Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai
LR IZM Augstākās izglītības departamentam
Augstākās izglītības kvalitātes
novērtēšanas centram
PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI
Augstākās izglītības iestādes nosaukums

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas
koledža

Augstākās izglītības iestādes
juridiskā adrese un telefons

Hipokrāta iela 2
Rīga, LV-1038, Latvija
Tālr.: 67042831

Augstākās izglītības iestādes
reģistrācijas apliecības numurs
Studiju programmas nosaukums

Nr. 3347002471

Studiju programmas kods

41721

Studiju programmas īstenošanas
ilgums un apjoms

3 gadi jeb 6 semestri pilna laika klātienes
studijās 120 KP reflektantiem ar vidējo
izglītību

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības programma ,,Ārstniecība”

2 gadi jeb 4 semestri pilna laika klātienes
studijās 80 KP reflektantiem ar profesionālo
vidējo izglītību un ārsta palīga (feldšera)
kvalifikāciju/specialitāti
Prasības, sākot studiju programmas
apguvi
Iegūstamais grāds

Vidējā izglītība
profesionālā vidējā izglītība un ārsta palīga
(feldšera) kvalifikācija/specialitāte
Ārsta palīgs vai Ambulatorās aprūpes ārsta
palīgs, vai Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs

Vieta, kurā īsteno studiju programmu

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas
koledža
Hipokrāta iela 2,
Rīga, LV-1038, Latvija

Personas vārds, uzvārds un amats, kuru
augstākās izglītības iestāde ir pilnvarojusi
kārtot ar akreditāciju saistītos jautājumus

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas
koledžas ārstniecības katedras vadītājs

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas
koledžas direktore

Paraksts ____________________

Paraksts ____________________
Ārsta grāds, A.Višņakovs
doc.,Mg.paed.,Ārsta grāds, Astra Bukulīte

SATURS
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas reģistrācijas apliecības kopija .........................4
Studiju programmas akreditācijas lapas kopija ...............................................................................5
Vienošanās starp Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžu un Latvijas Universitātes
P.Stradiņa medicīnas koledžu..........................................................................................................6
Vienošanās starp Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžu un Rīgas Stradiņa
Universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžu............................................................................7

Titullapa...........................................................................................................................................8
1. Studiju programmas anotācija .....................................................................................................9
2. Programmas vispārējais raksturojums .......................................................................................11
2.1. Studiju programmas īstenošanas mērķis, uzdevumi un plānotie rezultāti......................11
2.2. Studiju programmas perspektīvais novērtējums no Latvijas valsts interešu viedokļa ...13
2.3. Salīdzinājums ar Latvijas un Eiropas Savienības valstu atzītu augstskolu studiju
programmām..........................................................................................................................19
2.4. Studiju programmas organizācija ...................................................................................22
2.5. Studiju programmas finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums....................32
2.6. Imatrikulācijas nosacījumi..............................................................................................35
2.7. Studiju programmas praktiskā realizācija.......................................................................36
2.8. Vērtēšanas sistēma..........................................................................................................39
2.9. Studējošie .......................................................................................................................43
2.10. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls ..........................................50
2.11. Nepieciešamā palīgpersonāla raksturojums..................................................................53
2.12. Struktūrvienību uzskaitījums, norādot to uzdevumus konkrētās programmas
īstenošanā ..............................................................................................................................54
2.13. Ārējie sakari..................................................................................................................55
2.14. Studiju programmas attīstības plāns .............................................................................62
2.15. Studiju programmas SVID analīze ...............................................................................64
3. Studiju programmas izmaksu aprēķins uz 1 studentu 2010.gadā..............................................67
4.Studiju plāns ...............................................................................................................................68

Pielikumi........................................................................................................................................74
1. Studiju kursu apraksti ................................................................................................................75
2. Programmas realizācijā iesaistīto mācībspēku saraksts ..........................................................231
3. Mācībspēku CV .......................................................................................................................233
2

4. Studējošo, absolventu, darba devēju anketu paraugi...............................................................280
4.1. Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 1.kursu studentu aptauja ................280
4.2. Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 2.kursu studentu aptauja ................282
4.3. Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas absolventu aptaujas paraugs...........284
4.4. Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas Darba devēju aptaujas anketa ........287
5.Prakses līgumi ..........................................................................................................................289
6. Prakses nolikums .....................................................................................................................318
7. Klīniskās prakses apraksts .......................................................................................................320
8. Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas akadēmiskā personāla piedalīšanās
starptautiskos projektos, LZP un citu institūciju fiansētajos projektos .......................................358
9. Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas akadēmiskā personāla galvenās zinātniskās
publikācijas un sagatavotā mācību literatūra atskaites periodā ...................................................359
10. Studiju programmas materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums.............................363
11. Norādījumi kvalifikācijas darba izstrādei un aizstāvēšanai...................................................369
12. Studiju programmas, ar kurām veikta salīdzināšana .............................................................384
13.Atsauksmes no profesionālājām organizācijām .....................................................................396
15. Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām.....................................................408
16. Par augstākās izglītības programmas apgūšanu izsniedzamā diploma un tā pielikuma
paraugs.........................................................................................................................................411
17.Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas uzņemšanas noteikumi.............................423
18. Studiju kalendārais grafiks ....................................................................................................427
19. Tālākizglītības programmu realizācija ESF projekta ietvaros...............................................428

3

LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽAS
REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS KOPIJA

4

STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAS LAPAS KOPIJA

5

VIENOŠANĀS STARP LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS
KOLEDŽU UN LATVIJAS UNIVERSITĀTES P.STRADIŅA MEDICĪNAS
KOLEDŽU

6

VIENOŠANĀS STARP LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS
KOLEDŽU UN RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTES SARKANĀ
KRUSTA MEDICĪNAS KOLEDŽU

7

LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA

TITULLAPA
PIRMĀ LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKAS IZGLĪTĪBAS
STUDIJU PROGRAMMA
„ĀRSTNIECĪBA” (kods 41721)
ĀRSTA PALĪGA (kods 224001) vai AMBULATORĀS APRŪPES ĀRSTA
PALĪGA (kods 224002), vai NEATLIEKAMĀS MEDICĪNAS ĀRSTA PALĪGA
(kods 325801) PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS IEGŪŠANAI
First level professional higher education study program
“Treatment”
for acquirement of physician’s assistant or physician’s assistant for primary
health care or emergency physician’s assistant qualification

Programmas direktors:
Ārsta grāds, Aleksejs Višņakovs
____________________
APSTIPRINĀTA
LU Rīgas Medicīnas koledžas padomes sēdē
__.__._____
protokola Nr. __
Padomes priekšsēdētājs
____________________ /R.Bogdanova/

APSTIPRINĀTA

APSTIPRINĀTA

LU Kvalitātes novērtēšanas komisijas
sēdē __. __. ____
lēmums Nr.__
Priekšsēdētājs
______________/J.Krūmiņš/

LU Senāta sēdē
__.__._____.
lēmums Nr. ___
Senāta priekšsēdētājs
___________________ /M.Kļaviņš/

8

1. STUDIJU PROGRAMMAS ANOTĀCIJA
Studiju programma „Ārstniecība” izstrādāta, lai sniegtu uz zinātniskiem pamatiem balstītu
un praktiski orientētu pirmā līmeņa augstāko profesionālo izglītību un sagatavotu speciālistus
profesionālai darbībai veselības aprūpes nozarē. Programmas

rašanos un iedzīvināšanu ir

veicinājušas darba tirgus situācija veselības aprūpē un tās tālākās attīstības stratēģija valstī.
Programmas absolventi īpaši pieprasīti neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā, kā arī
primārajā veselības aprūpē. Absolventu kā Latvijā reglamentētās profesijas pārstāvju
integrēšanos Eiropas kopējās izglītības telpā saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvām nosaka
kvalifikāciju atzīšanas vispārējā sistēma.
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža īsteno Pirmā līmeņa profesionālo
augstākās izglītības programmu „Ārstniecība”, kas

sniedz mūsdienu darba tirgū pieprasītu

zināšanu, prasmju un iemaņu kopumu un piešķir kvalifikāciju ārsta palīgs; ambulatorās aprūpes
ārsta palīgs; neatliekamās medicīnas ārsta palīgs. Programmas saturs atbilst LR likumdošanai,
tai skaitā Ārstniecības likumam, likumam „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās
kvalifikācijas atzīšanu”, 2009.gada 24. marta MK

noteikumiem Nr. 268 „Noteikumi par

ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās
medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un
praktisko zināšanu apjomu” 6. punktā noteiktajām ārstniecības personas profesionālajām
prasmēm un Ārsta palīga profesijas standartam.
Ārsta palīgs

ir

ārstniecības persona, kura ieguvusi izglītību atbilstoši likumā ,,Par

reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” noteiktajām prasībām, kā
arī MK noteikumiem Nr.141 ,,Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
valsts standartu”.
Studiju programmas „Ārstniecība”

īstenošana uzsākta 2004. gadā Rīgas Medicīnas

koledžā, kura saskaņā ar MK 24.08.2009. rīkojumu Nr. 574 ir reorganizēta par Latvijas
Universitātes aģentūru „Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžu” (LU RMK). Lēmums
AIP par koledžas nosaukuma maiņu un reorganizāciju pieņemts 2010.gada 29.aprīlī (Sēdes
protokols Nr. 8).
Studiju programma „Ārstniecība” nodrošina zināšanas un prasmes, kas atbilst profesijas
ārsta palīgs ceturtā profesionālā kvalifikācijas līmeņa standartam.
Studiju programmā uzņem reflektantus ar vidējo izglītību vai profesionālo vidējo izglītību
(ārsta palīga (feldšera) kvalifikāciju) LU RMK uzņemšanas noteikumos noteiktā kārtībā.
Studiju programmas (programmas kods: 41 721) apjoms reflektantiem ar vidējo izglītību 120 kredītpunkti (KP), 180 Eiropas kredītpunkti (180 ECTS). Studiju programmas īstenošanas
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veids - pilna laika studijas – 3 gadi (6 semestri).

