselības ministrijas mājas lapa 
8. http://www.papardeszieds.lv - “Papardes zieds” 
9. http://www.mfd.lv/ - MFD virtuālā pasaule; 
10. http://www.dr.lv/links.php3 - norādes uz interneta resursiem par medicīnu; 
11. http://www.likumi.lv/    -  MK normatīvie akti. 
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Studiju kursa nosaukums -   Veca cilvēka aprūpe 
Studiju kursa vadītājs -   Iveta Purne – profesionālais maăistra grāds sociālajā darbā 
Kredītpunktu skaits –    1 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –  14 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –    20 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    6 stundas 
 
Mērėis: 
Veicināt studentu spēju veikt vecu cilvēku aprūpi. 
 
Uzdevumi: 

1. Zināt gerontoloăijas un geriatrijas jēdzienu. 
2. Zināt fizioloăiskās izmaiĦas un problēmas vecumā. 
3. Zināt vecu cilvēku fizisko, psihosociālo un garīgo vajadzību nodrošināšanu. 
4. Izprast profilaktiskās aprūpes nozīmi geriatrijas pacientiem. 
5. Mākt veikt un plānot vecu cilvēku aprūpi. 

Tēmas: 
1. Ievads. Novecošanās kā normāls organisma attīstības etaps. 
2. Novecošanās teorijas. 
3. Vecu cilvēku fizisko, psihosociālo un garīgo pamatvajadzību nodrošināšana. 
4. Veselības saglabāšanā un profilaktiskā aprūpe geriatriskiem pacientiem. 
5. Vecu Ĝaužu sociālās aprūpes organizācija un tās īpatnības Latvijā un citur. 
6. Galvenās fizioloăiskās īpatnības un ar tām saistītās problēmas vecumā. 

a. Veca cilvēka anatomiski- fizioloăiskās īpatnības. 
b. Kardiovaskulārās izmaiĦas. 
c. Psiho- sociālie faktori, praktiski aspekti. 
d. Iekšējās sekrēcijas dziedzeru darbības un vielmaiĦas izmaiĦas- diabēts. 
e. Uroăenitālās sistēmas izmaiĦas: ginekoloăiskās izmaiĦas, seksuālās funkcijas izmaiĦas. 
f. MuskuĜu skeleta sistēmas izmaiĦas. 
g. Neiroloăiskās un sensorās izmaiĦas: redzes, dzirdes, jušanas traucējumi, ar šiem izmaiĦām 

saistītās bīstamās situācijas. 
h. Āda un tās izmaiĦas. 
i. Elpošanas sistēmas izmaiĦas.   
j. KuĦăa- zarnu trakta darbības izmaiĦas. 
k. Medikamentu izraisītās izmaiĦas. 
l. Autoimūnās sistēmas izmaiĦas. 

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

� Mutiski praktiska ieskaite studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 
40%).  

� Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
� Piedalīšanās lekcijās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
� Semināru darbs – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
� Praktisko nodarbību novērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 

 
Izmantojamā literatūra:  
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1. KalniĦa I. Rokasgrāmata sabiedrības veselības māsām, Medicīnas profesionālās izglītības centrs. 
1999. 

2. LiepiĦa S. “Gerontoloăijas psiholoăiskie aspekti” “Raka” 1998. 
3. “Māsas diagnoze un aprūpes plāni” Liepāja, 1995. 
4. „Medicīnas ētikas pamatprincipi”, Sīle V., 1999. 
5. Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata, „Jumava”,2001. Rīga. 
6. Vatkurs A. “Cilvēka psiholoăija” 1995. 
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Studiju kursa nosaukums -   Pacientu medikamentozā aprūpe 
Studiju kursa vadītājs -    Lidija Losa - Veselības zinātĦu maăistra grāds 
Kredītpunktu skaits –    4 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –  64 stundas (lekcijas un semināri)  
Praktisko nodarbību skaits –    76 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    20 stundas 
 
Mērėis: 
Identificēt orgānu un orgānu sistēmu reakciju uz medikamentu lietošanu (dzemdes līdzekĜi, līdzekĜi, kas 
ietekmē kunăa motoriku, hipotenzīvie līdzekĜi u.c., medikamentu ietekme uz dažādām funkcijām - t.s. 
seksuālā funkcija, miegs, apetīte u.t.t.). 
 
Uzdevumi: 
1. Apgūt svarīgāko medikamentu raksturojumu. 
2. Iemācīt izmantot literatūras avotus un sniegt informāciju pacientēm par parakstītām zālēm, vadoties pēc 

medikamentu farmakokinētiskiem parametriem. 
3. Spēt prognozēt farmakoloăiskā efekta iestāšanās dinamiku. 
4. Saprast medikamentu mijiedarbību kombinētās ārstēšanas gadījumos. 
5. Analizēt pacienta stāvokli lietojot nozīmētos medikamentus un spontāni reaăēt neatliekamās situācijās. 
6. Veikt pasākumus  medikamentu lietošanas nevēlamo blakusefektu samazināšanai. 
7. Prasmīgi apmācīt pacientu un viĦa ăimenes locekĜus medikamentu lietošanā. 
 

Tēmas: 
1. Klīniskā farmakoloăijā izmantojamie parametri, zāĜu darbības individuālās īpatnības. 
2. Informācijas par zālēm sniegšana pacientam. 
3. LīdzekĜi sirds mazspējas terapijai. 
4. LīdzekĜi sirds koronārās slimības un asinsspiediena pārmaiĦu gadījumos. 
5. ZāĜu vielas un aprūpe plaušu obstruktīvā sindroma gadījumā. 
6. Hroniskās obstruktīvās plaušu slimības saistība ar smēėēšanu (HOPS). 
7. Pretalerăiskie līdzekĜi nekavējoša tipa un vēlīno reakciju ārstēšanai. 
8. AizkuĦăa dziedzera, vairogdziedzera un hipofīzes hormonpreperāti. 
9. Nesteroīdie un steroīdie pretiekaisuma līdzekĜi. To ietekme uz grūtniecības norisi un dzemdībām. 
10. Sliktas dūšas un vemšanas novēršanas līdzekĜi. 
11. ZāĜu vielas un aprūpe pacientēm ar aizcietējumiem vai caureju. 
12. Hiperaciditātes problēmas grūtniecībā un dzemdībās. 
13. Antibakteriālā terapija un aprūpe grūtniecēm. 
14. LīdzekĜi, kas ietekmē CNS. Dažādu grupu pretsāpju līdzekĜi. 
15. ZāĜu vielas, kas ietekmē diurēzi. 
16. ZāĜu vielas, kas ietekmē reproduktīvo funkciju. 

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

� Mutiski praktisks eksāmens studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 
40%).  

� Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
� Piedalīšanās lekcijās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
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� Semināru darbs – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
� Praktisko nodarbību novērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 

 
Izmantojamā literatūra: 

1. Biksone G. Klīniskā farmakoloăija un pacienta aprūpe. Rīga, Medbiks, 1998 
2. Biksone G. Medikamentozā ārstēšana un aprūpe. R., Kerena, 2002, 733 lpp.        
3. Latvijas zāĜu grāmata 2000.gads (farmakol. Redaktors: S.Jankovskis) 
4. PurviĦš I. “Praktiskā farmakoloăija”, Rīga, 1997.gads. 
5. PurviĦš I. Praktiskā farmakoloăija. 3. izdev. R., ZāĜu grāmata, 2002, 794 lpp. 
6. Skutelis A. “Farmakoterapija ikdienā”, Rīga, 1999.gads. 
7. Judith Hopter Deglin, April Hazard Vallerand. Davis’s Drug Guide for Nurses.- VI ed.- 

Philadelphija: F.A. Davis Company, 2003. 
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Studiju kursa nosaukums -   Terapija, hematoloăija 
Studiju kursa vadītājs-   Lidija Losa - Veselības zinātĦu maăistra grāds 
Kredītpunktu skaits –    4 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –  74 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –    68 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    18 stundas 
 
Mērėis: 
Nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisku iemaĦu apguvi iekšėīgās slimībās atbilstoši māsu kvalifikācijas 
pamatprasībām. 
 
Uzdevumi: 
1. Zināt iekšėīgo slimību: 

- etiopatoăenēzi, riska faktorus, 
- klīniskos simptomus un sindromus, 
- diagnostikas un diferenciāldiagnostikas pamatus, 
- iespējamās akūtās un hroniskās komplikācijas, 
- neatliekamo palīdzību akūtās situācijās pirmshospitālā periodā, 
- aprūpes un ārstēšanas principus, 
- profilakses pasākumus. 

2. Prast: 
- novērtēt pacienta veselības stāvokli, 
- orientēties akūtās situācijās, 
- izvirzīt aprūpes mērėus un prioritātes. 

 

Tēmas: 
1. Elpošanas sistēmas slimības  
2. Gremošanas orgānu slimības. 
3. Sirds asinsvadu sistēmas slimības.  
4. Urīnizvadsistēmas slimības. 
5. Kaulu locītavu sistēmas slimības 
6. Hematoloăiskās slimības. 

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

� Mutiski praktisks eksāmens studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 
40%).  

� Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
� Piedalīšanās lekcijās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
� Semināru darbs – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
� Praktisko nodarbību novērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 

 
Izmantojamā literatūra: 
1. Biksone G. “Klīniskā farmakoloăija un pacientu aprūpe”, Rīga 1998. 
2. Autoru kolektīvs prof. Andrejeva redakcijā “Diferenciāldiagnostika iecirkĦa ārsts praksē.” Rīga, 

“Zvaigzne” 1985. 
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3. Heglins R. “Iekšėīgo slimību diferncialdiagnostika”, Rīga “Zvaigzne” 1968. 
4. Autoru kolektīvs prof. Anšelēvica redakcijā “Iekšėīgo slimību klīniskā farmakoterapija”, Rīga, 

“Zvaigzne”,1994. 
5. Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata, „Jumava”,2001. Rīga. 
6. Autoru kolektīvs prof. Anšelēvica redakcija “Neatliekamā palīdzība internajā medicīnā”, Rīgā 

“Zvaigzne” 
7. Pētersons A., Vēverbrants E., Lazovskis I. “Kā atklāt un ārstēt nieru slimības”, Rīga 1998. 
8. Autoru kolektīvs profesora Utkina redakcijā “Praktiskā pulmonoloăija”, Rīga 1998. 
9. Skuja N., Danilāns A., Geldnere G. “Praktiskā gastrenteroloăija un hepataloăija”, Rīga “Zvaigzne” 

1999. 
10. Pasaules veselības organizācija “Vadlīnija hipertenzijas u.c. slimību ārstēšanā”. 1999-2002.g. 
11. Žurnāli “Jums kolēăi” un “Latvijas ārsts” 
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Studiju kursa nosaukums -   Ėirurăija, onkoloăija, traumatoloăija 
Studiju kursa vadītājs-  Dzintra Strokša - Ārsta kvalifikācija 
Kredītpunktu skaits –    3 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –  62 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –    44 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    14 stundas 
 
Mērėi: 
1. Sniegt zināšanas un radīt priekšstatu par ėirurăiskām slimībām, to izpausmēm un pacientu aprūpi. 
2. Apgūt šo slimību klīniku, ārstēšanas principus un tehniku, profilaksi. 
 
Uzdevumi: 
1. Apgūt ėirurăiskā darba organizācijas formas. 
2. Iepazīties ar normatīvajiem aktiem, kuri reglamentē darbu ėirurăijā. 
3. Apgūt un spēt pielietot praksē nepieciešamās manipulācijas ėirurăijā. 
4. Iemācīties ėirurăisko slimību diagnostiku, pirmās un neatliekamās palīdzības sniegšanu. 
 