Studiju programma ietver sekojošas

pamatdaļas: studiju kursi (lekcijas, semināri, patstāvīgais darbs, praktiskais darbs (klīniskās
prakses) – 90 KP jeb 75%, no kuriem 23 KP apjomā ir vispārizglītojošie studiju kursi, 65 KPnozares studiju kursi un 4 KP- izvēles studiju kursi; prakse ārpus izglītības iestādes– 20 KP jeb
17 % un kvalifikācijas darbs – 10 KP jeb 8%. Studiju kursu un prakšu izvēli nosaka ārsta palīga
profesijas standarts. Patstāvīgais darbs-50% no studiju kursu teorētisko nodarbību stundu skaita.
Studiju programmas (programmas kods: 41 721) apjoms reflektantiem ar profesionālo
vidējo izglītību un ārsta palīga (feldšera) kvalifikāciju - 80 KP, 120 Eiropas kredītpunkti (120
ECTS)- pilna laika studijas 2 gadi (4 semestri). Studiju programma ietver sekojošas pamatdaļas:
studiju kursi (lekcijas, semināri, patstāvīgais darbs, praktiskais darbs (klīniskās prakses) – 56 KP
jeb 70%, no kuriem 20 KP apjomā ir vispārizglītojošie studiju kursi, 34 KP- nozares studiju kursi
un 2 KP- izvēles studiju kursi; prakse ārpus izglītības iestādes– 16 KP

jeb 20 % un

kvalifikācijas darbs – 8 KP jeb 10%.
Studiju programmas īstenošanu organizē un vada Ārstniecības katedra.
Studiju programmas apguve noslēdzas ar valsts pārbaudījumu – kvalifikācijas eksāmenu,
kura sastāvdaļas ir eksāmena rakstiskā daļa un kvalifikācijas darba izstrādāšana un aizstāvēšana.
Studiju programma nodrošina tās absolventa gatavību profesionālajam darbam izvēlētajā
nozarē, kā arī tiesības studēt Veselības zinātņu bakalaura vai otrā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības studiju programmās.
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2. PROGRAMMAS VISPĀRĒJAIS RAKSTUROJUMS
2.1. STUDIJU PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS MĒRĶIS, UZDEVUMI UN
PLĀNOTIE REZULTĀTI
Studiju programmas mērķus, uzdevumus un plānotos rezultātus nosaka ārsta palīga
profesijas standarts un prasības, kuras noteiktas Latvijas likumdošanā (MK noteikumi Nr. 268).
Studiju programma atbilst Latvijas izglītības klasifikācijai (MK noteikumi Nr. 990, 02.12.2008)
–EKI 5. līmenis - 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība (4.līmeņa profesionālās kvalifikācijas
ieguve).
Studiju programmas mērķi:
1.

Sagatavot ceturtā līmeņa profesionālai kvalifikācijai atbilstošu speciālistu – ārsta palīgu,
kurš:
1.1

sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību slimajiem (cietušajiem) dzīvībai
bīstamā, kritiskā stāvoklī pirmsslimnīcas etapā un stacionāro ārstniecības iestāžu
uzņemšanas nodaļās (neatliekamās palīdzības centros), strādā primārās veselības
aprūpes ārstniecības iestādēs, nosaka pacientam diagnozi, ārstēšanu, patstāvīgi
lieto un izraksta medikamentus, konstatē pacienta nāvi, kā arī nodrošina
nepārtrauktu medicīnisko palīdzību un profilaksi pacientiem visos veselības
aprūpes līmeņos, organizē un vada savu un savu kolēģu darbu, izglīto pacientus ,
sabiedrības locekļus, komandas dalībniekus sertificēta ārsta vai sertificēta ārsta
palīga vadībā,

1.2

ir atbildīgs par savu profesionālo darbību, pamatojoties uz spēkā esošām
neatliekamās medicīniskās palīdzības vadlīnijām un standartiem,

1.3

veicina savas profesijas attīstību, nepārtraukti pilnveidojot savas zināšanas un
prasmes, pilnveidojoties par garīgi un fiziski attīstītu, brīvu, atbildīgu, radošu
mainīgos sociālekonomiskos apstākļos konkurētspējīgu personu,

1.4

iegūst prasmes nodrošināt zinātnisku pamatu profesionālajai darbībai, attīsta spēju
patstāvīgi veikt zinātniskos pētījumus.

2.

Radīt motivāciju tālākai izglītības iegūšanai un sniegt iespēju sagatavoties, lai iegūtu
otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju.

Studiju programmas uzdevumi:
Lai īstenotu studiju programmas mērķus, programma paredz sniegt zināšanas, veidot un
attīstīt kvalitatīvākai profesionālās darbības veikšanai nepieciešamo prasmju, iemaņu un
attieksmju kopumu atbilstoši iegūstamai kvalifikācijai.
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Mērķa sasniegšanai izvirzīti sekojoši uzdevumi, kuri izpildāmi programmas īstenošanas
gaitā:
1.

Nodrošināt kvalitatīvu studiju procesa norisi.

2.

Nodrošināt zināšanu, prasmju, iemaņu apguvi, kas atbilst profesionālās izglītības
standartam un darba tirgus prasībām.

3.

Veicināt studentam uzņemties atbildību par izglītošanos un izaugsmi ārsta palīga
profesijā.

4.

Attīstīt un pilnveidot studiju un materiāli tehnisko nodrošinājumu. Sniegt zināšanas
informācijas tehnoloģiju jomā saistībā ar veselības aprūpi un pētniecību.

5.

Ikdienas studiju darbā attīstīt studentos uzņēmību, iniciatīvu, radošu, kritisku domāšanu
un spēju pašam atrast vietu sabiedrībā un darba tirgū.

6.

Veicināt pašizglītību, attīstīt prasmes informāciju ieguvē, analīzē, apstrādē un
izmantošanā.

Studiju programmas plānotie rezultāti:
Studiju rezultātā students, kurš sekmīgi apguvis studiju programmu, iegūst pirmā līmeņa
profesionālo augstāko izglītību un kvalifikāciju ,,ārsta palīgs” ; „ambulatorās aprūpes ārsta
palīgs”; „neatliekamās medicīnas ārsta palīgs” (LR MK noteikumi Nr. 68 ,,Izglītības programmas
minimālās prasības zobārsta, farmaceita, māsas un vecmātes profesionālās kvalifikācijas
iegūšanai” – 19.02.2002.), kas atbilst 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts
standartam un Ārsta palīga profesijas standartam. Pēc 3 gadu jeb 120 KP vai 2 gadu jeb 80 KP
studiju programmas apguves students spēs:
1.

Parādīt vispusīgas un specializētas zināšanas un izpratni par savu profesiju, nodrošinot
neatliekamo medicīnisko palīdzību, visu vecuma grupu pacientu izmeklēšanu, veselības
stāvokļa izvērtēšanu, traucējumu diagnosticēšanu, nepieciešamās ārstēšanas nozīmēšanu
un realizēšanu.

2.

Balstoties uz analītisku pieeju, izmantot apgūtās teorētiskās zināšanas profesionālajā
darbībā, demonstrēt prasmes, kas ļauj parādīt radošumu, spēju darboties komandā
kritiskās un neprognozējamās situācijās, pacienta veselības problēmu risināšanā,
pārrunājot un argumentēti apspriežot ar kolēģiem, pacientu piederīgajiem. Parādīt
prasmes apspriest praktiskus jautājumus ar vadību un kolēģiem, lai izvērtētu, analizētu
veiktās darbības, pilnveidotu citu cilvēku darbību un savu kompetenci.

3.

Īstenot ārsta palīga darbības atbilstoši ārsta palīga profesijas standartam.

4.

Kritiski izvērtēt savu profesionālo darbību, pieņemt lēmumu par savu profesionālo
pilnveidi.
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5.

Patstāvīgi formulēt, aprakstīt un analizēt profesionālas problēmas, integrēt dažādu jomu
zināšanas un dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā.

6.

Izprast ārsta palīga vietu plašākā sociālā kontekstā.

2.2. STUDIJU PROGRAMMAS PERSPEKTĪVAIS NOVĒRTĒJUMS NO LATVIJAS
VALSTS INTEREŠU VIEDOKĻA
2.2.1. Programmas atbilstība darba tirgus pieprasījumam - darba un izglītības tirgus
novērtējuma rezultāti par darba vietu pieejamību programmas absolventiem, darba
devēju aptaujas rezultāti
Latvijas Republikas likums (20.06.2001.) „Par reglamentētajām

profesijām un

profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr. 268
(24.03.2009.)
„ Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa
profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo
personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu” nosaka kopējas prasības ārsta palīga izglītībai.
Piedāvājamās pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības „Ārstniecība” studiju programmas
nepieciešamība no Latvijas interešu viedokļa motivējama ar valstī pieaugošo pieprasījumu pēc
kvalificētiem un profesionāli sagatavotiem ārsta palīgiem ar augstāko izglītību, kas spēj:
1.

praktizēt neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestos, ģimenes ārsta praksēs, citās
veselības aprūpes iestādēs un sabiedrības veselības jomā,

2.

patstāvīgi veikt un vadīt neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu dažādām
pacientu grupām veselības traucējumu gadījumos, izglītot pacientus, viņu ģimenes
locekļus, komandas locekļus un sabiedrību,

3.

piedalīties ārstniecībā un nepārtraukti pilnveidot savas zināšanas un prasmes.
Novērtējot studiju programmas perspektīvas no Latvijas valsts interešu viedokļa,

iezīmējami vēl vairāki svarīgi punkti:
1.

reformas veselības aprūpes sistēmā strauji samazina sekundārās veselības aprūpes
īpatsvaru, palielinot primārās un terciārās veselības aprūpes lomu, ar 2009. gada 29. 01.
Ministru kabineta rīkojumu Nr. 75 valstī ir izveidots vienots Neatliekamās Medicīniskās
palīdzības dienests ar pieciem reģionālajiem centriem- Rīgas, Vidzemes, Kurzemes,
Zemgales un Latgales. Tajā iekļauts arī katastrofu medicīnas centrs. Tādējādi tiek
nodrošināts princips, ka uz izsaukuma vietu dodas tuvākā mediķu brigāde, ātrāk nonākot
palīdzības sniegšanas vietā. Nozīmīga Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta
prioritāte ir un

turpmāk būs jauno mediķu piesaiste darbam ātrajā palīdzībā. Lai
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pietuvinātu brigādes iedzīvotājiem un nodrošinātu mediķu ātrāku ierašanos pie
pacientiem, valstī tiek veidoti jauni ātrās palīdzības brigāžu punkti (vairāk kā 30 vietās),
palielinājies pieprasījums tieši pēc ārsta palīgiem, jo tiek organizētas jaunas ārsta palīgu
brigādes, jaunie speciālisti nepieciešami arī 113 dispečercentrā,
2.

jāņem vērā, ka šobrīd dienests ir norūpējies tieši par paaudžu maiņu ātrajā palīdzībā,
brigāžu mediķu vidējo vecumu (21% ir vecumā no 51-60 gadiem),

3.

darba vietu pieejamību programmas absolventiem palielina arī tas, ka Rīgas Austrumu
klīniskās universitātes slimnīcas stacionārā „Gaiļezers” 2010.g.novembrī atklāja Latvijā
modernāko un lielāko Neatliekamās medicīniskās palīdzības uzņemšanas klīniku, pirms
tam ierīkots helikopteru nosēšanās laukums, P. Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcā
vairākus gadus darbojas Neatliekamās medicīnas centrs,

4.

veselības aprūpes sistēmas reformu rezultātā pieaug ģimenes ārstu darba apjoms un
funkcijas. Lai deleģētu daļu savu uzdevumu, ģimenes ārstu prakses piedāvā darbu ārsta
palīgiem. Ir izstrādāts Ministru kabineta noteikumu par ģimenes ārsta praksi grozījumu
projekts, kurš paredz, ka katram ģimenes ārstam jāstrādā vismaz ar vienu ārsta palīgu
(vai diviem). Paredzēts, ka ārsta palīgam 2 stundas dienā jāveic patstāvīga pacientu
pieņemšana. Savukārt, lauku reģionos un pagastos trūkst ģimenes ārstu. Tāpēc, lai
nodrošinātu veselības aprūpes pieejamību, pašvaldības piedāvā doktorātos strādāt ārsta
palīgiem.
Praksē pierādīta Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas spēja sagatavot

tautsaimniecības vajadzībām un prasībām atbilstoša līmeņa speciālistus. Studiju programmā
„Ārstniecība” absolventi ir četrus gadus, sākot no 2007. gada, kopskaitā 90. Kā rāda koledžas
veiktā aptauja par absolventu tālākām karjeras gaitām, apmēram 10% no absolventu skaita
turpina izglītoties augstākajās mācību iestādēs- ārsta profesijā-7 absolventi, uzņēmējdarbība-2
absolventi.
Tika aptaujāti 36 darba devēju pārstāvji Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā,
RAKUS stacionārā „Gaiļezers”, 5 ģimenes ārstu praksēs, Veselības ministrijā, Latvijas
Nacionālo bruņoto spēku Medicīnas daļā. Aptaujas rezultāti atspoguļo ārsta palīgu pieprasījumu
darba tirgū un informāciju par nepieciešamajām profesionālajām kompetencēm.
Tab. Nr.2.1.
LU RMK absolventu darba vieta