Tēmas : 

1. Jēdziens par ėirurăiju. Ėirurăijas attīstības vēsture. 
2. Ėirurăiskā infekcija. 
3. Aseptiska ėirurăijā. 
4. Hemostāze. 
5. Anestēzija. Analgēzija. 
6. Lokālā ėirurăiskā patoloăija. 
7. Brūču ārstēšana. 
8. Pirmsoperācijas periods. 
9. Pecoperācijas perods. 
10. Iedzimtās un iegūtās ėirurăiskās saslimšanas. 
11. Saspiedums. 
12. Izmežăījums. 
13. Kaulu lūzumi. 
14. Ilgstoša saspieduma sindroms. 
15. Termiskie bojājumi. 
16. Ėirurăiskā infekcija. 
17. Akūta anaeroba brūču ėirurăiska infekcija. 
18. Pūstoša infekcija. 
19. Audzēji. 
20. Nekrozes. Gangrēna. Čūlas. Fistulas. Izgulējumi. 
21. Asinsvadu saslimšanas. 
22. Galvas traumas. 
23. Galvas ėirurăiskās saslimšanas. 
24. Kakla traumas. Barības vada apdegumi. SvešėermeĦi. 
25. Kakla. Rīkles, trahejas, barības vada ėirurăiskās saslimšanas. 
26. Krūšu kurvja traumas. 
27. Krūšu kurvja ėirurăiskās saslimšanas. 
28. Vēdera ėirurăiskas saslimšanas. 
29. Urīnizvadsistēmas traumas. 
30. Mugurkaula, muguras smadzeĦu iegurĦa traumas. Saslimšanas. 
31. Augšējo ekstremitāšu traumas, saslimšanas. 
32. Apakšējo ekstremitāšu traumas, saslimšanas. 
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Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai: 
Lekciju, semināru, praktisko nodarbību apmeklējums, 2 patstāvīgo darbu veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru un patstāvīgā darba uzdevumi, praktisko 
darbu uzdevumi, sekmīgi nokārtots semestra eksāmens. 
 
Vērtēšanas kritēriji: Mācību priekšmeta “Ėirurăija” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma skalas, 
Ħemot vērā šādu vērtējuma sadalījumu: 

� Mutiski praktisks eksāmens studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 
40%).  

� Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
� Piedalīšanās lekcijās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
� Semināru darbs – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
� Praktisko nodarbību novērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 

 
Izmantojamā literatūra: 

1. Ezerietis, Hrons, Kalnbērzs „Ėirurăiskās slimības” R. „Zvaigzne” 1974. 
2. Gradovska J, red. R. „Ėirurăija” LMA 2001. 
3. IĜėēns G. “Rokasgrāmata sāpju ārstēšana un profilaksē”, Valmiera, 1999 
4. Kalnciema E. „Onkoloăija māsām”, SIA „Nacionālais medicīnas apgāds”, 2002.g., 159 lpp. 
5. Lejniece S. „Klīniskā onkoloăija”, SIA „Nacionālais medicīnas apgāds”, 2002.g., 303 lpp. 
6. Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata, Rīga ”Jumava” 2001. 
7.  „Neatliekamā medicīniskā palīdzība. Traumas.”, 1. izdevums, D. KrieviĦa redakcijā, 

izdevējs: BO SIA Neatliekamās medicīniskās palīdzības centrs, Rīga, Latvija, 2001.g., 350 
lpp. 

8. Utkins „Klīniskā ėirurăija” R. „Zvaigzne” 1992. 
9. Volokolakovs „Vispārējā ėirurăija” R „Zvaigzne” 1985. 
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Studiju kursa nosaukums -   Pediatrija, neonatoloăija 
Studiju kursa vadītājs -   Elita Apine - Veselības zinātĦu maăistra grāds 
Kredītpunktu skaits –    2 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –  34 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –    36 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    10 stundas 
 
Mērėis: 
Veicināt studentu spēju sniegt optimālu, zinātniski pamatotu bērnu aprūpi. 
 
Uzdevumi: 

1. Iepazīt bērnu slimības. 
2. Iepazīt bērnu infekcijas slimības. 
3. Zināt pasākumus šo slimību profilaksei. 
4. Aprūpes pasākumi bērniem slimību un infekciju gadījumos. 
5. Profilaktiskie pasākumi un terapijas principi. 

Tēmas: 
1. Dzemdību traumas. Perinatāla asfiksija. RDS. Intrauterīnas infekcijas (TORCH) - Etiopatoăenēze, 

klīnika, reanimācijas pasākumi, aprūpes problēmas, sekas. 
2. Jaundzimušo ādas un nabas slimības. 
3. Sepse – etiopatoăenē, klīnika, terapijas pasākumi, aprūpes problēmas. 
4. Jaundzimušo hemolītiskā slimība – etiopatoăenēze, riska faktori, klīnika, terapijas pasākumi, 

aprūpes problēmas, profilakse. 
5. Jundzimušo hemorāăiskā slimība. 
6. Iedzimtās patoloăias - etiopatoăenēze, klīnika, terapijas un profilakses pasākumi, aprūpes problēmas. 
7. Akūti un hroniski barošanas traucējumi - etiopatoăenēze, klīnika, terapijas un profilakses pasākumi, 

aprūpes problēmas. 
8. Rahīts – D hipovitaminoze. 
9. Hipervitaminoze (Hiperkalcēmija)- etiopatoăenēze, klīnika, terapijas un profilakses pasākumi, 

aprupes problēmas 
10. ZPNS (ZīdaiĦu pēkšĦās nāves sindroms). 
11. Konstitūcijas anomālijas-etiopatoăenēze, klīnika, terapijas un profilakses pasākumi, aprūpes 

problēmas: 
12. Augšējo elpošanas ceĜu saslimšanas- etiopatoăenēze, klīnika, terapijas un profilakses pasākumi, 

aprūpes problēmas. 
13. Pneimonija - etiopatoăenēze, klīnika, terapijas un profilakses pasākumi, aprūpes problēmas. 
14. Bronhiālā astma - etiopatoăenēze, klīnika, terapijas un profilakses pasākumi, aprūpes problēmas. 
15. Pleirīti - etiopatoăenēze, klīnika, terapijas un profilakses pasākumi, aprūpes problēmas. 
16. Iedzimtās sirdskaites - etiopatoăenēze, klīnika, terapijas un profilakses pasākumi, aprūpes 

problēmas. 
17. Reimatisms - etiopatoăenēze, klīnika, terapijas un profilakses pasākumi, aprūpes problēmas. 
18. Anēmijas - etiopatoăenēze, klīnika, terapijas un profilakses pasākumi, aprūpes problēmas. 
19. Leikozes - etiopatoăenēze, klīnika, terapijas un profilakses pasākumi, aprūpes problēmas. 
20. Hemorāăiskās diatēzes - etiopatoăenēze, klīnika, terapijas un profilakses pasākumi, aprūpes 

problēmas. 
21. KuĦăa zarnu trakta saslimšanas - etiopatoăenēze, klīnika, terapijas un profilakses pasākumi, aprūpes 

problēmas. 
22. Helmintoze - etiopatoăenēze, klīnika, terapijas un profilakses pasākumi, aprūpes problēmas. 
23. Aizcietējumi - etiopatoăenēze, klīnika, terapijas un profilakses pasākumi, aprūpes problēmas. 
24. Nieru un urīnizvadsistēmas slimības - etiopatoăenēze, klīnika, terapijas un profilakses pasākumi, 

aprūpes problēmas. 
25. Endokrīnās slimības - etiopatoăenēze, klīnika, terapijas un profilakses pasākumi, aprūpes problēmas. 
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26. Ievads epidemioloăiskaja situācijā Latvijā. Infekciju profilakses iespējas Latvijā, potēšanas 
kalendārs, indikācijas, kontrindikācijas potēšanas veikšanai. 

27. Difterija - etiopatoăenēze, klīnika, terapijas un profilakses pasākumi, aprūpes problēmas. 
28. Bērnu izsitumu infekcija. Skarlatīna, masalas, masaliĦas - etiopatoăenēze, klīnika, terapijas un 

profilakses pasākumi, aprūpes problēmas. 
29. Vējbakas, meningokoku infekcija - etiopatoăenēze, klīnika, terapijas un profilakses pasākumi, 

aprūpes problēmas. 
30. Epidemioloăiskais parotīts, garais klepus - etiopatoăenēze, klīnika, terapijas un profilakses 

pasākumi, aprūpes problēmas. 
31. Pseidotuberkuloze, jersinioze - etiopatoăenēze, klīnika, terapijas un profilakses pasākumi, aprūpes 

problēmas. 
32. Poliomielīts, enterovīrusu infekcija - etiopatoăenēze, klīnika, terapijas un profilakses pasākumi, 

aprūpes problēmas. 
33. Ērču encefalīts, infekciozais hepatīts - etiopatoăenēze, klīnika, terapijas un profilakses pasākumi, 

aprūpes problēmas. 
34. Zarnu infekcijas (dizentērija, salmonelloze, koliinfekcija, stafilokoku infekcija, vīrusu diarejas - 

etiopatoăenēze, klīnika, terapijas un profilakses pasākumi, aprūpes problēmas. 
35. ARVI (gripa, paragripa, adenovīrusu infekcija,RS infekcija, mikroplazmas, hemofīlās influences 

infekcija) - etiopatoăenēze, klīnika, terapijas un profilakses pasākumi, aprūpes problēmas. 
36. Tuberkulozes īpatnības bērniem. Hospitālās infekcijas. AIDS problēmas 

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

� Mutiski praktiska ieskaite studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 
40%).  

� Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
� Piedalīšanās lekcijās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
� Semināru darbs – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
� Praktisko nodarbību novērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 

 
Izmantojamā literatūra: 

1. „Bērnu slimības” Prof. I. Ebela redakcijā Rīga „Zvaigzne”, 1984. 
2. Koidels H. „Bērnu slimības” Zvaigzne ABC, 1998. 
3. Medicīnas aprūpes rokasgrāmata. – Rīga: Jumava, 2001. – 1415 lpp. 
4. „Latvijas pediatrs” 2001./Nr. 8;9;10;11;12. 
5. „Latvijas pediatrs” 2002./Nr. 1;2;3;4;5;6;7;8;9. 
6. „Latvijas pediatrs” 2003./Nr. 1;2. 3;4;5;6;7;8;9. 
7. „Latvijas pediatrs” 2004./Nr. 1;2. 3;4;5;6;7;8;9. 
8. Puškarevs, Golubeva „Bērna attīstība” – Lielvārde: Lielvārds, 1999. 
9. Rokasgrāmata pediatrijā. R.: Starptautiskā medicīnas zinātnes un farmācijas centra 

apgāds, 1996, 176 lpp 
10. Svence G. Attīstības psiholoăija. 1999 
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Studiju kursa nosaukums -   Ginekoloăija, dzemdību patoloăija 
Studiju kursa vadītājs -   Sigita Bukolovska – Ārsta grāds 
     Rudīte Dauškane – Māsas grāds 
Kredītpunktu skaits –    2 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –  34 stundas 
Praktisko nodarbību skaits –    36 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    10 stundas 
 
Mērėis: 
Veicināt studentu spēju veikt ginekoloăisku pacienšu aprūpi, sniegt aprūpi dzemdību patoloăijas gadījumā. 
 
Uzdevumi: 

1. Zināt, ginekoloăisko patoloăiju veidus. 
2. Skaidrot dzemdību patoloăiju cēloĦus, risku un veicinošus faktorus. 
3. Izprast patoloăijas klīniskās izpausmes. 
4. Demonstrēt patoloăijas diagnostikas pamatprincipus. 
5. Izprast patoloăijas ārstēšanas principus. 
6. Zināt patoloăijas ietekmi uz sievietes reproduktīvo veselību. 
7. Zināt dzemdību patoloăijas ietekmi uz augli un mātes veselību. 
8. Pamatot iespējamos sarežăījumus konkrētās patoloăijas gadījumā. 
9. Prast plānot un veikt aprūpi pacientēm ar ginekoloăisku patoloăiju. 

Tēmas:  
GINEKOLOĂIJA 

1. Dzimumorgānu attīstības anomālijas, novietojuma izmaiĦas un noslīdējumi 
2. Endometrioze. 
3. Neauglība 
4. Krūts dziedzera labdabīgās un Ĝaundabīgās saslimšanas. 
5. Endometrija hiperplastiskie procesi.  
6. Onkoloăisko saslimšanu profilakse. 
7. Dzemdes kakla vēzis. 
8. Olnīcu vēzis. 
9. Dzemdes vēzis. 
10. Ginekoloăiskas operācijas. 

DZEMDNIECĪBA 
11. Nepareizas augĜa guĜas. AugĜa slīpguĜa. AugĜa šėērsguĜa. 
12. Sievietes iegurĦa patoloăijas. 
13. Dzemdību darbības anomālijas.  
14. AugĜa ūdeĦu patoloăija.  
15. Imūnkonflikta grūtniecība. 
16. AugĜa distress dzemdībās un augĜa nāve. 
17. Kritiskie stāvokĜi dzemdniecībā. AugĜa ūdeĦu embolija. Plaušu artērijas trombembolija. AsiĦošanas 

dzemdniecībā. Nabas saites izkrišana. Dzemdes plīsums. AugĜa pleciĦu distocija. Krampji 
dzemdniecībā. 

18. DIKS. 
19. Operatīvā dzemdniecība. Starpenes griezieni. Dzemdību stangas. AugĜa vakuumekstrakcija. 

Ėeizargrieziena operācija. Placentas atdalīšana ar roku. 
 
Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai: 
Lekciju, semināru, praktisko nodarbību apmeklējums, 2 patstāvīgo darbu veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru un patstāvīgā darba uzdevumi, praktisko 
darbu uzdevumi, sekmīgi nokārtota galīgā ieskaite. 
 



 95 
 

Vērtēšanas kritēriji: Mācību priekšmeta “Ginekoloăiskās slimības un dzemdību patalogija” apguve tiek 
vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma skalas, Ħemot vērā šādu vērtējuma sadalījumu: 

� Mutiski praktiska ieskaite studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 
40%).  

� Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
� Piedalīšanās lekcijās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
� Semināru darbs – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
� Praktisko nodarbību novērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 

 
Izmantojamā literatūra: 

1. Bergmane A. "Dzemdniecība" R. 1982.g. 
2. Biksone G. Medikamentozā ārstēšana un aprūpe. SIA Kerena, 2002, 734 lpp 
3. „Ginekoloăijas rokasgrāmata”, Autoru kolektīvs (Lazdone G., Andrejeva S., AuziĦa I., u.c.) 
Nacionālais medicīnas apgādes, 2000. 
4. Medicīnas aprūpes rokasgrāmata, R.: Jumava, 2001, 1415 lpp 
5. PurviĦš I., PurviĦa I. Praktiskā farmakoloăija, ZāĜu infocentrs. 2002, 794 lpp 
6. Акушерство и гинекология. Гл. Ред. Савельева Г.М., 1997. 
7. Benson and Pernoll's. Handbook of Obstetrics and Gynaaecology. McGRAW- HILL 

INTERNATIONAL EDITIONS. Medical Series. 1994. 
8. High Risk Pregnancy Management Options.EACOG, Bernard Gonix MD, FACOG. W.B. 
SAVMDERS, Harcount Brace and Company, 1999. 
9. Impey Lawwrence. Obstetrics and Gynaecology Blakwell Science. 1999. 
10. Malcolm E. Symonds. Essential Obstetrics and Gynaaecology chuchill Livingtone 1992. 
11. Rabe Thomas. Memorix Obstretrics. Chapman& Hall MedicalI 1996. 
12. Rosevear Sylvia K. Gordon M. Stirvat. Handbook of Management Blakwell Science. 1996. 
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Studiju kursa nosaukums -  Neiroloăija, maĦu orgānu saslimšanas 
Studiju kursa vadītājs -   Lidija Losa – Veselības zinātĦu maăistra grāds 
Kredītpunktu skaits –    2 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –  34 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –    36 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    10 stundas 
 
Mērėis: 
Veicināt studentu spēju sniegt profesionālu aprūpi pacientiem ar neiroloăiskiem traucējumiem, kā arī 

pacientiem ar redzes un dzirdes orgānu bojājumiem. 

Uzdevumi: 
1. Sniegt pamata zināšanas par biežākajām nervu sistēmas slimību nozoloăiskajām formām, to 

etioloăiju, klīniskajām izpausmēm, ārstēšanas, kopšanas un rehabilitācijas pamatprincipiem. 
2. Sagatavot patstāvīgam darbam neatliekamas palīdzības sniegšanai, acu traumu gadījumā, sniegt 

pirmsārsta palīdzību acu slimību gadījumā.   
3. Apgūt biežāk sastopamo acu slimību etioloăiju, klīniku un ārstēšanas principus. 
4. Gūt priekšstatu par ausu- kakla- deguna slimību iemesliem, patoăenēzi, diagnostiku, ārstēšanas 

principiem. 
5. Iemācīties aprūpēt slimniekus ar ausu- kakla- deguna slimībām. 
6. Prast veikt nepieciešamo aprūpi saslimšanu un traumu gadījumā. 
7. Prast sniegt neatliekamo palīdzību svešėermeĦu iekĜūšanas gadījumā.      

Tēmas: 
1. Nervu sistēmas anatomija un fizioloăija 
2. Pacientu neiroloăiskā stāvokĜa izvērtējums 
3. SamaĦas traucējumu Izvērtēšana. Komatozu stāvokĜu difrenciālā diagnoze 
4. Parkinsonisms 
5. Hiperkinēzes 
6. Perifērās nervu sistēmas saslimšanas 
7. Mugurkaula spondiloze 
8. Veăetatīvās nervu sistēmas bojājuma sindromi 
9. Galvassāpes, to diferenciālā diagnostika 
10. Epilepsija 
11. Neirotraumas 
12. Galvas smadzeĦu audzēji, abscesi 
13. Muguras smadzeĦu bojājuma sindromi 
14. Galvas un muguras smadzeĦu apasiĦošana: 
15. Insulti 
16. Hroniski galvas smadzeĦu asinsrites traucējumi 
17. Demences 
18. Neiroinfekcijas 
19. Citu nervu sistēmas slimību īss raksturojums: 

ACIS 
20. Redzes orgānu anatomija un fizioloăija. Redzes orgāna funkcijas. Retrakcijas un akomodācija. 
21. Plakstu slimības. Asaru aparāta slimības. Konjuktīvas slimības. Trahoma. Pacientu aprūpe. 
22. Glaukoma. Iespējamās komplikācijas. 
23. Asinsvadu apvalka slimības. Tīklenes slimības. Pacientu aprūpe konservatīvās ārstēšanas periodā. 
24. Acu traumas. 
25. Acu apdegumi. 

LOR 
26. Ievads. Otarinolaringoloăijas disciplīna. Auss anatomija, fizioloăija, izmeklēšanas metodes. 
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27. Ausu saslimšanas.  
28. Deguna un tā blakus dobuma klīniskā anatomija, fizioloăija, izmeklēšanas metodes, ārstnieciskās 

manipulācijas. Deguna un  tā blakus dobuma saslimšanas. 
29. Rīkles anatomija un fizioloăija. Rīkles limfātiskais aprāts. Izmeklēšanas metodes. Rīkles 

saslimšanas. 
30. Balsene. Anatomija un fizioloăija. Izmeklēšanas metodes. Saslimšanas. 

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

� Mutiski praktiska ieskaite studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 
40%).  

� Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
� Piedalīšanās lekcijās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
� Semināru darbs – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
� Praktisko nodarbību novērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 

 
Izmantojamā literatūra:   
1. Acu slimības.- prof. I.VaĜikova un R.R.Jukinas redakcija Rīga 1994. 
2. Anšelēvičs J. “Neatliekamā palīdzība internajā medicīnā”, 1985. 
3. BērziĦš J., Dumbere R., Kalvelis G., Kravale I. “Perifērās nervu sistēmas slimības”, 1990. 
4. Biksone G. Medikamentozā ārstēšana un aprūpe. SIA Kerena, 2002, 734 lpp 
5. EniĦa G., BērziĦš J., I.PurviĦš “ Nervu sistēmas slimības” I un II d., 1997. 
6. EniĦa G., GodĜevska M., Smeltere E., Mētra M. “Neatliekamā neiroloăija”, 1992. 
7. EniĦa G., GodĜevska M. Smeltere E. Neiroloăiskie sindromi. SmadzeĦu garozas un VNS bojājumi. R. 

Zvaigzne, 1989, 205 lpp 
8. EniĦa G., GodĜevska M. Smeltere E. Neiroloăiskie sindromi. Kustību un jušanas traucējumi. R. 

Zvaigzne, 1987, 366 lpp 
9. EniĦa G., GodĜevska M. Smeltere E. Neiroloăiskie sindromi. Kraniālās inervācijas traucējumi. R. 

Zvaigzne, 1986, 189 lpp 
10. Neimane Z. “Spinālo slimnieku rehabilitācija”, 1980 
11. “Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata”, Jumava, 2001. 
12. Rokasgrāmata ikvienam par insultu. R.: Kontinents, 2000, 380 lpp 
13. Roze V. Otorinolaringoloăija māsām. Medicīnas profesionālās izglītības centrs, 1998, 70 lpp 
14. Supe I. Rokasgrāmata neiroloăijā. R.: Nacionālais apgāds, 2003, 216 lpp 
15. Vanags I., Daugulis E., TomiĦš P. Anestezioloăija, reanimatoloăija un intensīvā terapija. R.: Nacionālais 

apgāds, 2002. 576 lpp 
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Studiju kursa nosaukums nosaukums -  Ādas un seksuāli transmisīvās slimības 
Studiju kursa vadītājs -    Olga Prokofjeva - Ārsta kvalifikācija 
Kredītpunktu skaits –     1 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –   16 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –     20 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -     4 stundas 
 
Mērėis: 
Veicināt studentu spēju sniegt profesionālu aprūpi pacientiem ar ādas un seksuāli transmisīvajām 
saslimšanām. 
 
Uzdevumi: 
Iepazīstināt ar ādas un seksuāli transmisīvo slimību klīniku, ārstēšanu, nepieciešamo aprūpi un profilakses 
metodēm. 
Tēmas: 

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

2. Ādas anatomija un fizioloăija. Ādas izmaiĦas dažādos vecumos. 
3. Ādas primārie un sekundārie izsitumi. To raksturojums un attīstība. CēloĦi. Vispārējās un lokālās 

ārstēšanas principi. Dispanserizācija. Dažādu zāĜu formu pielietošana. 
4. Ādas strutainās slimības. Klasifikācija, klīnika, ārstēšana, principi, aprūpes problēmas, profilakse. 

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

principi. Vispārējā lokālā terapija. 
7. ZvīĦu ēde. Ekzēma. Dermatīts. Toksikodermijas. Etiopatoăenēze, klīnika, ārstēšanas principi. 

Slimību izraisošie cēloĦi. 
8. Ādas audzēji. 
9. Vīrusu dermatozes (kārpas, herpes. Demodikoze. 
10. Pinnes- rozā pinnes, acne vulgaris. 
11. Seboreja. 
12. Ādas parazitārās slimības: utainība, kašėis)- to etiopatoăenēze, klīnika, ārstēšanas principi, 

profilakse, aprūpe. 
13. STS slimību izplatība- etiopatoăenēze, klasifikācija.  
14. Sifiliss I-II. Klīnika. Sifiliss III. Serodiagnostika. Sifilisa ārstēšanas principi. Iedzimtais sifiliss. 