Strādājošo absolventu skaits

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests-Rīgas reģions

41

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests- Vidzemes,

4

Kurzemes, Zemgales, Latgales reģioni
BJSS basketbola skola „Rīga”

1
14

Veselības ministrija

1

RAKUS stacionārs „Gaiļezers”

21

Ģimenes ārstu prakses

5

Latvijas Nacionālo bruņoto spēku medicīnas daļa

3
Kopā

76

Informācijas un datu analīze apliecina, ka apmēram 85% no koledžas Ārstniecības studiju
programmas absolventiem uzsāk darbu veselības aprūpes sistēmā. Tātad , no 90 absolventiem 76
absolventi strādā savā profesijā, 9 absolventi studē, 3 absolventes atrodas bērnu kopšanas
atvaļinājumā. Darba devēju aptaujas analīze liecina, ka Ārstniecības studiju programmas
stratēģija, struktūra, realizācija atbilst darba devēju prasībām, un koledžas absolventi ir konkurēt
spējīgi gan Latvijas, gan Eiropas darba tirgos. Par to liecina darba devēju atsauksmes (Pielikums
Nr.13).
Kā pozitīvu ievirzi sadarbībā ar darba devējiem un profesionālām organizācijām, var
atzīmēt kopīgu Ārsta palīga profesijas standarta izstrādi, aktualizāciju

un iesniegšanu

apstiprināšanai Izglītības un zinātnes ministrijā (Pielikums Nr.14).
2.2.2. Programmas atbilstība profesijas standartam un 1. līmeņa profesionālās augstākās
izglītības standartam
Programma ir izstrādāta atbilstoši Ministru kabineta 2001.gada 20. marta noteikumiem
Nr.141 ,,Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”, ir
ievēroti standartā noteiktie profesionālās augstākās izglītības programmu stratēģiskie mērķi un
obligātais saturs, kas jāietver programmā. Programmas un studiju kursa apjoms noteikts
kredītpunktos.
Studiju programmas „Ārstniecība” atbilstība

MK ,,Noteikumiem par pirmā līmeņa

profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”:
Tab. Nr.2.2.
N.p.k. Kritērijs

1.

Kopējais programmas apjoms

2.

Studiju kursu kopējais apjoms

Programma
Ārstniecība

Programma
Ārstniecība
3 gadi
2 gadi
120 KP
80 KP
programma
programma
90 KP jeb 75% 56 KP

Standarta
prasības
no 80 līdz120 KP

3.

Vispārizglītojošo studiju kursu
apjoms

23 KP

20 KP

Vismaz 56 KP,
nepārsniedzot 75%
no programmas
kopējā apjoma
Vismaz 20 KP

4.

Nozares studiju kursu apjoms

69 KP

36 KP

Vismaz 36 KP

5.

Prakses apjoms

20 KP

16 KP

Vismaz 16 KP

no
kopējā apjoma
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6.

Kvalifikācijas darba apjoms

10 KP

8 KP

Vismaz 8 KP,
nepārsniedzot 10%
no programmas
kopējā apjoma

Programmu un izglītības standarta salīdzinājums, kā arī studiju kursi studiju plānā (nodaļa Nr.4)
rāda, ka profesionālā studiju programma „Ārstniecība”

pilnībā atbilst valsts pirmā līmeņa

profesionālās augstākās izglītības standartam. Programma ir strukturēta atbilstoši MK noteikumu
Nr. 141 definētajam mācību kursu obligātajam saturam.
Spēkā esošs Ārsta palīga profesijas standarts ir apstiprināts 2004.gadā (IZM 2004. 03.06.
rīkojums Nr.336). Standarta aktualizācija ir uzsākta 2010.gadā. Iesniedzamā studiju programma
„Ārstniecība” ir pilnveidota un sagatavota akreditācijai, pamatojoties uz 2011.gada aktualizētā
un IZM iesniegtā standarta projektu. Vērtējot studiju programmas atbilstību profesijas
standartam, secinām, ka programmas „Ārstniecība” mērķus, uzdevumusun saturu nosaka ārsta
palīga profesijas standarts, programma pilnībā atbilst profesijas standartam, kurš paredz
profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences:
1.

Spēja veikt visu vecuma grupu pacientu izmeklēšanu, veselības stāvokļa izvērtēšanu,
traucējumu diagnosticēšanu, nepieciešamās ārstēšanas nozīmēšanu un realizēšanu,
izmantojot atbilstošas medicīniskās tehnoloģijas, kas ietverta studiju kursos: Anatomija
un fizioloģija I, Anatomija un fizioloģija II, Saskarsmes psiholoģija, Attīstības
psiholoģija un ievads psihosomātikā; Ģenētikas un bioķīmijas pamati, Latīņu valoda,
Farmakoloģija, Vispārīgā patoloģija, Speciālā patoloģija, Radioloģijas pamati un
biofizika, Vispārīgā propedeitika, Klīniskās procedūras, Klīniskā farmakoloģija un
farmakoterapija, Medikamentozā aprūpe, Internā medicīna, Vispārīgā un speciālā
ķirurģija, Traumatoloģija, Traumatoloģija ambulatorajā praksē, Dzemdniecība un
ginekoloģija, Dzemdniecība un ginekoloģija ambulatorajā praksē, Pediatrija, Speciālās
klīniskās procedūras ārsta palīga praksē, Acu un LOR slimības, Neiroloģija, Infekcijas
slimības un STS, Infekcijas slimības un STS ambulatorajā praksē, Psihiatrija un
mentālā veselība, Psihiatrija un mentālā veselība ambulatorajā praksē, Medicīnas
tehnoloģijas un aprīkojums ambulatorajā praksē, Rehabilitācija, Pētniecības metodes,
Kvalifikācijas darbs, Prakse- Slimību, traumu un kritisko situāciju diagnostika un NMP
I, Klīniskās procedūras , Klīniskās procedūras specialitātē.

2.

Spēja sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību veselībai un dzīvībai kritiskās
situācijās saslimušajiem un traumu guvušajiem, saskaņā ar algoritmiem, vadlīnijām,
rekomendācijām, kas ietverta studiju kursos: Profesionālās darbības juridiskie aspekti,
Ievads neatliekamā medicīnā, Neatliekamā medicīna I, Neatliekamā medicīna II,
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Neatliekamā elektrokardioloģija, Speciālās klīniskās procedūras ārsta palīga praksē,
Intensīvā terapija, Katastrofu medicīna un toksikoloģija, Akūtie stāvokļi dzemdniecībā
un ginekoloģijā, Neatliekamā neiroloģija, Neatliekamā palīdzība un atdzīvināšana,
Neatliekamā palīdzība dažādu infekciju gadījumos, Neatliekamā palīdzība traumu
pacientiem, Akūtā psihiatrija, NMP veselību un dzīvību apdraudošās situācijās,
Pētniecības metodes, Kvalifikācijas darbs, Prakse- Slimību, traumu un kritisko
situāciju diagnostika un NMP II, Prakse specialitātē I, II.
3.

Spēja veikt cietušo šķirošanu un nodrošināt neatliekamo medicīnisko palīdzību
medicīniskās situācijās sadarbībā ar operatīvajiem dienestiem, kas ietverta studiju
kursos: Profesionālās darbības juridiskie aspekti, Ievads neatliekamā medicīnā,
Neatliekamā medicīna I, Neatliekamā medicīna II, Neatliekamā elektrokardioloģija,
Speciālās klīniskās procedūras ārsta palīga praksē, Intensīvā terapija, Katastrofu
medicīna un toksikoloģija, Neatliekamā palīdzība un atdzīvināšana.

4.

Spēja veikt neatliekamās medicīniskās palīdzības dispečera funkcijas, kas ietverta
studiju kursos: NMP dispečera darba organizācija, Profesionālās darbības juridiskie
aspekti, Ievads neatliekamā medicīnā, Prakse- Slimību, traumu un kritisko situāciju
diagnostika un NMP II, Prakse specialitātē II.

5.

Spēja veikt sievietes veselības stāvokļa izvērtēšanu grūtniecības laikā, tās norises
traucējumu diagnosticēšanu, nepieciešamo izmeklēšanu un sniegt neatliekamo
medicīnisko palīdzību, kas ietverta studiju kursos: Anatomija un fizioloģija I,
Anatomija un fizioloģija II, Saskarsmes psiholoģija, Attīstības psiholoģija un ievads
psihosomātikā; Ģenētikas un bioķīmijas pamati, Latīņu valoda, Sievietes specifiskā
propedeitika, Neatliekamā medicīna I, Neatliekamā medicīna II, Akūtie stāvokļi
dzemdniecībā un ginekoloģijā, Dzemdniecība un ginekoloģija, Dzemdniecība un
ginekoloģija ambulatorajā praksē.

6.

Spēja veikt dzemdētājas stāvokļa novērtēšanu dzemdību periodu laikā un patstāvīgi
pieņemt dzemdības pirmsslimnīcas etapā, kas ietverta studiju kursos: Anatomija un
fizioloģija I, Anatomija un fizioloģija II, Saskarsmes psiholoģija, Attīstības
psiholoģija un ievads psihosomātikā; Ģenētikas un bioķīmijas pamati, Latīņu valoda,
Akūtie stāvokļi dzemdniecībā un ginekoloģijā, Dzemdniecība un ginekoloģija,
Dzemdniecība un ginekoloģija ambulatorajā praksē.

7.

Spēja veikt iznesta un neiznesta jaundzimušā novērtēšanu, nabas saites primāro apdari,
aprūpi un

profilaktiskos pasākumus, kas ietverta studiju kursos: Anatomija un

fizioloģija I, Anatomija un fizioloģija II, Saskarsmes psiholoģija, Attīstības
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psiholoģija un ievads psihosomātikā; Ģenētikas un bioķīmijas pamati, Latīņu valoda,
Bērna specifiskā propedeitika, Pediatrija.
8.

Izrakstīt un pielietot medikamentus, kas ietverta studiju kursos: Latīņu valoda,
Farmakoloģija, Vispārīgā patoloģija, Speciālā paoploģija, Klīniskās procedūras,
Klīniskā farmakoloģija un farmakoterapija, Medikamentozā aprūpe, Internā medicīna,
Vispārīgā un speciālā ķirurģija, Pediatrija, Neatliekamā medicīna I, Neatliekamā
medicīna II, Pētniecības metodes, Kvalifikācijas darbs.

9.

Spēja izvēlēties ārstnieciskās metodes un veikt procedūras atbilstoši procedūru
standartiem, kas ietverta studiju kursos: Klīniskās procedūras, Speciālās klīniskās
procedūras ārsta palīga praksē, Prakse- Klīniskās procedūras, Klīniskās procedūras
specialitātē.