Klasifikācijas, klīnika, profilakse. 
15. Gonoreja. Klasifikācija, klīnika, laboratoriskā diagnostika. Ārstēšanas principi, profilakse 
16. Uroăenitālā hlamidioze. Trihomoniāze. Ureaplazmoze. Mikoplazmoze. Kandiloze. Bakteriālā 

baginoze. Gardnerelloze- to etiopatoăenēze, klīnika, ārstēšanas principi. 
17. HIV/ AIDS. Pamatjēdzieni par infekcijas etioloăiju, epidemioloăiju. Klīniskās formas. Ādas 

slimības AIDS slimniekiem 
 
Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai: 
Lekciju, semināru, praktisko nodarbību apmeklējums, 1 patstāvīgā darba veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru un patstāvīgā darba uzdevumi, praktisko 
darbu uzdevumi, sekmīgi nokārtota ieskaite. 
 
 
Vērtēšanas kritēriji: 
Mācību priekšmeta “Ādas un seksuāli transmisīvās slimības” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma 
skalas, Ħemot vērā šādu vērtējuma sadalījumu: 
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� Mutiski praktiska ieskaite studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 
40%).  

� Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
� Piedalīšanās lekcijās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
� Semināru darbs – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
� Praktisko nodarbību novērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 

 
Izmantojamā literatūra:  

1. Biksone G. Medikamentozā ārstēšana un aprūpe. SIA Kerena, 2002, 734 lpp 
2. Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata. R.: Jumava, 2001, 1415 lpp 
3. Rubins A. Seksuāli transmisīvās slimības. R.: Latvijas dermatoveneraloăijas fonds, 2000, 194 lpp 
4. Rubins A. Ilustrētā rokasgrāmata dermatoveneroloăijā. R.: J.Rubīns, 1996, 267 lpp 
5. Tirāns E., Mazjānis I. HIV infekcija un AIDS. 2001./2002, 349 lpp 
6. VasariĦš P., MiltiĦš A. Dermatoveneroloăija. R.: Zvaigzne, 1993. 410 lpp 

 



 100 
 

Studiju kursa nosaukums -   Infekcijas 
Studiju kursa vadītājs -   Aija Andrusa - Ārsta kvalifikācija 
Kredītpunktu skaits –    1 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –  16 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –    20 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    4 stundas 
 
Mērėis: 
Sniegt priekšstatu par infekcijas slimībām, to izpausmēm un slimnieku aprūpi. Apgūt šo slimību 

klīniku, ārstēšanas principus un profilaksi. 
 

Uzdevumi: 
1. Izprast infekcijas slimību būtību, to saistību ar citām medicīnas disciplīnām. 
2. Zināt infekciju izplatīšanās ceĜus. Identificēt un diferencēt infekciju slimību simptomus, zināt 

diagnostikas metodes, spēt organizēt savlaicīgu un pareizu ārstēšanu. 
3. Prast organizēt un pielietot profilaktiskos un pretepidemioloăiskos pasākumus, lai novērstu tālāku 

infekcijas izplatīšanos. 
4. Prast izskaidrot profilaktiskos pasākumus un slimības cēloĦus.  

Tēmas: 
1. Ievads infektoloăijā. Infekcijas process. Infekcijas slimības raksturojums un likumsakarības. 
2. Infekcijas slimību izsaucēji, inficēšanās, slimības periodi. 
3. Infekcijas slimību diagnostika, ārstēšanas pamatprincipi. 
4. Infekciju slimību profilakse. 
5. Zarnu infekcijas slimības. 
6. Pilienu gaisa infekcijas slimības. 
7. Transmisīvās infekcijas. 
8. Kontakta infekcijas. 
9. Bērnu infekcijas slimību īpatnības pieaugušajiem. 
10. Jaunākās un svešās infekcijas slimības pasaulē. 
11. Neatliekamās terapijas pasākumi infektoloăijā un dzīvībai bīstamie stāvokĜi. 
12. Parazitārās infekciju slimības. 

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

� Mutiski praktiska ieskaite studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 
40%).  

� Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
� Piedalīšanās lekcijās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
� Semināru darbs – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
� Praktisko nodarbību novērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 

 
Izmantojamā literatūra: 

1. BĜūders, Novickis u.c. autori “Infekcijas slimības un epidemioloăija” 
2. Brila A. “Infekcijas slimību epidemioloăija”, Nacionālais apgāds, 2003. 
3. “Epidemioloăijas pamati” Autoru kolektīvs  
4. Mazjānis I. “Infekcijas slimību rokasgrāmata”, 1998.g. 
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5. Mazjānis I. “HIV un AIDS, transmisīvās infekcijas’, 2001.g. 
6. Mazjānis I. “Imunitāte.Vakcinācija”, 2001.g. 
7. Giesecke I., „Modern infectious drasease epidemiology”, 1994. 
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Studiju kursa nosaukums -   Geriatrija, vecu cilvēku sociālā aprūpe 
Studiju kursa vadītājs -   Iveta Purne- Profesionālais maăistra grāds sociālajā darbā 
Kredītpunktu skaits –    1 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –  16 stundas 
Praktisko nodarbību skaits –    20 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    4 stundas 
 
Mērėi: 
1. Radīt audzēkĦos spēju nodrošināt geriatrisko pacientu īpašās vajadzības. 
2. Radīt audzēkĦos izpratni par sociālo pakalpojumu, tai skaitā sociālās aprūpes lomu vecu cilvēku 

nodrošināšanā ar nepieciešamajiem pakalpojumiem situācijās, kad cilvēks vecuma un/vai funkcionālo 
traucējumu dēĜ nespēj pastāvīgi sevi aprūpēt.  

3. Veidot audzēkĦos izpratni par medicīniskā personāla un sociālā darba speciālistu iespējamiem 
sadarbības veidiem un modeĜiem vecu cilvēku nodrošināšanā ar nepieciešamajiem sociālajiem 
pakalpojumiem, kas ietver sevī sociālo aprūpi. 

 
Uzdevumi: 
1. Izprast vecu Ĝaužu īpašās veselības problēmas 
2. Izskaidrot pamatjēdzienus. 
3. Veidot priekšstatu par pieejamajiem sociālās aprūpes veidiem veciem cilvēkiem un institūcijām, kas to 

nodrošina. 
4. Izprast medicīnas darbinieka lomu un vietu vecu cilvēku nodrošināšanā ar nepieciešamajiem sociālajiem 

pakalpojumiem, tai skaitā sociālo aprūpi.  

Tēmas: 
1. Vecu Ĝaužu īpašās veselības problēmas: 
2. Primārās profilakses pasākumi vecu Ĝaužu aprūpes procesā; 
3. Sekundārās profilakses pasākumi vecu Ĝaužu aprūpes procesā; 
4. Terciārās profilakses pasākumi vecu Ĝaužu aprūpes procesā; 
5. Jēdzienu: sociālā aprūpe, sociālā rehabilitācija, sociālais darbs, sociālie pakalpojumi, sociālā 

palīdzība, sociālā drošība skaidrojums. 
6. Kopīgais un atšėirīgais aprūpē, medicīniskajā aprūpē un sociālajā aprūpē. 
7. Vecu cilvēku sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas, to salīdzinājums. Šo institūciju 

sniegtie sociālie pakalpojumi veciem cilvēkiem. 
8. Termina  “vecs cilvēks” skaidrojumi? 
9. Vecu cilvēku sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija dzīves vietā. Aprūpe mājās. Dienas centri. 

Dienas sociālās aprūpes centri. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas. 
Sociālais darbs ārstniecības iestādēs. 

10. Medicīniskā darba un sociālā darba iespējamās sadarbības veidi un iespējas. 
11. Vecu cilvēku sociālo pakalpojumu nepieciešamības izvērtēšanas mehānisms. Sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas plānu sastādīšana un realizēšana. 
12. Komandas darbs vecu cilvēku sociālās aprūpes nodrošināšanā. 
13. Vecu cilvēku sociālās aprūpes vēsturiskā attīstība Latvijā. 
14. Vecu cilvēku sociālo pakalpojumu attīstības perspektīvas. 
15. Teorētiskās daĜas apkopojums. 
16. Iepazīšanās ar ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju, tās mērėiem, 

uzdevumiem, struktūru, klientu loku, apkalpojošo personālu. 
17. Iepazīšanās ar sociālās aprūpes speciālistu darba lauku un tā izvērtēšana. 
18. Sociālā darba speciālistu sadarbības veidi ar citiem personāla darbiniekiem, tai skaitā medicīnas 

darbiniekiem, šīs sadarbības analīze. 
19. Aktivitāšu loma vecu cilvēku sociālajā aprūpē. 
20. Sociālie pakalpojumi, tai skaitā sociālā aprūpe, veciem cilvēkiem ar demenci. 
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21. Iepazīšanās neklātienē ar dienas sociālās aprūpes centra veciem cilvēkiem ar demenci “Ozolaine” 
darbību un sniegtajiem pakalpojumiem. 

22. Iepazīšanās klātienē ar RSAC “GaiĜezers” nodaĜas veciem cilvēkiem ar demenci darbību un 
sniegtajiem pakalpojumiem. 

23. Abu sociālo pakalpojumu sniedzēju darbības analīze. 
24. Medicīnas darbinieku loma šo pakalpojumu nodrošināšanā 
25. Komandas darba principu realizēšana vecu cilvēku nodrošināšanā ar nepieciešamajiem sociālajiem 

pakalpojumiem, tai skaitā sociālo aprūpi. 
26. Piedalīšanās  komandas darbā sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas plāna sastādīšanas procesa 

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

� Mutiski praktiska ieskaite studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 
40%).  

� Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
� Piedalīšanās lekcijās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
� Semināru darbs – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
� Praktisko nodarbību novērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 

 
Izmantojamā literatūra: 
1. Ābele A. “Gerontoloăiskā sociālā darba vēsturiskā attīstība Latvijā”, SDSPA “Attīstība”, Rīga,1999.  
2. Geriatrijas pamati. Veco Ĝaužu aprūpes un saskarsmes īpatnības”, LR VM MPIC, R., 2005. 
3. Gorlova D. “StarpprofesionāĜu sadarbība sociālo pakalpojumu nodrošināšanā”, “Dzīves jautājumi – II”, 

SDSPA “Attīstība”, Rīga, 2000. 
4. Institūcijām alternatīvas veco Ĝaužu aprūpes “labās prakses” Rokasgrāmata, Sociālās palīdzības fonds, 

Rīga, 2002. 
5. LapiĦa S., „Gerontoloăija”RaKa, 1998. 
6. LR “Sociālo  pakalpojumu un sociālās palīdzības likums”, stājies spēkā 2003.gada 1.janvārī. 
7. Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata, Jumava, 2001. 
8. Rīgas domes Labklājības departamenta gadagrāmata, 2004. 
9. Sociālā darba terminoloăijas vārdnīca, SDSPA “Attīstība”, 1999. 
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Studiju kursa nosaukums -   Psihiatrija, psihosomātika 
Studiju kursa vadītājs -   Sandra Vītola  - Ārsta kvalifikācija 
Kredītpunktu skaits –    2 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –  34 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –    36 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    10 stundas 
 
Mērėis: 
Veicināt studentu spēju sniegt profesionālu aprūpi pacientiem ar psihiskiem un psihosomātiskiem 
traucējumiem. 
 