10. Spēja konstatēt pacienta nāvi, kas ietverta studiju kursos: Neatliekamā medicīna I,
Neatliekamā medicīna II, Neatliekamā palīdzība un atdzīvināšana, Prakse- Slimību,
traumu un kritisko situāciju diagnostika un NMP II, Prakse specialitātē II.
11. Spēja veikt preventīvos pasākumus visu vecuma grupu pacientiem, kas ietverta studiju
kursos: Mikrobioloģija un parazitoloģija, Higiēna un epidemioloģija, Profilaktiskā
medicīna, Internā medicīna, Pētniecības metodes, Kvalifikācijas darbs, PrakseKlīniskās procedūras, Klīniskās procedūras specialitātē.
12. Spēja izglītot veselības aprūpes speciālistus, studentus, ārstniecības atbalsta personas,
pacientus un sabiedrības locekļus par neatliekamās medicīniskās palīdzības un
veselības veicināšanas jautājumiem, kas ietverta studiju kursos: Pedagoģijas pamati
veselības aprūpē, Profesionālās darbības juridiskie aspekti, Pētniecības metodes,
Kvalifikācijas darbs, Prakse- Ievads profesijā, Slimību, traumu un kritisko situāciju
diagnostika un NMP I, Slimību, traumu un kritisko situāciju diagnostika un NMP II,
Prakse specialitātē II.
13. Spēja noformēt medicīnisko dokumentāciju ambulatorajā, pirmsslimnīcas un slimnīcas
etapā, kas ietverta studiju kursos: Profesionālās darbības juridiskie aspekti,
Lietvedība,

Ievads neatliekamā medicīnā, Neatliekamā medicīna I, Neatliekamā

medicīna II, Prakse- Slimību, traumu un kritisko situāciju diagnostika un NMP II,
Prakse specialitātē II.
14. Spēja piedalīties neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas
sistēmas, un primārās veselības aprūpes darba organizēšanā, kas ietverta studiju
kursos: Veselības aprūpes organizācija ambulatorajā praksē, Uzņēmējdarbības pamati,
Projektu izstrāde un vadība, Profesionālās darbības juridiskie aspekti,
medicīna un toksikoloģija.
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Katastrofu

15. Spēja organizēt un vadīt savu kolēģu darbu, kas ietverta studiju kursos: Pedagoģijas
pamati veselības aprūpē, Profesionālās darbības juridiskie aspekti, Prakse- Slimību,
traumu un kritisko situāciju diagnostika un NMP II, Prakse specialitātē II.
16. Spēja nodrošināt informācijas, kas iegūta par pacienta ģimenes privāto dzīvi, viņa
ārstēšanu, slimības diagnozi un prognozi, konfidencialitāti, kas ietverta studiju kursos:
Profesionālās darbības juridiskie aspekti, Saskarsmes psiholoģija, Ievads neatliekamā
medicīnā, Prakse- Slimību, traumu un kritisko situāciju diagnostika un NMP II, Prakse
specialitātē II.
17. Spēja izvērtēt indikācijas pacienta nosūtīšanai uz slimnīcu, kas ietverta studiju kursos:
Internā medicīna, Pediatrija, Vispārīgā un speciālā ķirurģija, Traumatoloģija,
Traumatoloģija ambulatorajā praksē, Dzemdniecība un ginekoloģija, Dzemdniecība un
ginekoloģija ambulatorajā praksē, Acu un LOR slimības, Neiroloģija, Infekcijas
slimības un STS, Infekcijas slimības un STS ambulatorajā praksē, Psihiatrija un
mentālā veselība, Psihiatrija un mentālā veselība ambulatorajā praksē.

2.3. SALĪDZINĀJUMS AR LATVIJAS UN EIROPAS SAVIENĪBAS VALSTU
ATZĪTU AUGSTSKOLU STUDIJU PROGRAMMĀM
Ārsta palīga izglītības programmas saturu nosaka 2009.gada 24. marta MK noteikumi
Nr. 268 „Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa
profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo
personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu” 6. punktā noteiktajām ārstniecības personas
profesionālajām prasmēm, kā arī likuma „ Par reglamentētajām profesijām un kvalifikācijas
atzīšanu” 6.pantā minētajām prasībām.
Lai salīdzinātu Ārstniecības studiju programmu, apskatīta ārvalstu pieredze šajā jomā.
Studiju programmu salīdzināšanu ierobežo Eiropas valstu dažādā pieeja un pieredze
neatliekamās medicīniskās palīdzības speciālistu sagatavošanā. Ir divas pieejas šo speciālistu
sagatavošanai – iegūstot veselības aprūpes speciālista kvalifikāciju (piem., Somija, Zviedrija,
Portugāle, Čehija) vai apgūstot tikai minimālas nepieciešamās iemaņas darbībai pēc
neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas algoritmiem (piem., Vācijā, Francijā). Ārsta
palīgu izglītība, piemēram, Nīderlandē tiek realizēta kā maģistrantūras programma. Vairākās
Eiropas valstīs tā ir bakalaura izglītība. Mūsu starptautisko sadarbības partneru Portugālē- Leiria
Politehniskā institūtā (Polytechnic Insitute of Leiria, Portugal) ārsta palīga specialitāti iegūst 20
kredītpunktu (30 ECTS) pēcdiploma studiju programmā pēc māszinību studiju programmas
apgūšanas. Salīdzināšanai izmantojams Somijas modelis, kurā studiju programma ir Māszinības
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neatliekamajā palīdzībā (emergency care in nursing) un Čehijā- paramediķu bakalaura studiju
programma (paramedic jeb rescue worker). Salīdzinājumam ar Latvijas augstskolām izvēlēta
Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas īstenotā Ārstniecības studiju programma
(Pielikums Nr.12), kura pēc struktūras un apjoma ir līdzīga piedāvātajai LURMK Ārstniecības
studiju programmai.
Salīdzinot augstskolu studiju programmas :
1) uzņemšanas nosacījumi salīdzinātajās studiju programmās vienādi- iepriekšējā
izglītība-vidējā,
2) studiju ilgums- vismaz trīs gadi vai 4600 stundu ilgas teorētiskās un klīniskās mācības,
kurā teorētisko studiju ilgums ir vismaz viena trešdaļa un klīnisko studiju jeb prakses
ilgums — vismaz puse no izglītības minimālā ilguma.
Abās Latvijas koledžās studenti iegūst 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību, ārsta
palīga kvalifikāciju, programmas realizācijas laiks - 6 semestri - 120 KP (180 ECTS), no
kuriem Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžā prakses ilgums - 50% no kopējā
kredītpunktu skaita, bet Latvijas Universitātes P.Stradiņa Medicīnas koledžā prakses ilgums
38% no kopējā kredītpunktu skaita. LU RMK uzskata, ka profesionālā augstākā izglītībā studiju
prakse ir ne tikai neatņemama studiju programmas sastāvdaļa , bet arī vislabāk sniedz iespēju
studentiem nostiprināt teorētiskās zināšanas, izmantot tās jaunā pielietojuma līmenī, pilnveidot
prasmes un iemaņas reālā no koledžas atšķirīgā darba vidē. Latvijas Universitātes P.Stradiņa
Medicīnas koledžā lielāks laiks atvēlēts studijām koledžas kabinetos un laboratorijās. Abām
koledžām atšķirīga arī studiju procesa organizācija- LU RMK studiju kurss beidzas vienā
semestrī ar pārbaudījumu, bet Latvijas Universitātes P.Stradiņa Medicīnas koledžā pēc studiju
plāna redzams, ka vairāki studiju kursi turpinās 2 vai pat 3 semestros. Savukārt, izglītības
programmu saturs, apgūstamie studiju kursi ir līdzīgi gan salīdzināmās Eiropas augstskolās, gan
Latvijas Universitātes P.Stradiņa Medicīnas koledžā.
3) studiju programmas saturs (tab. Nr 2.3.)
Kā rāda galveno nozares pamatkursu un profesionālo specializācijas kursu salīdzinājums,
studiju kursu apguves laikā visās salīdzinātajās augstskolās, students iegūst pietiekamas
zināšanas un prasmes savas profesijas būtībā- neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā
slimajiem (cietušajiem) dzīvībai bīstamā, kritiskā stāvoklī pirmsstacionāra etapā un neatliekamās
palīdzības (uzņemšanas) nodaļās, nepārtrauktu medicīnisko palīdzību nodrošināšanā

visu

vecuma grupu pacientiem visos trijos veselības aprūpes līmeņos sadarbībā ar ārstu un citiem
neatliekamās palīzdzīdas dienestiem. Programmām ir vieni mērķi un uzdevumi- sagatavot
speciālistu, kurš spēj parādīt vispusīgas un specializētas zināšanas un izpratni par savu profesiju,
izmantot apgūtās teorētiskās zināšanas profesionālajā darbībā, demonstrēt prasmes, kas ļauj
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parādīt radošumu, spēju darboties komandā kritiskās un neprognozējamās situācijās, pacienta
veselības problēmu risināšanā, pārrunājot un argumentēti apspriežot ar kolēģiem, pacientu
piederīgajiem, patstāvīgi formulēt, aprakstīt

un analizēt profesionālas problēmas,

integrēt

dažādu jomu zināšanas un dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā.
Tab. Nr.2.3.
Kritēriji salīdzinājumam

Latvijas
Universitātes Rīgas
Medicīnas koledža

Oulu University of
Applied Sciences
Finland

University of Ostrava,
The Institute of
Emergency medicine and
Forensic Studies
Czech Republic

Iegūstamā kvalifikācija, grāds

1.līmeņa profesionālā
augstākā izglītība,
ārsta palīga
kvalifikācija

Bakalaura grāds
(Bachelor degree
programme Medical
Rescue worker)

Programmas apjoms
Programmas realizācijas laiks
Prakse

180 ECTS
6 semestri
50% no visiem
kredītpunktiem
(90ECTS)
90 ECTS

Bakalaura grāds
māszinībās un
paramediķa bakalaura
grāds
(Paramedics and the
Registered Nurses
degrees)
240 ECTS
8 semestri
50% no visiem
kredītpunktiem
(120ECTS)
120ECTS

Teorija – ne mazāk kā 1/3 no
kopējā stundu skaita
Studiju programmas
īstenošanas veids un forma
Studiju saturs

Pilna laika klātienes
studijas
Pamatojoties uz
profesijas standartu,
un
LR MK noteikumiem
Nr.268

Pilna laika klātienes
studijas
Saskaņā ar Eiropas
Direktīvām māsu
izglītībai

180 ECTS
6 semestri
50% no visiem
kredītpunktiem
(90ECTS)
90 ECTS
Pilna laika klātienes
studijas
Saskaņā ar Čehijas NMP
asociācijas
rekomendācijām, PVO
(WHO) prasībām un
Eiropas Direktīvām par
darba tirgus iespējām

Salīdzinātie studiju kursi:
•

nozares pamatkursi

Prakse sabiedrības
veselība-2 KP;

Public Health and
interprofessional work3KP;
Basics of health
promotion--3 KP;
Basics of Human
Anatomy and
Physiology- 5 KP;

Profilaktiskā
medicīna-1 Kp;
Anatomija un
fizioloģija I-3 KP un
Anatomija un
fizioloģija II-2 KP;
Vispārīgā patoloģija2 KP un Speciālā
patoloģija-1 KP;

Pathology,
Pathophysiology and
Clinical Physiology4 KP;
Basics of Microbiology
and Infection Control3 KP;
Developmental
Psychology-3 KP;
Crisis Psychology-3 Kp;

Mikrobioloģija un
parazitoloģija-2 KP;
Saskarsmes
psiholoģija- 2 Kp;
Attīstības psiholoģija
un ievads
psihosomātikā-2 KP;
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Health promotion-3 KP

Human Anatomy and
Physiology-5 KP
Pathology and
Pathophysiology-3 KP

•

profesionālās
specializācijas kursi

Ievads Neatliekamā
medicīnā--2 KP;
Neatliekamā
medicīna I-3 KP;
Neatliekamā
medicīna II-5 KP;
Klīniskās procedūras-5 KP;
Speciālās klīniskās
procedūras-2 KP;
Profesionālās
darbības juridiskie
pamati-1KP un
Uzņēmējdarbības
pamati-2KP

Basic s of Emergency
Nursing-5 KP;
Pre-hospital Emergency
Nursing at Basic Level I4 Kp;
Pre-hospital Emergency
Nursing at Basic Level II
-5 KP;
Pre-hospital Emergency
Nursing at Advanced
Level I-5 KP;
Emergency Nursing at
Advanced Level II-5 KP;
Leadership and
Interprofessional Cooperation in Emergency
Nursing-5 KP;

Basic s of Emergency3 KP
First aid- 2 KP
Pre-hospital Emergency
Care- 7 Kp
Emergency medicine-8 KP
Emergency and Disaster
medicine-3 KP

Salīdzināto augstskolu studiju programmās, veidojot studiju kursus, ir atšķirības
kredītpunktu un arī studiju kursu kombināciju ziņā, bet var secināt, ka nav būtisku pretrunu
starp salīdzinātajām ārsta palīga studiju programmām un akreditējamo ārsta palīga
(„Ārstniecības”) studiju programmu.

2.4. STUDIJU PROGRAMMAS ORGANIZĀCIJA
Akreditējamā studiju programma „Ārstniecība” ir izstrādāta un tiek īstenota, ievērojot
visus Latvijas Republikā pastāvošos normatīvos dokumentus, kas nosaka studiju procesa
likumīgumu:
1.

Izglītības likums - 29.20.1998.;

2.

Profesionālās izglītības likums- 10.06.1999.;

3.

Augstskolu likums – 02.11.1995.;

4.

LR likums “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”
20.03.2001.;

5.

LR MK noteikumi Nr. 141 ,,Noteikumi par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības standartu” 20.03.2001.;

6.

LR MK noteikumi Nr. 68 ,,Izglītības programmas minimālās prasības zobārsta,
farmaceita, māsas un vecmātes profesionālās kvalifikācijas iegūšanai” – 19.02.2002.;

7.

LR MK noteikumi Nr.268 „Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst
pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas,
kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu”
24.03.2009.
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-

8.

Ārsta palīga profesijas standarts (Aktualizēts un iesniegts IZM Ārsta palīga profesijas
standarta projekts)
Kā arī studiju procesa norisi un programmas Ārstniecība (programmas kods 41 721)

īstenošanu reglamentē LU RMK darbību reglamentējošie dokumenti un iekšējie dokumenti, kas
izstrādāti atbilstoši Izglītības likumam, Augstskolu likumam un Profesionālās izglītības
likumam:
1.

Nolikums par studiju un pārbaudījumu kārtību

2.

Prakses nolikums

3.

Valsts noslēguma pārbaudījuma nolikums

4.

Nolikums par ārzemju perioda akadēmisko atzīšanu

5.

Nolikums par studentu aptaujām studiju procesa un docētāju darba novērtēšanai

6.

Nolikums par studējošo kredīta piešķiršanas kārtību

7.

Studentu pašpārvaldes nolikums

8.

Uzņemšanas noteikumi

9.

Noteikumi par studiju priekšmetu akadēmisko atzīšanu

10. Studiju uzsākšanas kārtība vēlākajos studiju posmos
11. Kārtība, kādā no valsts budžeta līdzekļiem tiek piešķirts studējošo kredīts
12. Stipendiju piešķiršanas nolikums
13. Studiju kvalitātes kontrole Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžā
14. Iekšējās kārtības noteikumi
15. Studiju programma
16. Studiju kursu programmas
17. Studiju kalendārais grafiks
18. Nodarbību saraksts
Informācija par studiju procesa norisi ir pieejama katram studentam koledžas mājas lapā
www.rmkoledza.lv un Studiju daļā.
Studiju saturu, apjomu, darba formu un sadalījumu pa semestriem reglamentē:
1.

Studiju programma, kuru izstrādājot tiek veidots studiju programmas satura un
realizācijas apraksts. Izstrādāto studiju programmu un atbildīgo par programmas
īstenošanu apstiprina LU RMK padomes sēdē.

2.

Studiju plāns, kurā noteikts studiju kursu un pārbaudījumu sadalījums pa semestriem.

3.

Studiju kalendārais grafiks, kuru ik gadus izstrādā direktora vietnieks, ārstniecības
katedras vadītājs, studiju daļas vadītājs un apstiprina direktors (Pielikums Nr. 18).
Saskaņā ar studiju kalendāro grafiku un studiju plānu, studiju daļas metodiķis sastāda

nodarbību plānu un pārbaudījumu sarakstu katrā semestrī.
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Katra studiju kursa apguves laikā ir jāizpilda prasības, kas fiksētas studiju kursu
programmās kā nosacījumi kredītpunktu ieguvei. Prasības noteiktas attiecībā uz kontaktstundām,
patstāvīgā darba stundām un studiju kursa apguves novērtēšanu. Studiju kursa noslēguma
pārbaudījumu var kārtot, ja sekmīgi izpildītas visas programmā noteiktās prasības.
Ja students noteiktā laikā neizpilda patstāvīgos darbus, neiesniedz kursa darbus, nenokārto
priekšmetu noslēguma pārbaudījumus utt., to uzskata par akadēmisko parādu, kura kārtošana
notiek saskaņā ar nolikumu par studiju un pārbaudījumu kārtību.
Katrā studiju kursā notikušo nodarbību (teorētiskās, prakstiskie darbi, patstāvīgie darbi)
īstenošanu mācībspēki reģistrē Studiju kursa īstenošanas grafikā. Studenta vērtējumu reģistrē
Studiju kursa noslēguma vērtējuma lapā, kā arī ziņas par studenta saņemto vērtējumu un studiju
kursa apjomu kredītpunktos tiek ievadītas elektroniski datu bāzē sistēmā WinStudents.
Katru gadu direktores vietnieks, ārstniecības katedras vadītājs un studiju daļas vadītājs
plāno kvalificētu mācībspēku slodzes nākamajam akadēmiskajam gadam un atskaitās koledžas
padomes sēdēs par programmas realizāciju un attīstību. Bez tam katedras vadītājs koordinē
programmas mērķus, uzdevumus, saturu, plāno un vada akadēmiskā personāla pētniecisko
darbību un studējošo iesaistīšanu pētniecībā. Sadarbību ar veselības aprūpes iestādēm un darba
devējiem nodrošina direktora vietniece. Studiju daļa nodrošina informācijas pieejamību
studentiem un akadēmiskam personālam, kā arī risina jautājumus, saistītus ar studentu
sasniegumiem, viņu sekmēm studiju laikā.
Studiju programmas realizācijā ir iesaistīti 32 mācībspēki (Pielikums Nr. 2), klīnisko
prakšu vadīšanā tiek pieaicināti nozaru speciālisti no veselības aprūpes iestādēm, ar kurām
koledžai ir slēgts sadarbības līgums, kā arī programmas realizācijā ir iesaistītas visas koledžas
struktūrvienības.
Akreditējamā studiju programma izstrādāta, nodrošinot:
- studiju priekšmetu pēctecību;
- interaktīvu apmācību metožu pielietojumu;
- patstāvīgā darba nozīmi;
- teorētisko zināšanu nostiprināšanu praksē;
- zināšanu un prasmju vērtēšanas sistemātiskumu (10 ballu sistēmā);
- studējošo nepieciešamību pielāgot savu kvalifikāciju darba tirgus prasībām.
Studiju programma paredz galveno vispārējo spēju izkopšanu:
- analītisko domāšanu;
- spēju strādāt komandā;
- pašiniciatīvu;
- profesionālo kompetenci;
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- pašnovērtēšanas spēju;
- spēju risināt problēmas un pieņemt lēmumus;
- spēju definēt mērķus, izstrādāt plānus to sasniegšanai un īstenot tos.
Studiju programmas apjoms studentiem ar vidējo izglītību ir 120 KP, kurus veido:
1.

Obligātā jeb A daļa - 74 KP – no tiem 23 KP - Vispārizglītojošie studiju kursi, 22 KPNozares teorētiskie pamatkursi, 31 KP - Nozares profesionālās specializācijas kursi.

2.

Obligātās izvēles jeb B daļa 12 KP,

3.

Prakse veselības aprūpes iestāde 20 KP – no tiem :
3.1

Ievads profesijā- 1 KP

3.2

Klīniskās procedūras – 3 KP

3.3

Slimību, traumu un kritisko situāciju diagnostika un neatliekamā medicīniskā
palīdzība (NMP) I- 4 KP

3.4

Slimību, traumu un kritisko situāciju diagnostika un neatliekamā medicīniskā
palīdzība (NMP) II- 12 KP (no tiem Katastrofu medicīna – 2 KP, Sabiedrības
veselība – 2 KP)

4.

Brīvās izvēles jeb C daļa 4 KP

5.

Kvalifikācijas darbs 10 KP
Studiju programmas apjoms studentiem ar profesionālo vidējo izglītību- ārsta palīga

(feldšera) kvalifikāciju ir 80 KP, kurus veido:
1. Obligātā jeb A daļa- 39 KP – no tiem 20 KP - Vispārizglītojošie studiju kursi, 8 KPNozares teorētiskie pamatkursi, 11 KP - Nozares profesionālās specializācijas kursi.
2. Obligātās izvēles jeb B daļa 15 KP,
3. Prakse veselības aprūpes iestāde 16 KP – no tiem :
a. Klīniskās procedūras specialitātē– 4 KP
b. Prakse specialitātē I- 2 KP
c. Prakse specialitātē II- 10 KP
4. Brīvās izvēles jeb C daļa 2 KP
5. Kvalifikācijas darbs 8 KP
Studējošie apgūst 20 KP semestrī. Vienu KP teorētiskajās nodarbībās veido 50%
kontaktstundu un 50% studentu patstāvīgā darba stundas, bet praktiskajā darbā un klīniskajās
praksēs ir 100% kontaktstundas („Pacientu tiesību likums” (17.12.2009.), likums ,,Par
reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” (20.06.2001.)).
Pārakreditācijas periodā ņemta vēra ekspertu komisijas rekomendācija un palielināts studiju
kursa Pētniecības metodes apjoms zinātniskās pētniecības kompetenču paaugstināšanai.
Pilnveidojot sudiju programmu, esam ņēmuši vērā arī darba devēju rekomendācijas- pastiprināt
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klīnisko pamatdisciplīnu kursus internā medicīnā, ķirurģijā, traumatoloģijā, pediatrijā,
propedeitikā, elektrokardiogrāfijā. Tāpēc izveidoti jauni studiju kursi, piemēram, sievietes
specifiskā propedeitika, neatliekamā elektrokardioloģija, mainīts klīniskās prakses sadalījums un
saturs. Atbalstot studējošo līdzdalību studiju programmas pilnveidošanā, programmas
īstenošanai noslēgti sadarbības līgumi ar reģionālajām veselības aprūpes iestādēm.
Akreditācijas periodā

izmaiņas studiju programmā

ir saistītas ar likumdošanas

un

normatīvo dokumentu, tai skaitā reglamentēto profesiju jomā, izmaiņām:
1.