Uzdevumi: 
1. Sniegt pamata zināšanas par psihisko slimību vispārējo etioloăiju, patoăenēzi, profilaksi, klīniskām 

izpausmēm, pamata ārstēšanas metodēm. 
2. Sagatavot psihiski slima pacienta aprūpei. 
3. Sniegt zināšanas par psihiskā slima pacienta sociālo adaptāciju un rehabilitāciju.  
 
Tēmas:  

1. Psihiatrijas attīstības apskats. Jēdzieni: psihiatrija, psihiski slims pacients, psihiska slimība. 
2. Pacienta izvērtēšana un pamata izmeklēšanas metodes psihiatrijā. 
3. Uztveres traucējumi. 
4. Emociju traucējumi. 
5. Afektīvie traucējumi. 
6. Domāšanas traucējumi.  
7. ApziĦas traucējumi.  
8. Intelekta traucējumi. 
9. Personības izmaiĦas. 
10. Šizofrēnija. 
11. Psihiskie traucējumi pie galvas traumām. 
12. Epilepsija. 
13. Psihiskie traucējumi pie somātiskām saslimšanām. 
14. Psihiski traucējumi pie saindēšanās ar medikamentiem un nepsihotropām vielām.  
15. Psihiskie traucējumi pie saindēšanās ar psihotropām vielām (medikamenti, narkotikas, alkohols). 
16. Atkarības slimības. 
17. Psihiskie traucējumi bērniem. 
18. Psihiski slimu pacientu sociālā rehabilitācija un adaptācija. 

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

� Mutiski praktiska ieskaite studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 
40%).  

� Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
� Piedalīšanās lekcijās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
� Semināru darbs – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
� Praktisko nodarbību novērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 

 
Izmantojamā literatūra: 
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1. Apmācības kurss personālam garīgi atpalikušu bērnu un jauniešu iestādēs. Grunevalda K. redakcijā R.: 
Zvaigzne ABC, 1995, 134 lpp 

2. Barca A., Grunevalds K. Grāmata par aprūpi R.: Preses nams, 1998, 327 lpp 
3. Eglītis I. “Vispārējā psihopatoloăija” L. Zvaigzne 1982..  
4. Eglītis I “Psihiatrija” L. Zvaigzne 1974. 
5. Ganeri A. Narkotikas EGMONT,2000, 192 lpp 
6. Kaplāns G., Sedeks B. “Klīniskā psihiatrija.” M. Medicīna. 1994. 
7. Kulbergs J. Dinamiskā psihiatrija. R. SIA ILV 2001, 494 lpp 
8. Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata. R.: Jumava, 2001, 1415 lpp 
9. Volkerts J. “Narkomānija” UNDCP 1999. 
10. Lennart Metterberg “Psihiatrija. Rokasgrāmata”. 1993. 
11. Wetterberg L. Psihiatrijas rokasgrāmata. Zviedrija, 1993, 111 lpp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studiju kursa  nosaukums -   Pamatvajadzību traucējumi un pacientu aprūpe 
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Studiju kursa vadītājs -   Inese Indrāne – Veselības zinātĦu maăistra grāds  
Kredītpunktu skaits –    7 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –  88 stundas 
Praktisko nodarbību skaits –    184 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    8 stundas 
 
Mērėis: 
Veicināt studentu spēju novērtēt pacientu, izvirzīt adekvātas aprūpes problēmas, plānot nepieciešamo aprūpi, nepieciešamās aprūpes darbības problēmu 
risināšanai, realizēt plānoto aprūpi, kā arī profesionāli izvērtētēt sniegto aprūpi un tās rezultātus. 

 

Uzdevumi: 
1. Izvērtē cilvēka pamatvajadzības, to traucējumu iemeslus un palīdzības iespējas 
2. Izmantojot teorētiskās zināšanas par aprūpes procesu, spēt noteikt un risināt pacienta galvenās veselības 

problēmas, pamatvajadzību nodrošināšanai. 
3. Spēt paredzēt un noteikt pacienta potenciālās veselības stāvokĜa problēmas, kuras ir saistītas ar 

pamatsaslimšanu, kā arī saĦemto terapiju. 
4. Aprūpes problēmu noteikšanai, risināšanai, kā arī dokumentēšanai nodrošināt praktiskās nodarbības ar 

pacientiem stacionārā. 
5. Iemācīties no pacienta iegūto informāciju, kā arī personīgus novērojumus, piefiksēt dokumentāli 

aprūpes dokumentos. 
 

Tēmas: 
1. Organisma respiratoro funkciju traucējumu iemesli, galvenās problēmas, to risināšanas iespējas;  
2. Organisma asins cirkulācijas un audu perfūzijas funkciju traucējumu iemesli, galvenās problēmas, to 

risināšanas iespējas; 
3. Organisma gremošanas funkciju traucējumu iemesli, galvenās problēmas, to risināšanas iespējas; 
4. Organisma izvadīšanas funkciju traucējumu iemesli, galvenās problēmas, to risināšanas iespējas;  
5. Audu integritātes traucējumu iemesli, galvenās problēmas, to risināšanas iespējas; 
6. Mērėtiecīgus un pozitīvas saskarsmes nodrošināšana pacientiem ar veselības traucējumiem.  
7. Stress.  
8. Cilvēku psihoemocionālo vajadzību nodrošināšanas traucējumi. 
9. Elpošanas sistēmas slimības.  
10. Sirds un asinsvadu sistēmas slimības 
11. Ūdens un elektrolītu maiĦas traucējumi, skābju- sārmju līdzsvara novirzes. 
12. Pacienta aprūpe ar neiroloăiskām problēmām 
13. Aprūpes problēmas pacientiem ar barošanas traucējumiem:  

 
 
Nosacījumi kredītpunkta iegūšanai: 
Lekciju, semināru, praktisko nodarbību apmeklējums, 1 patstāvīgā darba veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru un patstāvīgā darba uzdevumi, praktisko 
darbu uzdevumi, sekmīgi nokārtoti divi semestra eksāmeni. 
 
 
Vērtēšanas kritēriji: Mācību priekšmeta “Pamatvajadzību traucējumi un pacientu aprūpe” apguve tiek 
vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma skalas, Ħemot vērā šādu vērtējuma sadalījumu: 

� Praktiski mutiski eksāmeni 4.semestra beigās, studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars 
kopējā novērtējumā – 40%).  

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

1. Dubkēvičs L. “Saskarsmes stundas māsai”, Rīga MPIC 1998. 
2. Granuma V. “Pacientu izglītošanai”, Rīga MPIC 1998. 
3. “Lemon” mācību materiāls māsām 1. izdevums 1996. 
4. Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata, Jumava, 2001. 
5. Priede KalniĦš Z. “Māsas prakse pamatotā teorijā”. USA 1998. 
6. ŠiliĦa M., DāboliĦa D. “Ievads aprūpē”, Rīgā 1998. 
7. Селъе Г. Стресс без дистресса. Рига 1992.  
8. Carparito L.I. Nursing Diagnosis. 1990. 
9. Mosby’s Manual of Clinical Nursing, 1989. 
10. www.ayuarun.ru/library/psih/extrem. Ганс Селъе. Стресс жизни.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studiju kursa  nosaukums -  Aprūpes process bērniem ar veselības traucējumiem 
Studiju kursa vadītājs -   Elita Apine – Veselības zinātĦu maăistra grāds  
Kredītpunktu skaits –    3 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –  36 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –    72stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    12 stundas 
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Mērėis: 
Veicināt studentu spēju novērtēt bērnu, izvirzīt adekvātas aprūpes problēmas, plānot nepieciešamo aprūpi, 

nepieciešamās aprūpes darbības problēmu risināšanai, realizēt plānoto aprūpi, kā arī profesionāli izvērtētēt 

sniegto aprūpi un tās rezultātus. 

 
Uzdevumi: 
1. Sadarbojoties ar pacientu un viĦa piederīgajiem iegūt, izprast un analizēt objektīvo, subjektīvo 

informāciju par pacienta veselību pamatojoties uz pamatvajadzībām un pašaprūpes spējām. 
2. Noteikt aprūpes problēmas, izvirzīt aprūpes mērėus, plānot māsas darbības ar veselību saistīto problēmu 

risināšanā, novēršanā, kā arī pacienta un viĦa piederīgo izglītošanā. 
3. Spēt paredzēt un noteikt pacienta potenciālās veselības stāvokĜa problēmas. 
4. Aprūpes procesa nodrošināšanai, sniegt informāciju par saskarsmes īpatnībām ar dažāda vecuma 

bērniem. 
5. Izprast pamatvajadzību nodrošinājumu visām bērnu vecuma grupām. 
6. Aprūpes problēmu noteikšanai, risināšanai, kā arī dokumentēšanai nodrošināt praktiskās nodarbības ar 

pacientiem stacionārā, ko veic stingri pamatojoties uz savu kompetenci (zināšanām, prasmi, iemaĦām). 
7. Novērtēt un analizēt saĦemtās aprūpes rezultātus, izvirzīt jaunus mērėus, ja vēlamais rezultāts nav 

sasniegts. 
Tēmas: 

1. Aprūpes process 
2. Slima vai hospitalizēta bērna aprūpe 
3. Jaundzimušā bērna aprūpe 
4. Aprūpe bērniem ar respiratorās sistēmas saslimšanām 
5. Aprūpe bērniem ar neiroloăiskām saslimšanām 
6. Aprūpe bērniem ar gastrointestinālām un barošanas traucējumiem 
7. Aprūpe bērniem pie nieru un urīnizvadceĜu saslimšanām 
8. Aprūpe pie kardiovaskulārās sistēmas saslimšanām 
9. Aprūpe bērniem ar metabolām un endokrīnām saslimšanām 
10. Aprūpe bērniem ar ăenētiskām saslimšanām: 
11. Aprūpe bērniem ar psihiskās veselības traucējumiem: 
12. Aprūpes plāna izstrādāšana konkrētam pacientam 

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

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

Izmantojamā literatūra: 
1. Bisjarina V., Bērnu slimības un bērna kopšana, Rīga, Zvaigzne, 1989. 
2. Enciklopēdija Ăimenes ārsts, Rīga, Jumava, 1998. 
3. Helbrige T., I. Hermanis fon Vimfens, pirmās 365 dienas bērna dzīvē, Rīga, SIA Elpa – 2, 2000. 
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4. Māsas diagnoze un aprūpes plāni, Liepāja, 1995. 
5. Medicīniskā aprūpes rokasgrāmata, Rīga, Jumava, 2001. 
6. Pediatrijas rokasgrāmata, Rīga, 1996. 
7. Priede KalniĦš Z., Māsas prakse pamatota teorijā, USA 1998. 
8. Rokasgrāmata pediatriskajā aprūpē, Rīga, MPIC, 1998. 
9. ŠiliĦa M., DāboliĦa D., Ievads aprūpē, SIA Rīgas starpt. med. zin. un farm. centrs, 1998. 
10. Carpenito L., Nursing diagnosis, J. B. Lippincot, Company Philadelphia, 1990. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studiju kursa nosaukums -   Mentālās veselības aprūpe 
Studiju kursa vadītājs -   Dita Raiska - Veselības zinātĦu maăistra grāds  
Kredītpunktu skaits –    1 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –  18 stundas 
Praktisko nodarbību skaits –    12 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    10 stundas 
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Mērėis: 
Veicināt studentu spēju sniegt nepieciešamo aprūpi pacientiem ar mentālajām problēmām dažādās 

veselības aprūpes iestādēs. 
 
Uzdevumi: 
1. Apgūt zināšanas par mentālās aprūpes nozīmi māsu praksē. 
2. Izprast pamatvajadzību nodrošinājumu garīgi slimiem pacientiem. 
3. Plānot aprūpes pasākumus saistībā ar esošajām un potenciālajām problēmām. 
4. Izprast aprūpes īpatnības darbā ar mentāliem pacientiem. 
 