MK noteikumi Nr.141 ,,Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
valsts standartu” , kas nosaka uzņēmējdarbības moduļa īstenošanas nepieciešamību.

2.

MK noteikumi Nr.268 ,,Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst
pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas,
kompetenci ārstniecībā un šo personu praktisko un teorētisko zināšanu apjomu” definē
prasības attiecībā uz ārsta palīga kompetenci un teorētisko un praktisko zināšanu
apjomu.
Pārakreditācijas periodā studiju programmā

Ārstniecība netiek mainīts programmas

kopējais apjoms kredītpunktos, bet ir veiktas izmaiņas programmas struktūrā, pamatojoties uz
normatīvo dokumentu prasībām:
1.

Studiju programma noformēta atbilstoši ,,LU studiju programmu noformēšanas
noteikumiem licencēšanai un akreditācijai”: studiju programmu veido – obligātā daļa (A
daļa), obligātā izvēles daļa (B daļa), brīvas izvēles daļa (C daļa).

2.

Uzņēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošanai,

obligātajā A daļā ir iekļauti

studiju kursi 6 KP apjomā: Uzņēmējdarbības pamati – 2KP, Projektu izstrāde un vadība
– 2 KP, Profesionālās darbības juridiskie aspekti – 2 KP
3.

Lai studiju kursa nosaukumi precīzāk raksturotu studiju kursa saturu un atbilstību MK
noteikumiem Nr.268, programmā, nemainot saturu ir pilnveidoti vai aizstāti/pārveidoti
studiju kursu nosaukumi:
3.1

Bioloģija un ģenētika 2 KP aizstāts ar studiju kursu Ģenētikas un bioķīmijas
pamati 2 KP

3.2

Vide 3 KP aizstāts ar studiju kursiem Mikrobioloģija un parazitoloģija 2 KP,
Higiēna un epidemioloģija 1 KP

3.3

Pētniecība 1 KP aizstāts ar studiju kursu Pētniecības metodes 2KP

3.4

Pedagoģija 1 KP aizstāts ar studiju kursu Pedagoģijas pamati veselības aprūpē
1 KP

3.5

Psihiatrija 1 KP aizstāts ar studiju kursu Psihiatrija un mentālā veselībā 2KP
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3.6

Reanimācija un intensīvā terapija 2 KP aizstāts ar studiju kursu Intensīvā terapija
2 KP

3.7

Katastrofu medicīna 1 KP, Toksikoloģija 1 KP

ir apvienoti studiju kursā

Katastrofu medicīna un toksikoloģija 1 KP
3.8

Ādas un STS 1KP, Infekcijas slimības 1 KP ir apvienoti studiju kursā Infekcijas
slimības un STS 2 KP

3.9

Vispārīgā, speciālā ķirurģija, traumatoloģija 3 KP izveidoti divi kursi Vispārīgā un
speciālā ķirurģija 2 KP un Traumatoloģija 1 KP

3.10 Terapija 5 KP aizstāts ar studiju kursu Internā medicīna 5 KP
3.11 Profesionāli tehniskās iemaņas 5 KP aizstāts ar studiju kursu Klīniskās procedūras
5 KP
3.12 Speciālās profesionāli tehniskās iemaņas ārsta palīga praksē 2 KP aizstāts ar studiju
kursu Speciālās klīniskās procedūras 2 KP
3.13 Klīniskā farmakoloģija un medikamentozā aprūpe 5 KP izveidoti divi kursi
Klīniskā farmakoloģija un farmakoterapija 3 KP un Medikamentozā aprūpe 2 KP
3.14 Izveidoti jauni studiju kursi neatliekamā elektrokardioloģija 1 KP, Radioloģijas
pamati un biofizika 1 KP, Profilaktiskā medicīna 1 KP
Jaunais programmas sadalījums un izmaiņas apstiprinātas koledžas padomē.
Studiju programmā Ārstniecība (4. nodaļa Studiju plāns) studiju kursi (Pielikums Nr. 1)
sakārtoti tā, lai mācību slodze būtu proporcionāli izlīdzināta pa akadēmiskiem gadiem, kā arī tā,
lai varētu secīgi, ejot no vienkāršākā uz sarežģītāko, sasniegt

visus studiju programmā

paredzētos studentu mācīšanās sasniegumus. Ieviestās izmaiņas uzlabos iegūstamās izglītības
kvalitāti, studentu profesionālās zināšanas, prasmes un kompetences, kā arī paaugstinās
absolventu konkurētspēju darba tirgū. Studiju programmas organizācija atbilst tam, lai
sagatavotu ārsta palīgu, kura teorētiskā un praktiskā sagatavotība dod iespēju izpildīt profesijas
standartā noteiktos uzdevumus atbilstoši ceturtā profesionālā kvalifikācijas līmeņa prasībām.
Divgadīgajā (80 KP / 120 ECTS) studiju plānā iekļauti tie studiju kursi, kuri, ņemot vērā
studējošā iepriekšējo izglītību un atbilstību likumam ,,Par reglamentētajām profesijām un
profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” un pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 268 ,,Noteikumi
par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu
apjomu”, nodrošina profesionālās kvalifikācijas ārsta palīga pamatspecialitātes zināšanu,
prasmju un kompetenču ieguvi.
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Iekļautie studiju kursi specializācijai:
Ambulatorās aprūpes ārsta palīgs
1. Neatliekamā medicīniskā palīdzība veselību un dzīvību apdraudošās situācijās- 2 KP
2.

Dzemdniecība un ginekoloģija ambulatorajā praksē- 2 KP

3.

Infekcijas slimības un STS ambulatorajā praksē - 2KP

4. Traumatoloģija ambulatorajā praksē-2 KP
5. Psihiatrija un mentālā veselība ambulatorajā praksē-2 KP
6. Rehabilitācija- 2 KP
7. Veselības aprūpes organizācija ambulatorajā praksē- 2 KP
8. Medicīnas tehnoloģijas un aprīkojums ambulatorajā praksē- 1 KP
Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs
1. Akūtie stāvokļi dzemdniecībā un ginekoloģijā - 2 KP
2. Neatliekamā neiroloģija 2 – KP
3. Neatliekamā palīdzība un atdzīvināšana - 3 KP
4. Neatliekamā palīdzība dažādu infekciju gadījumos- 2 KP
5. Neatliekamā palīdzība traumu pacientiem-2 KP
6. Akūtā psihiatrija- 2 KP
7. Neatliekamā elektrokardioloģija- 1 KP
8. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dispečera darba organizācija- 1 KP
Vispārizglītojošo studiju kursu apjoms ir 20 KP, bet nozares profesionālo studiju kursu
apjoms ir 36 KP.
Valsts noslēguma pārbaudījums ar tā sastāvdaļu – kvalifikācijas darbu ir 8 KP apjomā.
Studiju kvalifikācijas prakse ir 16 KP apjomā.
Pēc sekmīgi apgūtas studiju programmas, nokārtotiem studiju kursu gala pārbaudījumiem,
ieskaitītas studiju kvalifikācijas prakses, kvalifikācijas eksāmenu nokārtošanas ar vērtējumiem
ne zemākiem par 4 („gandrīz viduvēji”) absolventi saņem 1. līmeņa profesionālās augstākās
izglītības valsts diplomu un iegūst 4. līmeņa profesionālo kvalifikāciju – atbilstoši iegūtajai
pamatspecialitātei: Ambulatorās aprūpes ārsta palīgs, Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs.
Studiju programmas kvalitātes vērtēšana
Studiju programmas kvalitātes nodrošināšana pamatojas uz 2005. gadā Bergenā
pieņemtajiem ENQA izvirzītajiem standartiem un vadlīnijām kvalitātes nodrošināšanai Eiropas
Augstākās izglītības telpā.
Studiju kvalitātes kontroles process pamatojas uz kvalitātes definīcijām:
Kvalitāte - pazīme, īpašība vai to kopums, kas raksturo priekšmeta, parādības , procesa
atbilstību noteiktām iepriekš paredzētām (izvirzītām) prasībām.
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Kvalitāte – objektu raksturotājkopa, kas nosaka to atbilstību noteiktām vai iedomātām
prasībām (ISO 9000).
Ārsta palīga profesijai raksturīgo īpašību kopums, kas nosaka atbilstību prasībām, ir
noteikts Ārsta palīga profesijas standartā.
Studiju kvalitātes izpratnei izmantotas vairākas kategorijas:
Kvalitāte kā “nulle kļūdu” - pieeja, kas vairāk izmantojama masu produkcijas ražošanā.
Lai gan izglītībā šo kvalitātes izpratni uzskata par neizmantojamu, tomēr studiju programmās
atsevišķos studiju kursos tiek pielietota pieeja, kad kādā mācību etapā, novērtējot studenta
zināšanas vai prasmes, netiek pieļautas kļūdas, un, kamēr studenta sasniegumi ir ar kļūdām, šis
studiju kurss vai tā daļa netiek ieskaitīta. Piemēram, klīniskās procedūrās, veicot procedūru
nesterili, un, ja sterilitātes ievērošanu paredz procedūras standarts, procedūras izpilde netiek
ieskaitīta. Kā arī veicot aprēķinus medikamentu, piemēram, antibiotiku atšķaidīšanā un
pacientam nozīmētās devas ievadīšanā, netiek pieļautas matemātiskas kļūdas.
Kvalitāte kā “atbilstība mērķim” – pieeja, kura raksturo kvalitātes darba definīciju:
kvalitāte ir kādam noteiktam konkrētam nolūkam, jo nepastāv jēdziens ”kvalitāte vispār”. Šī
pieeja izmantota nosakot mērķi - profesijas standartu, kuram atbilst izglītības programma.
Savukārt izglītības uzdevums – nodrošināt šī mērķa vai standarta sasniegšanu. Ārstniecības
studiju programmas pilnveide vērsta no detalizētu studiju programmu un atsevišķu kursu mērķu
izstrādes, izmantojot B.Blūma (B.Bloom) mērķu taksonomiju, uz studiju kursu aprakstiem, kuri
definē sasniedzamos studiju rezultātus („learning outcomes”).
1.

Kvalitāte kā slieksnis - pieeja, kura prasa definēt noteiktas normas un kritērijus vai to
modifikāciju - “minimālie standarti”. Izglītības programma, kas sasniegusi vai
pārsniegusi šīs normas, kritērijus, minimālos standartus, ir apliecinājusi kvalitāti. Pieeja,
kuras priekšrocība ir objektivitāte un apliecināmība. Pieeja izmantota programmas
izstrādē. Tā veidota saskaņā ar MK noteikumiem Nr.141 „Noteikumi par pirmā līmeņa
profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”.

2.

Kvalitāte kā izcilība – pieeja, kuras mērķis ir – būt labākajam. Pieeja ir būtiska veselības
aprūpes un medicīnas koledžu savstarpējās konkurētspējas palielināšanā attiecībā uz
reflektantu piesaisti studijām. Cilvēkresursu nodrošinājums veselības aprūpē ir
nepietiekošs un darba tirgus ārsta palīgiem ir ļoti labvēlīgs darba vietu nodrošinājuma
ziņā. Tomēr Latvijā ir neatbilstošs ārsta palīga darba atalgojums, tāpēc arī profesijas
prestižs sabiedrībā ir zems, tas ietekmē sabiedrības, tai skaitā potenciālo reflektantu
motivāciju studijām. Tieši tāpēc šī savstarpējā konkurence ir tik nozīmīga, tomēr pati par
sevi tā nesniedz pierādījumus tam, ka nosacīti „labākā” koledža arī īsteno labāku studiju
programmu un nodrošina tās absolventu labāku kompetenci.
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3.

Kvalitāte kā nepārtraukta pilnveide – pieeja, kas attiecināma uz akadēmiskā personāla
iekšēju individuālu vēlēšanos radoši pilnveidot studijas, īstenojot savus uzskatus par
kvalitāti. Tomēr pieejas - kvalitāte kā nepārtraukta pilnveide, trūkums ir tas, ka to
atšķirībā no pieejas - kvalitāte kā slieksnis, ir grūtāk padarīt objektīvu un pierādāmu.
Tāpēc jautājums par līdzsvaru starp kvalitātes vadību kā vairāk centralizētu procesu un
iekšējo kvalitātes kultūru kā vairāk decentralizētu procesu ir ļoti nozīmīgs.
Studiju programmas kvalitātes nodrošināšanas principi:

1.

Izstrādāta un apstiprināta koledžas ilgtermiņa attīstības stratēģija, vidējā termiņa
darbības stratēģija un gada darba plāns. To izstrādes sastāvdaļa ir SVID analīze.

2.

Veikts studiju programmas īstenošanas pašvērtējums katram akadēmiskajam gadam.

3.

Mācībspēku profesionālā kompetence atbilstoša studiju kursam. Galvenais mehānisms šī
kritērija īstenošanai ir atbilstošu mācībspēku atlase, pamatojoties uz izglītību un
tālākizglītību apliecinošiem dokumentiem, kā profesionālās kompetences apliecinājumu
izmantojot profesionālo asociāciju izsniegtos sertifikātus. Lai nodrošinātu principa
īstenošanu, koledžā izmantotā pieeja: par studiju kursam atbilstošu profesionālu
kompetenci uzskata studiju kursam atbilstošu

augstāko izglītību, pedagoģisko

kompetenci (tai skaitā apmācīttiesīgas personas statuss) un sertifikāts studiju kursam
atbilstošā jomā (profesijas studiju kursos)
4.

Studentu sasniegumu vērtēšanā izmantot studiju kursu aprakstos publicētus kritērijus
kursa novērtēšanai.

5.

Nodrošināta studentu zinību apguvei nepieciešamo resursu atbilstība un piemērotība
studiju programmai, kā arī nodrošināta to pieejamība. Pasākumi šī kvalitātes standarta
nodrošināšanai saistīti ar studiju programmai atbilstošu mācību materiālu apkopošanu
vai izstrādi, kā arī bibliotēkas un interneta resursu pieejamību studentiem. Tomēr
pieredze rāda, ka studentu iespējas izmantot literatūru vai internetā atrodamo
informāciju svešvalodās ierobežo viņu svešvalodu nepietiekamās prasmes.

6.

Nodrošināta sabiedrības informēšana, regulāri publicējot aktuālu, neitrālu un objektīvu
informāciju par piedāvāto programmu un piešķiramo grādu vai kvalifikāciju. Pasākumi
šī principa nodrošināšanai:
6.1

noslēgta sadarbība ar

vismaz vienu laikrakstu par regulāru informācijas

ievietošanu laikrakstā
6.2
7.

īstenota regulāra – ikgadēja līdzdalība izstādē „ Skola 20....”

Nodrošināta

studentu

līdzdalība

studiju

programmu

pilnveidošanā. Pasākumi šī principa nodrošināšanai saistīti ar:
7.1

Regulāru studējošo anketēšanu
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kvalitātes

vērtēšanā

un

7.2

Studējošo iesaistīšanu koledžas padomes darbā

7.3

Studējošo līdzdalību studiju programmas padomes darbā

Studējošo anketēšana ietver:
•

Anketēšanu studiju kursa noslēgumā

•

Anketēšanu studiju procesa noslēgumā

Koledžas absolventu anketēšanas rezultāti un analīze akcentē galvenos virzienus, kuros
iekšējās kontroles process ir vislietderīgākais. Pirms koledžas absolvēšanas tiek veikta 3.kursu
studentu anketēšana. Šīs anketēšanas mērķis ir noskaidrot studentu vērtējumu studiju
programmai, tās realizācijai, novērtēšanai, savstarpējām attiecībām starp studentiem, akadēmisko
un vispārējo personālu. Anketu saturs katru gadu var būt atšķirīgs.
8.

Nodrošināta darba devēju

līdzdalība studiju programmu kvalitātes vērtēšanā un

pilnveidošanā. Pasākumi šī principa nodrošināšanai:
8.1

Noskaidrots darba devēja novērtējums katram studentam individuāli vismaz trīs
reizes studiju procesa laikā saskaņā ar izstrādātiem kritērijiem, kuri raksturo
studiju programmā sasniegtos rezultātus, paredzot iespēju izteikt papildus
komentārus

9.

8.2

Darba devēji iesaistīti kvalifikācijas eksāmena vērtēšanā

8.3

Darba devēji iesaistīti koledžas padomes darbā

8.4

Akadēmiskais personāls īsteno tālākizglītības programmas ārstniecības iestādēs

Uzsākta

starptautiskās

īstenošana

sadarbības

studiju

programmu

kvalitātes

salīdzināšanai. Pasākumi šī principa nodrošināšanai:
9.1

Dalība ES Mūžizglītības programmas sektorālajā Erasmus programmā

9.2

Noslēgti līgumi ar ES augstskolām

9.3

Īstenota studējošo un mācībspēku mobilitāte

10. Īstenota zinātniskā darbība. Pasākumi šī principa nodrošināšanai:
10.1 Regulāri organizētas zinātniskās konferences, tai skaitā studentiem, tai skaitā
starptautiskas.
10.2 Nodrošināta akadēmiskā personāla zinātniskā darbība (t.sk.doktorantūrā)
10.3 Iesniegtas akadēmiskā personāla atskaites par zinātnisko darbību
11. Ārstniecības studiju programmas ikgadējs pašvērtējuma ziņojums, kas apstiprināts
Koledžas padomē.
12. Studiju programmas izvērtēšana LU studiju programmu kvalitātes novērtēšanas
komisijā.
13. Ārstniecības studiju programmas kvalitātes viena ārējā eksperta vērtējums.
14. Studiju programmas apstiprināšana LU Senātā.
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2.5. STUDIJU PROGRAMMAS FINANSĒŠANAS AVOTI UN INFRASTRUKTŪRAS
NODROŠINĀJUMS
Studiju programmas finansēšanas avoti ir valsts budžeta dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem, ko koledža saņem kā valsts budžeta pārvedumu no Latvijas Universitātes, Eiropas
Savienības mūžizglītības programmas Erasmus finansējums, kā arī pašu ieņēmumi. Finansējuma
apjoms no valsts budžeta tiek aprēķināts un piešķirts, pamatojoties uz vienošanos starp koledžu
un Izglītības un zinātnes ministriju par finansējamo studiju vietu skaitu akadēmiskajā gadā.
Valsts budžeta dotācija nodrošina studiju programmas realizācijai nepieciešamo pamatizdevumu
(atalgojums, kārtējie uzturēšanas izdevumi) segšanu. Mūžizglītības programmas Erasmus
finansējums tiek izlietots koledžas studentu studijām sadarbības augstskolās, programmā
iesaistīto ārvalstu studentu uzņemšanai koledžā, kā arī docētāju mobilitātes organizēšanā. Pašu
ieņēmumus koledža izmanto mācību procesam nepieciešamo kapitāliegāžu finansēšanai,
studējošo sadzīves apstākļu uzlabošanai dienesta viesnīcā un Eiropas Savienības struktūrfondu
projektu līdzfinansējumam.
Lai nodrošinātu pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas
Ārstniecība īstenošanu, koledžā mērķtiecīgi tiek attīstīta materiāltehniskā un informatīvā bāze,
kāda ir nepieciešama 4. līmeņa profesionālās kvalifikācijas sasniegšanai. Materiāltehniskā
aprīkojuma nodrošinājumu nosaka studiju programmas mērķi, saturs un struktūra, tāpēc visu
materiāltehnisko bāzi nosacīti var strukturēt vairākās daļās.
Lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību norisi un informācijas pieejamību ikvienam studentam
saskaņā ar sasniedzamajiem studiju rezultātiem un programmas saturu, liela uzmanība tiek
veltīta auditoriju un laboratoriju

iekārtotošanai, kā arī mūsdienīgai

mācību līdzekļu

un

aprīkojuma iegādei;
Koledža apsaimnieko IZM piederošo īpašumu Hipokrāta ielā 1 un nomā mācību un
administratīvās telpas no Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) Hipokrāta
ielā 2.
Optimizējot izdevumus un sekmējot efektīvāku un ekonomiski lietderīgāku ārsta palīgu
studentu studijām nepieciešamo telpu izmantošanu, Hipokrāta lielā 1 ir izveidotas 12 jaunas
mācību telpas: auditorijas un laboratorijas aptuveni 650 m2 platībā. Tādējādi paplašinās
Hipokrāta 1 esošās mācību telpas un

vienlaicīgi samazinās no RAKUS iznomājamo telpu

platība, jo šo telpu izmantošanas iespējas studiju un zinātniskam darbam ir samērā
neekonomiskas (tikai 38% no iznomājamās platības jeb 1058 m2). Ņemam vērā, ka medicīnā
50% no studiju laika īstenojami veselības aprūpes iestādēs, nevis izglītības iestādes kabinetos.
Hipokrāta ielā 1 ir veikta bibliotēkas un tās darbībai nepieciešamo telpu renovācija,
bibliotēka ir labiekārtota saskaņā ar bibliotēkām noteiktām normatīvo dokumentu prasībām un
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nodrošināta

aprīkojuma un informācijas tehnoloģiju modernizācija. Bibliotēkā darbojas

datortīkls ar pilnu INTERNET pieslēgumu. Bibliotēkas darba laiks pielāgots studentu
vajadzībām un studiju procesam. Bibliotēka studentiem ir pieejama arī sestdienās. Bibliotēka
piedalās informācijas dienās, kad potenciālajiem studentiem tiek izrādītas bibliotēkas telpas un
prezentētas tās iespējas. Plašāka informācija par bibliotēkas darbību un pieejamību pielikumā
Nr. 9.
Bibliotēka