Tēmas: 

1. Ievads. 
2. Pacientu garīgās veselības nozīme māsu praksē.. 
3. Māsu aprūpes process darbā ar garīgi slimiem  pacientiem. 
4. Aprūpes process pacientiem ar psihiskiem traucējumiem. 
5. Aprūpes process pacientiem ar dažādām psihiskām saslimšanām. 
6. Aprūpes process pacientiem ar somatiskām saslimšanām. 

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

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

 
Izmantojamā literatūra: 

1. Apmācības kurss personālam garīgi atpalikušu bērnu un jauniešu iestādēs. Grunevalda K. 
redakcijā R.: Zvaigzne ABC, 1995, 134 lpp 

2. Barca A., Grunevalds K. Grāmata par aprūpi R.: Preses nams, 1998, 327 lpp 
3. Biksone G. „Medikamentozā ārstēšana un aprūpe” SIA KERENA, 2002. 
4. Enciklopēdija „Ăimene – Ārsts” Jumava, 1998. 
5. Kulbergs J. Dinamiskā psihiatrija. R. SIA ILV 2001, 494 lpp 
6. Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata, Jumava, 2001. 
7. Priede KalniĦš Z., „Māsu prakse pamatota teorijā” Milvoki, ASV, 1998. 
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Studiju kursanos aukums -   Neatliekamā medicīniskā palīdzība 
Studiju kursa vadītājs -   Ingolfs Jānis Žukovskis - Ārsta kvalifikācija, habilitēts 
     medicīnas doktors 
Kredītpunktu skaits –    3 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –  40 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –    68 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    12 stundas 
 
Mērėis: 
Apgūt teorētiski un spēt praktiski sniegt pirmo neatliekamo medicīnisko palīdzību. 
 
Uzdevums: 
Apgūt neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas principus dzīvības procesu uzturēšanā. 
Tēmas: 

1. Māsas pienākumi. 
2. Pieaugušo kardiopulmonālās reanimācijas algoritms: 
3. Klīniskā nāve.. 
4. VentrikuĜu fibrilācija. 
5. Asistolija. 
6. Elpošana nodrošināšana. 
7. Akūtu terapeitisku situāciju neatliekamā palīdzībā. 
8. Elpas trūkuma diferenciāldiagnostika un neatliekamā medicīniskā palīdzība. 
9. Komas- diferenciāldiagnostika un neatliekamā medicīniskā palīdzība. 
10. Šoki- diferenciāldiagnoze un neatliekamā medicīniskā palīdzība. 
11. Sāpes vēderā- diferenciāldiagnoze un neatliekamā medicīniskā palīdzība. 
12. ZīdaiĦu un bērnu RAN īpatnības. 
13. Krampji zīdaiĦu un bērnu vecumā. 
14. Hipovolēmijas biežākie iemesli. 

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

� Mutiski praktisks eksāmens studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 
30%).  

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

 
Izmantojamā literatūra: 
1. Andrejeva G., Daugulis E. Klīniskā anestezioloăija un reanimatoloăija. R.: Zvaigzne, 1985. 243 lpp 
2. Jakušonoka R. Medicīniskā gatavība radiācijas nelaimes gadījumiem. Žurnāls Latvijas Ārsts 1998/8 
3. Jakušonoka R. Šautie ievainojumi. Žurnāls Latvijas Ārsts 1995/5 
4. KrieviĦš D. Neatliekamā medicīniskā palīdzība. Atdzīvināšana R.: NMRC, 2003, 383 lpp 
5. KrieviĦš D. Neatliekamā  medicīniskā palīdzība. Traumas. R.: BOSIA Neatliekamās palīdzības centrs, 

2001, 350 lpp 
6. Pirmā palīdzība R.: Zvaigzne ABC, 2003,288lpp 
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7. Timbers A. Neatliekamā medicīniskā palīdzība ėīmiskos negadījumos. R.: Labklājības ministrijas KMC, 
1998. 

8. Vanags I., Daugulis E., TomiĦš P.  Anestezioloăija, reanimatoloăija un intensīvā terapija. R.: 
Nacionālais apgāds, 2002. 576 lpp 
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Studiju kursa nosaukums -   Katastrofu medicīna 
Studiju kursa vadītājs -   Ingolfs Jānis Žukovskis - Ārsta kvalifikācija, habilitēts   
    medicīnas doktors 
Kredītpunktu skaits –    1 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –  20 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –    12 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    8 stundas 
 
Mērėis: 
Veicināt studentu spēju rīkoties ārkārtas medicīniskajās katastrofās atbilstoši Latvijas tiesību normatīvajiem 
aktiem. 
 
Uzdevumi: 
Sagatavot māsas darbam ārkārtējās situācijās: 
1. pārzināt katastrofu menedžmentu, 
2. veidot veiksmīgu sadarbību ārkārtas situācijās starp NMP, policiju, VUGD, 
3. zināt cietušo šėirošanas principus atkarībā no katastrofas rakstura.   
Tēmas: 

1. Katastrofu menedžments. 
2. Cietušo šėirošana. 
3. Politraumas aprūpe. 
4. NMP brigādes taktika CSN vietā. 
5. NMP taktika negadījuma vietā ar iespējamu toksisko vielu noplūdi. 
6. Radioloăijas pamatjēdzieni. NMP brigādes personāla taktika radioaktīva negadījuma vietā. 
7. Dekontaminācija pirmsstacionāra etapā. 
8. Kontaminētu  slimnieku transportēšanas noteikumi. 
9. Psiholoăiskā palīdzība cietušajiem ārkārtas situācijās. 
10. Psiholoăiskās palīdzības organizēšana ar glābšanas elementiem. 

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

� Mutiski praktiska ieskaite studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 
40%).  

� Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
� Piedalīšanās lekcijās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
� Semināru darbs – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
� Praktisko nodarbību novērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 

 
Izmantojamā literatūra: 

1. Andrejeva G., Daugulis E. Klīniskā anestezioloăija un reanimatoloăija. R.: Zvaigzne, 1985. 243 lpp 
2. Jakušonoka R. Šautie ievainojumi. Žurnāls Latvijas Ārsts 1995/5 
3. Jakušonoka R. Medicīniskā gatavība radiācijas nelaimes gadījumiem. Žurnāls Latvijas Ārsts 1998/8 
4. KMC metodiskie materiāli, 1997.gads. 
5. KrieviĦš D. Neatliekamā  medicīniskā palīdzība. Traumas. R.: BOSIA Neatliekamās palīdzības 

centrs, 2001, 350 lpp 
6. KrieviĦš D. Neatliekamā medicīniskā palīdzība. Atdzīvināšana R.: NMRC, 2003, 383 lpp 
7. Liguts „Metodiskais materiāls katastrofu medicīnā”, Rīga, 1998. 
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8. Timbers A. Neatliekamā medicīniskā palīdzība ėīmiskos negadījumos. R.: Labklājības ministrijas 
KMC, 1998. 

9. Vanags I., Daugulis E., TomiĦš P.  Anestezioloăija, reanimatoloăija un intensīvā terapija. R.: 
Nacionālais apgāds, 2002. 576 lpp 
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Studiju kursa nosaukums -   Rehabilitācija 
Studiju  kursa vadītājs -   Andra Meirēna- Pedagoăijas bakalaura grāds sporta zinātnēs,  
    fizioterapeita kvalifikācija 
Kredītpunktu skaits –    2 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –  34 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –    36 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    10 stundas 
 
Mērėis: 
Sniegt studentiem zināšanas par rehabilitācijas principiem pie dažādām slimībām. 
 
Uzdevumi: 

1. Zināt pamatjēdzienus rehabilitācijā un funkcionālo spēĜu ierobežojumu klasifikāciju. 
2. Apgūt svarīgākās metodes invaliditātes novēršanai vai tās samazināšanai agrīnā rehabilitācijas etapā. 
3. Zināt rehabilitācijas principus neiroloăijā, kardioloăijā, ėirurăijā, pulmonoloăijjā un traumatoloăijā- 

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

Tēmas: 
1. Medicīniskā rehabilitācija, tās iedalījums. Funkcionālo spēju ierobežojumu klasifikācija. 
2. Rehabilitācija ėirurăijā. 
3. Rehabilitācija traumatoloăijā- ortopēdijā.. 
4. Rehabilitācija neiroloăijā. 
5. Rehabilitācija kardioloăijā. 
6. Rehabilitācijas pulmonoloăijā. 
7. Rehabilitācijas problēmas pirmajā dzīves gadā bērniem. 
8. Pacienta objektīvā un subjektīvā izmantošana rehabilitācijā. 
 
Nosacījumi kredītpunkta iegūšanai: 
Lekciju, semināru, praktisko nodarbību apmeklējums, 2 patstāvīgo darbu veikšana. 
Sekmīgi nokārtoti studiju priekšmeta pārbaudījumi – semināru un patstāvīgā darba uzdevumi, praktisko 
darbu uzdevumi, sekmīgi nokārtota galīgā ieskaite. 
 
Vērtēšanas kritēriji: Mācību priekšmeta “Rehabilitācija” apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu vērtējuma 
skalas, Ħemot vērā šādu vērtējuma sadalījumu: 

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

 
Izmantojamā literatūra: 

1. Aberberga – Augškalne L., Fizioloăija rehabilitologiem, Rīga, Nacionālais medicīnas apgāds, 2002., 
275 lpp. 
2. Boulbijs Dž. Drošais pamats. Rīga, Rasa ABC. 
3. Ikdienas aktivitāšu apmācība insulta pacientiem, Latvijas neirologu asociācija, Rīga, 1999. 
4. LāriĦš V., MauriĦa L. Ārstnieciskā vingrošana elpošanas orgānu sistēmas ārstēšanā, Rīga, LSPA, 
1992. 
5. MauriĦa L. Ārstnieciskā vingrošana un citas aktivitātes kardioloăijā, Rīga, LSPA, 2000. 
6. MauriĦa L., Tripāne T. Ieteicamās fiziskās aktivitātes bērniem ar dažādiem veselības traucējumiem, 
SIA Madris, 1999. 
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7. Nulle. A., BārzdiĦš I. Ambulatorā aprūpe personām ar muguras smadzeĦu bojājumiem, British 
Council, 1998. 
8. „Polineirītiskie un poliradikulārie sindromi: Metodiskās rekomendācijas studentiem un ārstiem 
rezidentiem”. I.Logina  LMA R:AML, 1995. 
9. Vingrojumi pēc gūžas locītavas endoprotezēšanas, Rīga, 1997. 
10. Zeidlers I. Klīniskā fizikālā medicīna Rīga, 2004. 
11. Белая Н., Петров И.  Массаж лечебный и оздоровительный, Москва, М – Опо 1997. 
12. Carpenito L. Nursing Diagnosis. – Philadelphia: J.B. Lipincott Company, 1990., 1995. 
13. Cohen J.Bonfiglis M., Campball C. Orthopedic Pathophysiology in Diagnosis and Treitment. New 
York, Chuschill  Livingtone, 1990. 
14. Rene Cailliet, M.D., Professor Emeriters and Chairman, Departament of Physicial Medicine and 
Rehabilitation. Law back  pain syndrome. Edition S.F.A. Davis Company. Philadelphia, 1995. 
15. White Artur A., Anderson Robert „Conservative care of law back pain” Wiliam&Wilkins Baltimore, 
USA. 1991. 
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Studiju kursa nosaukums -   Paliatīvā aprūpe 
Studiju kursa vadītājs -   Inta Laže -  Veselības zinātĦu maăistra grāds 
Kredītpunktu skaits –    1 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –  14 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –    16 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    10 stundas 
 
Mērėis: 
Veicināt studentos spēju sniegt profesionālu paliatīvo aprūpi pacientiem ambulatorajā un stacionārajā 
veselības aprūpes jomā. 
Uzdevumi: 

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

2. Sniegt zināšanas- kā funkcionē paliatīvās aprūpes dienests. 
Tēmas: 

1. Paliatīvās aprūpes definīcija, mērėis, pamatprincipi. 
2. Paliatīvās aprūpes darba komandas principi, uzdevumi. 
3. Pacienta un viĦa ăimenes vajadzības un problēmas, garīgais un psihosociālais atbalsts. 
4. Pacienta kopšanas principi, dokumentācija. 
5. Sāpju un citu simptomu mazināšana/ novēršana. 

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

� Mutiski praktiska ieskaite studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 
40%).  

� Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
� Piedalīšanās lekcijās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
� Semināru darbs – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
� Praktisko nodarbību novērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 

 
Izmantojamā literatūra: 
1. Bērnu paliatīvā aprūpe, 1993.g. 
2. Biksone G. Medikamentozā  ārstēšana un aprūpe. – Rīga: SIA KERENA,  2002. – 734 lpp. 
3. IĜėēns G. “Rokasgrāmata sāpju ārstēšana un profilaksē”, Valmiera, 1999 
4. IĜėēns G. “Sāpju patoăenēzes mehānismi. Medikamentozās terapijas iespējas”, Valmiera, SIA “Lapa”, 

2003 
5. Kalnciema E. Onkoloăija māsām, Nacionālais medicīnas apgāds 2002. 
6. KalniĦa I. Rokasgrāmata sabiedrības veselības māsām, Medicīnas profesionālās izglītības centrs. 1999. 
7. Lejniece S. „Klīniskā onkoloăija”, SIA „Nacionālais medicīnas apgāds”, 2002.g., 303 lpp. 
8. Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata, Rīga ”Jumava” 2001. 
9. Paliatīvā aprūpe un pretsāpju terapija onkoloăijā. 2001.g. 
10. Priede - KalniĦa Z. Māsas prakse, pamatota teorijā.- Milwauke, Hertage Printing/Graphics, 1998.- 210 

lpp. 
11. Claire B. Keane Esential of Medical – Surgical Nursing 2nd edition 1997. 
12. Engene W. Jakson, Dealing with Death and Dying – Nursing Skillbook 1998. 
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Studiju kursa nosaukums -   Sabiedrības veselība 
Studiju kursa vadītājs -   Lidija Losa - Veselības zinātĦu maăistra grāds 
Kredītpunktu skaits –    2 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –  44 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –    24 stundas 
Patstāvīgā darba apjoms -    12 stundas 
 
Mērėi: 

Veicina studenta prasmi sadarboties ar primārajā veselības aprūpē iesaistītajām vai atbalsta 
institūcijām, kuras sniedz medicīnisko un sociālo palīdzību, veicot pacientu aprūpi. 

 
Uzdevumi: 
1. Izprot un pārzina sabiedrības veselības aprūpes pamatjēdzienus. 
2. Analizēt statistikas datus par saviedrības veselības rādītājie. 
3. Analizēt mājas aprūpē vecamos aprūpes uzdevumus, māsas pienākumus un atbildību darbā ar dažādu 

sociālo grupu pacientiem. 
4. Izstrādā pasākumu plānu kādas konkrētas (pēc izvēles) sabiedrības veselības problēmas mazināšanai un 

aizstāv to. 
5. Izprot  pedagoăisko  zināšanu nozīmi sabiedrības izglītošanā veselības jautājumos. 
Tēmas: 

1. Sabiedrības veselības aprūpes pamatjēdzieni. 
2. Sabiedrības grupu esošās un iespējamās veselības problēmas. 
3. Dažādu sabiedrības grupu veselības aprūpe, ăimenes aprūpes jēdziens. 
4. Dažādu sabiedrības grupu sociālā aprūpe. 
5. Sabiedrības veselības aprūpe un deviācijas. 
6. Epidemioloăija . 
7. Mirstoša pacienta aprūpe. 
8. Mentālā veselības aprūpe. 
9. Pacientu izglītošana. 
10. Transkulturālā aprūpe. 
11. Ieskats sociālā darba vēsturē: 
12. Ăimene un faktori, kas ietekmē, tās funkcionēšanu: 
13. Sociālā aprūpe darbanespējas vecumā:  
14. Sociālais darbs skolās, sociālā pedagoga loma un funkcijas: sociālā adaptācija skolā; darbs ar sociālā 

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

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

 
 
Izmantojamā literatūra: 
1. BaltiĦš M. Lietišėā epidemioloăija, Zinātne, 2003. 
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2. Eropas veselība visiem, Veselība – 21, PVO Eiropas reăiona birojs,1999. 
3. Geske A., Grīnfelds A. Izglītības pētījumu metodoloăija un metodes, RaKa, 2001. 
4. Goša Z. Sociālo procesu analīze, Rīga, 1996. 
5.  KalniĦa I. Rokasgrāmata sabiedrības veselības māsām, Medicīnas profesionālās izglītības centrs. 1999. 
6. Lenglija M. Pasaules reliăijas ,Zvaigzne ABC, 1997. 
7. Nucho O.A., Vidnere M. Garīgās veselības veicināšana, RaKA, 2002. 
8. ŠiliĦa M, Dupure I. Pacientu izglītošana – māsas kompetence, Nacionālais apgāds, Rīga, 2004. 
9. Vēbers M. Reliăijas socioloăija, FSI, 2004. 
10. Vilks A. Deviantoloăija, Tiesu namu aăentūra, 2002. 
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Studiju kursa nosaukums -   Veselības izglītība 
Studiju kursa vadītājs -   Lidija Losa - Veselības zinātĦu maăistra grāds 
Kredītpunktu skaits –    1 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –  26 stundas 
Praktisko nodarbību skaits –    -  
Patstāvīgā darba apjoms -    14 stundas 
 
Mērėis: 
Dot iespēju studentiem sagatavot mācību materiālus veselības izglītības nodarbībām dažādās  sociālās 
situācijās, ar dažādām atbalsta vajadzībām. 
 
 
Uzdevumi: 
Izglītot pacientu, viĦa ăimenes locekĜus un sabiedrību par veselības uzturēšanu, veicināšanu, 
saglabāšanu,izprast izglītojošo pasākumu satura, formas, realizācijas veida plānošanas principi, organizēt un 
vadīt izglītojošas nodarbības, izzināt baiĜu un raižu iespējamos iemeslus.  
 
Tēmas: 

1. Pacienta zināšanu un iemaĦu par veselības saglabāšanu un atjaunošanu novērtēšana. 
2. Pacienta mācīšanās spēju saistībā ar viĦa veselības stāvokli novērtēšana. 
3. Izglītojošas informācijas veselības veicināšanas jautājumos sagatavošanas principi. 
4. Mācību metodes atblstošas pacienta  mācīšanās spējai   
5. Pacientu izglītošana par dažādu izmeklējamo materiālu pareizu savākšanu. 
6. Pacientu izglītošana dažādu veselību uzturošo procedūru veikšanā – glikozes līmeĦa uzraudzība un 

insulīna pašinjekcijas, stomu kopšana u.c. 
7. Pacientu izglītošana saistībā ar bērnu un viĦa ăimenes vajadzībām 
8. Grūtnieces un viĦas ăimenes izglītošana ar grūtniecību, dzemdībām un gaidāmo vecāku lomu 

saistītos jautājumos. 
9. Jaundzimušā mātes izglītošana par krūts barošanu, krūšu dziedzeru kopšanu. 
10. Pacientu izglītošana par veselību veicinošu un saglabājošu aktivitāšu nepieciešamību. 
11. Pacientu izglītošana par psihoemocionālo faktoru ietekmi uz veselību. 
12. Plānot, realizēt un novērtēt izglītojošus pasākumus aprūpes un pašaprūpes veikšanai mājas apstākĜos. 
13. Plānot, realizēt un novērtēt izglītojošus pasākumus drošas un efektīvas medikamentu lietošanas 

nodrošināšanai. 
14. Realizēt ar konkrētā aprūpes darba aspektu saistītās izglītojošās aktivitātes aprūpes komandas 

dalībniekiem. 
15. Izglītojot pacientu par drošu seksu un ăimenes plānošanu. 

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

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

 
Izmantojamā literatūra: 



 121 
 

1. ĀboliĦš J. “Māte un bērns” R. ”Elpa” 1993. 
2. Ādlers A. “Psiholoăija un dzīve”, R. 1992. 
3. Berns E. “Spēles, kuras spēlē cilvēki ”  (cilvēku savstarpējo attiecību psiholoăija)- R.2000.g. 
4. Geidžs N.L., Berliners D.C. “Pedagoăiskā psiholoăija”, R. “Zvaigzne ABC”, 1999. 
5. Granuma V., “Pacienta izglītošana”, Rīga, 1994. 
6. ,,Klīniskā farmakoloăija un pacienta aprūpe’’ GaĜina Biksone  2002.g.Rīga. 
7. Leja J. “Vispārīgā klīniskā patoloăiskā fizioloăija” R. Zvaigzne, 1993. 
8. “Lemon”  “Mācību materiāli māsām, vecmātēm” 1996. 
9. Mazjānis I. “Imunitāte.Vakcinācija”, 2001. 
10. Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata, Jumava, 2001. 
11. Mileikin O.B. “Neonatoloăija”, 1995. 
12. Rokasgrāmata “Ăimenes plānošanas darba organizētājiem, konsultantiem un pakalpojumu 

sniedzējiem ” IPPF, 1996. 
13. Rokasgrāmata pediatriskajā aprūpē, MPIC, 1998. 
14. ŠiliĦa M, Dupure I. Pacientu izglītošana – māsas kompetence, Nacionālais apgāds, Rīga, 

2004. 
15. Zelmenis V. “Īss pedagoăijas kurss” R. “Zvaigzne”, 1991. 
16. Žurnāli “Sveiks un vesels”, “Veselība”, “Latvijas Ārsts” 
17. London Nancy, Anna Glassen, Ailsa Gebbie “ Handbook of family planning and 

reproduktive health care”, 1995. 
18. “Textbook of neonat. Resurscitives. ” Pediatrics Dallas, Texas, 1992. 
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Studiju kursa nosaukums -  AngĜu valoda 
Studiju kursa vadītājs -   Marija SosĦina – Humanitāro zinātĦu maăistra grāds 
     filoloăijā 
Kredītpunktu skaits –    3 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –  78 stundas (lekcijas un semināri) 
Praktisko nodarbību skaits –    -  
Patstāvīgā darba apjoms -    42 stundas 
 
Mērėis: 
Pamatvalodas prasmju integrēta attīstība dotās specializācijas kontekstā. 
 
Uzdevumi: 

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

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

Tēmas: 
1. Zināšanu pārbaude. 
2. Medical Education.  
3. The most common objective symptoms. The construction Objective- with- Infinitive. 
4. The most common surgical diseases, accidents and traumata. The Infinitive in the function of 
adverbial modifier. 
5. The most common interval diseases. The attributive use of the Infinitive.      
6. Diagnosis and Treatment.  
7. Admission of patient to hospital. Modal Verbs. 
8. Description of one day in hospital. 
9. The Patient. The Patient’s Appearance. 
10. Methods of Physical Examination. 
11. Diseases and their Symptoms.. 
12. The Human Body. 
13. The Out- patient Department. 
14. The Hospital. 
15. Medical Research. 
16. Letter writing in English. 
17. Reading and discussion of medical texts. 
18. Drug annotations. 

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

� Mutiska ieskaite studiju priekšmeta beigās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 30%).  
� Patstāvīgā darba vērtējums – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
� Piedalīšanās lekcijās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 10%). 
� Semināru darbs – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
� Darbs grupās – (nozīmīguma īpatsvars kopējā novērtējumā – 20%). 
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Izmantojamā literatūra: 
1. Sosāre Maija “English for Doctors and Nurses”, Zvaigzne ABC, 1995. 
2. “Letter Writing in English”, 1992. 
3. “Science in the News”, VOA special English. 
4. Medical journals “Nursing”. 
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Studiju kursa nosaukums -  Sports 
Studiju kursa vadītājs-  Guntis Štrauss - Fiziskās audzināšanas, anatomijas un fizioloăijas 

skolotāja kvalifikācija 
Kredītpunktu skaits –    3 KP 
Teorētisko nodarbību skaits –  78 stundas 
Praktisko nodarbību skaits –    -  
Patstāvīgā darba apjoms -    42 stundas 
 
Mērėis: 
Veicināt audzēkĦu fizisko attīstību, rosināt regulāri nodarboties ar sportu. Paaugstināt audzēkĦu darba 
spējas. 
 
Uzdevumi: 

1. Sistemātiski un mērėtiecīgi attīstīt audzēkĦu fiziskās īpašības (spēku, ātrumu, kustību 
koordināciju). 

2. Paplašināt zināšanas par nodarbību metodiku, paškontroli un noteikumu ievērošanu sporta 
nodarbībā. 

3. PadziĜināt zināšanas populārākajos sporta veidos (volejbols, basketbols, vieglatlētika, 
badmintons, florbols un aerobika). 

Tēmas: 
1. Sporta ietekme un cilvēka veselību.. 
2. Vieglatlētika. 
3. Volejbols. 
4. Basketbols. 
5. Florbols. 
6. Vingrošana. 
7. Sporta nodarbības metodika. 
8. Vieglatlētika. 
9. Volejbols. 
10. Basketbols. 
11. Badmintons. 
12. Florbols. 
13. Vingrošana. 

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

� Praktiska ieskaite studiju priekšmeta beigās, izvērtējot individuālo izaugsmi – (nozīmīguma īpatsvars 
kopējā novērtējumā – 40%).  

� Patstāvīgā darba vērtējums, izvērtējot individuālo izaugsmi – (nozīmīguma īpatsvars kopējā 
novērtējumā – 30%). 

� Piedalīšanās nodarbībās, izvērtējot individuālo izaugsmi – (nozīmīguma īpatsvars kopējā 
novērtējumā – 30%). 
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Izmantojamā literatūra: 
1. Sālzinis E. “Fiziskās audzināšanas programma vidējām speciālām mācību iestādēm”, 1995.g. 
2. Ailis A., Bajārs A., “Volejbols”. 
3. Čakrovs O. “Volejbola pamati”. 
4. Grasis H., “Basketbols”. 
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4.pielikums 
 

 
 
 
 

Docētāju, kas iesaistīti programmas 
īstenošanā, zinātniskās biogrāfijas (curriculum 

vitae) 
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5.pielikums 
 

 
 
 
 

Studentu aptaujas anketas paraugs 
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6.pielikums 
 

 
 
 
 

Absolventu aptaujas anketas paraugs 
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7. pielikums 
 

 
 
 
 

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

plāns 
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8.pielikums 
 

 
 
 
 

Darba devēju aptaujas anketas paraugs 
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9.pielikums 
 

 
 
 
 

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

Ar pētījumiem saistītās publikācijas Latvijas un ārvalstu izdevumos 
 
Maija Kazia: 

1) Es atkal protu runāt. – žurnāls „Aptiekāra Padoms”. – 2003. 
 
Inta Laže: 

1) Māsu prakse paliatīvajā aprūpē - žurnāls „Jums, Kolēăi” – 2005. Nr.2 
2) Cancer Control in Latvia - žurnāls „Cancer Nursing” Vol.27, Nr.6S-2004 
3) ECCO – 11The European Cancer Conference. Lisabona. Porugāle. Stenda referāts ar publikāciju 

tēžu žurnālā „Ar vēzi saistītais nogurums – viena no onkoloăisko pacientu problēmām”, 2001.g. 
4) Māsu konference „2004.gada atklājumi māsu pētījumos”. Referāts „Māsu pieredze paliatīvajā 

aprūpē”. Tēzes, Rīga, Latvija, 2004.g. 
 
Lidija Losa: 
1) „Māsu darbs ar multiplās sklerozes pacientiem” – žurnāls „Jums, Kolēăi”, 2004.g. 
 
Sandra Vītola: 
1) „Dzimumidentitāte” – žurnāls „Psiholoăijas pasaule”, 2004.gada aprīlis 
2) „Kontracepcija un manipulācija attiecībās” – žurnāls „Veselība”, 2004.gada februāris 
3) „Sievietes mātes un darbinieces lomu mijiedarbība” – žurnāls „Mans Mazais”, 1999.gada maijs 
 
Iveta Purne: 
1) Sociālie pakalpojumi veciem cilvēkiem ar demenci” – „Sociālais Darbinieks”, Rīga: SDSPA „Attīstība”, 
2004.gada janvāris 
 
Marija SosĦina: 

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

2) Responsibility as a Result of Socialisation”, Consumer Citizenship Publications, Norway, 2005.g. 
3) „Interactive Work with Street Children as a Way to Teach Citizenship”, CiCe publications, London, 

2005.g. 
 

* Ardis Platkājis: 
1) The comparative study of needle biopsy and mammography in diagnosis of breast diseases, abstract 

„Current clinical and experimantal aspects of human illness”, Riga, 1989; p 142 
2) Advantage of Fluid – Attenuated Inversion Recovery (FLAIR) – pulse sequence in MRI detecting of 

intracerebral pathologies, abstact, 2 nd Baltic Congress of Oncology and Radiology, 1998, Riga, p 
132 

3) The value of MRI of  the spine in diagnosticē of the Failed Back Surgery Syndrome, abstract, 2 nd 
Baltic Congress of Oncology and Radiology, 1998, Riga, p 130 

4) Mūsdienu radioloăisko izmeklēšanas metožu iespējas infekciozo netuberkulozo un tuberkulozo 
spondilītu diagnostikā. Dzelzīte, S.KrūmiĦa, G.MauriĦš, G.Platkājis, A. Latvijas Medicīnas 
akadēmija, 1999.gada zinātniskie raksti medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas.  2000, pp. 
41 – 46 

5) A.Millers, Ă.EniĦa, M.Mētra, A.Platkājis, R.Kukaine, Multiplās skrelozes pacientu asinīs esošo 
adhezīvo molekulu līmeĦa korelācija ar MR datiem un klīnisko slimības aktivitāti. Latvijas 
Medicīnas akadēmija, 2001.gada zinātnieskie raksti medicīnas nozares darba publikācijas. Rīga, 
RSU, 2002, 112 – 115 lpp. 

6) Sinusa galvassāpes. Ă.EniĦa, I.Āzena, V.Miglāns, A.Platkājis. Latvijas Ārstu Žurnāls, 03/04, 2003, 
38 – 42 lpp. 
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7) A.Platkājis, A.Lejnieks, H.Mikažāne. Magnētiskā rezonanse reimatoidā artrīta agrīna diagnostikā. 
Rīgas StradiĦa universitāte, Zinātniskie raksti, 2003 

8) Ă.EniĦa, V.Martinova, A.Platkājis. Bazilāra migrēna. Latvijas Ārsts. 05/2004, 22. – 24. lpp. 
 

Mācību grāmatas, metodiskie līdzekĜi 
 
Maija Kazia: 

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

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

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

 
Jānis Pavlovskis: 

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

 
Mirdza Indriksone: 

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

 
Ingolfs Jānis Žukovskis: 

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

 
Zinātnisko, akadēmisko un praktisko pētījumu izstrāde 

 
Maija Kazia: 

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

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

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

 
Ingolfs Jānis Žukovskis: 

1) Izglītības projekta „Veselības izglītības metožu un faktoru izpēte”. Pieteikums Sorosa fondam 
Latvijā, 1995, 5.lpp. 

2) Veselības veicināšanas faktoru un metožu izpēte (1995. – 1999.g.) Pieteikums Latvijas Zinātnes 
padomes pētījumu programmai „Latvijas iedzīvotāju un tautas veselība”, 1995.,13 lpp. 

3) Possibilities of primary health care in the practics of the family doctor. Abstracts of Lectures of the 
Second Baltic conference on family medicine, Riga, 1997, 46. 

 
Sandra Vītola: 
1) 2.pakāpes apmācības kursa psihodinamiskajā terapijā ietvaros izstrādāts pētniecības darbs 
„Psihodinamiskās psihoterapijas īpatnības darbā ar identiskajiem dvīĦiem” 
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Iveta Purne: 
1) Pētījums maăistra darba ietvaros „Sociālo institūciju vadītāju personīgās pilnveidošanās veidi”, SDSPA 
„Attīstība”, 2005.g. 
 
Lidija Losa: 
1) Pētījums maăistra darba ietvaros „Māsas pašcieĦas veidošanās darba vidē”, LU, 2004.g. 
 
Inta Laže: 
1) Pētījums maăistra darba ietvaros „Māsu pieredze pacientu paliatīvajā aprūpē”, LU, 2004.g. 
 
Elita Apine: 
1) Pētījums maăistra darba ietvaros „Tālākizglītības motivācija māsām”, RSU, 2006.g. 
 
Ingrīga Libora: 
1) Pētījums maăistra darba ietvaros „Hroniskas slimības interpretācija pacienta un ārsta perspektīvās: cukura 
diabēta piemērs”, LU, 2003.g. 
 
Inese Indrāne:  

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

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

 
Marija SosĦina: 

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

 
* Ardis Platkājis: 

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

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

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

 
* Ardis Platkājis, medicīnas doktors, nav tieši iesaistīts māsas studiju programmas realizēšanā, t.i., nav tajā 
docētājs, bet kā Rīgas 1.medicīnas koledžas vecmātes studiju programmas viesdocētājs, piedalās arī māsas 
un ārsta palīga programmu studiju metodiskās un informatīvās bāzes sagatavošanā. 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

Par Augstākās izglītības programmas 
apgūšanu izsniedzamā diploma un  

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

 
 
 
 

Informācija par nepievienotajiem 
dokumentiem 
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12.pielikums 
 

Informācija par nepievienotajiem dokumentiem 
 
Nr. 
p.k. 

Dokumenta nosaukums Vieta, kur dokuments atrodas 

1. Docētāju izglītību un kvalifikāciju apliecinošie 
dokumenti 

PersonāldaĜā 

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

Pie katedras vadītāja 

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

PersonāldaĜā 

Iekšējie normatīvie dokumenti, kas reglamentē 
koledžas un studējošo attiecības: 

 

Studiju līgumi Pie Studiju daĜas vadītājas 

4.  
 

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

Kancelejā 

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

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

zinātniskajā darbā 
10. Lietišėās pētniecības mērėprogramma 2006. – 

2012.gadam 
Pie direktora vietnieces 
zinātniskajā darbā 

11. Darba devēju aptauju rezultāti Pie direktora vietnieces 
zinātniskajā darbā 

12. Līgumi / vienošanās ar prakšu bāzēm par studentu 
praksēm 

Pie direktora vietnieces 
zinātniskajā darbā 

13. Vienošanās ar darba devējiem par lietišėo 
pētniecību 

Pie direktora vietnieces 
zinātniskajā darbā 

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

studentiem 
Bibliotēkā 

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

gadam 
Pie direktora vietnieces studiju 
darbā 

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

zinātniskajā darbā 
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13.pielikums 

 

 
 
 
 

Izraksts no koledžas Padomes sēdes protokola 
par lēmumu apstiprināt akreditējamās studiju 

programmas pašnovērtējumu 
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