pilnībā nodrošina studiju programmas Ārstniecība studējošos ar mācību

literatūru, tajā ir nozarei atbilstoša literatūra. Materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums
ir organizēts tā, lai studenti tos varētu izmantot studiju procesā, kā arī mācoties individuāli.
Bibliotēka studiju programmai atbilstošu informatīvo bāzi nodrošina ar grāmatu un
periodisko izdevumu elektronisko katalogu, kas veidots, izmantojot LIIS programmu. Ņemot
vērā LIIS nepilnības, 2010. gadā tika uzsākta atkārtota, sistematizēta fonda rekataloģizācija un
jaunieguvumu kataloģizācija bibliotēku informācijas sistēmā SKOLU ALISE. Studiju
programmai nepieciešamo informatīvo materiālu veido arī mācībspēku un bibliotekāru
sagatavotie mācību metodiskie materiāli. Mācību metodiskie materiāli tiek veidoti ar mērķi:
nodrošināt studentus ar patstāvīgajam darbam nepieciešamo informāciju, ņemot vērā ieteicamo
un obligāto literatūru katrā studiju kursā, kā arī studentu iespējas iegādāties un lasīt literatūru
svešvalodās.
Bibliotēkas kopējais fonds ir 17744 informācijas resursi (15319 eks. latviešu valodā, 2020
eks. krievu valodā un 405 – angļu valodā) - no tiem 13921 grāmatas, 952 preses izdevumi, 64
audio – vizuālie materiāli un 2807 metodiskie materiāli. Ik gadu bibliotēkas fonds tiek
papildināts ar dažādiem materiāliem atbilstoši studiju programmām. Vislielāko īpatsvaru
bibliotēkas fonda struktūrā veido grāmatas, kas saistītas ar veselības aprūpi un medicīnu, kā arī
pedagoģijā, psiholoģijā un socioloģijā.
Papildus mācību metodiskajiem materiāliem bibliotekāre sagatavo un regulāri papildina
periodikas informācijas apkopojumus par dažādām ar veselības aprūpi un medicīnu saistītām
tēmām. Sagatavoti materiāli par tādām tēmām kā: „Pacientu tiesības un pienākumi.”, „Darba
drošība un veselība darbā.”, „Darbs ar datoru un cilvēka veselība.”, „Gerontoloģija.”,
„Psihosomātika”, „Hroniska vēnu mazspēja”, „Osteoporoze”, „Cilmes šūnas”, „Alerģijas”,
„Dezinfekcija un sterilizācija”, „Ģenētiski iedzimtas slimības” u.c. Šos materiālus savam
patstāvīgajam darbam studenti var izmantot lasītavā.
Studiju programmai nepieciešamo informāciju nodrošina informācijas tehnoloģiju
pielietojums, piemēram, patstāvīgs interneta pieslēgums visiem datoriem, kuri apvienoti lokālajā
tīklā.
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Koledžas bibliotēka ir institūcija, kas iepazīstina ar jaunākajām tehnoloģijām, attīsta
informācijas meklēšanas un lietošanas prasmes, atbalsta un sekmē studiju procesu kopumā, veic
iespieddarbu, elektronisko izdevumu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu,
kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas
publisku pieejamību un izmantošanu. Koledžas bibliotēkas galvenais uzdevums – būt par
efektīvu līdzekli izziņas procesā, izmantojot atbilstošu aprīkojumu un resursu iespējas.
Lai attīstītu un pilnveidotu studentu profesionālās iemaņas, prasmes pacientu aprūpē un
klīniskajās procedūrās, Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Latvijas Universitātes
Rīgas Medicīnas koledžas infrastruktūras modernizēšana veselības aprūpes studiju programmās”
ietvaros izveidotas un ar mūsdienīgu aprīkojumu labiekārtotas 4 auditorijas (divās no tām
interaktīvās tāfeles izmantošanas iespējas)
zinātņu,

un 8 laboratorijas: Dabaszinātņu, Humanitāro

Farmakoloģijas, NMP un reanimācijas, Vispārīgās un specializētās ķirurģijas,

Vispārīgās un specializētās medicīnas, un divas Klīnisko procedūru laboratorijas (Pielikums
Nr.9). Specifiskā mācību, medicīniskā un pacientu aprūpes aprīkojuma izmantošanas iespējas
paaugstina praktisko iemaņu apgūšanas kvalitāti, ļauj mācībspēkam izmantot individuālu un
diferencētu pieeju studijām, veicināt studenta motivāciju un atbildību par studiju rezultāta
kvalitāti. Mācību laboratorijās studentu vietu skaitu nosaka studiju kursa mērķi un uzdevumi, kas
paredz darbu grupās no 6-8 studentiem grupā. Aprīkojums mācību laboratorijās nodrošina
izglītībai atbilstošu mācību metožu pielietošanu, jo papildus specifiskajam aprīkojumam
iespējams izmantot arī audiovizuālos līdzekļus grupu darbam, videotreniņiem u.c. Mācību
laboratorijas iekārtotas ievērojot profesionālo studiju kursu struktūru. Auditorijās un
laboratorijās ir pieejams IT aprīkojums (interaktīvās tāfeles, multiprojektori, kodoskopi,
laboratoriju aprīkojums praktisko darbu organizēšanai). Studiju programmas studējošo rīcībā
esošā telpu infrastruktūra atbilst gan kvantitātes, gan kvalitātes ziņā programmas sekmīgai
realizācijai.
Nozīmīgs izglītības kvalitātes nodrošināšanas aspekts ir informācijas tehnoloģiju
pielietojums studiju procesā. Koledžā ir iekārtota datorklase ar 10 vietām un bibliotēkā ar 5
vietām studentu patstāvīgam darbam. Atbalstu studējošiem nodrošina iespēja izmantot krāsainos
un melnbaltos lāzerprinterus un tintes printerus, skenerus un kopētājus.
Lai nodrošinātu praktisko nodarbību norisi veselības aprūpes iestādē – RAKUS stacionārā
,,Gaiļezers” Hipokrāta ielā 2, ir labiekārtotas 5 auditorijas un 6 laboratorijas: NMP un
reanimācijas, Vispārīgās un specializētās ķirurģijas, Vispārīgās un specializētās medicīnas un
Klīnisko procedūru laboratorijas studiju kursu īstenošanai slimnīcas vidē.
Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas
koledžas infrastruktūras modernizēšana veselības aprūpes studiju programmās” īstenošanas
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termiņš no 01.05.2010. līdz 31.07.2012. Renovācijas rezultātā projektā paredzēts nodrošināt
vides pieejamību personām ar kustību traucējumiem un koledžas studentiem ar bērniem,
izveidojot bērnu istabu, kā arī „studentu virtuvi”.

2.6. IMATRIKULĀCIJAS NOSACĪJUMI
Imatrikulācija studiju programmā „Ārstniecība” (Pielikums Nr.17) notiek, ņemot vērā
vērtējumu centralizētajos eksāmenos latviešu valodā un svešvalodā (angļu, vācu, franču), kuros
vērtējums nav zemāks par E līmeni. Ja reflektants vidējo vai profesionālo vidējo izglītību ieguvis
līdz 2004. gadam, tad vērā ņem eksāmena vērtējumu latviešu valodā un svešvalodā - vērtējums
ne zemāks kā 4 (10 ballu sistēmā) vai 3 (5 ballu sistēmā.). Iesniegumus imatrikulācijai pieņem
arī no personām, kuras likumdošanā paredzētajā kārtībā bijušas atbrīvotas no eksāmeniem
latviešu valodā un svešvalodā un, kuru gala vērtējums šajos priekšmetos ir ne zemāks kā 4 (10
ballu sistēmā) vai 3 (5 ballu sistēmā.). Gadījumā ja reflektants nav kārtojis eksāmenu latviešu
valodā, bet kārtojis Valsts valodas eksāmenu, to apliecina valsts valodas prasmes apliecība, kurā
vērtējums ir ne zemāks par A2 (pamata) līmeni. Reflektantus imatrikulē ar direktores rīkojumu,
pamatojoties uz konkursa rezultātiem un noslēgto Studiju līgumu. Konkursa rezultātus nosaka
un apkopo Uzņemšanas komisija attiecīgajam vērtējumam 5 un 10 ballu skalā piešķirot punktus,
atbilstoši tabulai Nr.2.4.
Tab. Nr.2.4.
Atzīmes
10 ballu
sistēmā
10
9
8
7
6
5
4

Atzīmes
5 ballu
sistēmā
5
4
3

Punkti
10 punkti
9 punkti
8 punkti
7 punkti
6 punkti
5 punkti
4 punkti

Punkti
9 punkti
7,2 punkti
5,4 punkti

Apkopojot pēdējo trīs gadu konkursa rezultātus (skat. 2.5. un 2.6.tab.) novērots, ka
palielinās kopējais reflektantu skaits, kā arī to reflektantu skaits, kuriem ir augsti ieskaitīšanas
punkti, kā rezultātā palielinās reflektantu skaits uz vienu studiju vietu.
Tab.Nr.2.5.
Akadēmiskais
gads
2007./08
2008./09
2009./10
2010./11

Iesnieg. skaits
71
72
131
149

Studiju programma „Ārstniecība”
Imatrikulētie
Konkursa koeficients
66
1,06
49
1,46
83
1,57
79
1,9
35

vid.iesk.punkti
13,1
13,3
13,5
13,7

Tab.Nr.2.6.
2008./09 n=49
Ieskait.
20
punkti
sk.
%
2009./10 n=83
Ieskait.
20
punkti
sk.
%
2010./11 n=79
Ieskait.
20
punkti
sk.
%

19

18

17

2
4

16

15

14

13

12

11

10

7
14,3

6
12,2

7
14,3

13
26,5

4
8,2

4
8,2

6
12,2

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

1
1,2

4
4,8

1
1,2

9
11

9
11

13
15,6

17
20,5

15
18

8
9,6

6
7

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

1
1,3

1
1,3

6
7,6

18
22,3

18
22,3

24
30

11
13,9

Gadījumā, ja reflektantiem ir vienāds ieskaitīšanas punktu skaits, uzņemšanas komisija
ņem vērā atzīmi dabas zinātņu priekšmetā vai vidējo atzīmi no sekojošiem priekšmetiem - fizika,
ķīmija, bioloģija.
Reflektantiem, kuriem ir profesionālā vidējā izglītība un feldšera kvalifikācija/specialitāte,
vērā ņem vērtējumu trīs studiju kursos (mācību priekšmetos) – terapijā, ķirurģijā un pediatrijā.
Vērtējumu iepriekšminētajos studiju kursos, pielīdzina punktu sistēmai atbilstoši vērtējuma
skalai (skat.1.tab.). Konkursa rezultātus nosaka un apkopo Uzņemšanas komisija, summējot un
kārtojot punktu summu no lielākās uz mazāko.

2.7. STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ REALIZĀCIJA
Studiju programma tiek īstenota, ievērojot Latvijas Republikā pastāvošos normatīvos
dokumentus, kas nosaka studiju procesa likumīgumu, un

atbilstoši LU RMK mērķiem un

uzdevumiem. Programmas realizācijas pamatā ir uz studiju kursu secīgu apguvi bāzēts princips.
Izglītības procesu īsteno koledžas akadēmiskais personāls (Pielikums Nr. 2), studiju
programmu koordinē Ārstniecības katedras vadītājs. Studiju norises plānošanu, sekmju
uzskaites, lietvedības jautājumus kārto Studiju daļa. Informatīvos materiālus studentiem un
mācībspēkiem nodrošina bibliotēka, tās darbu koordinē koledžas direktors. Par studiju
programmas praktisko realizāciju atbild Ārstniecības katedra, kuras uzdevums ir analizēt un dot
ieteikumus studiju kursu satura uzlabošanai, studiju kursu savstarpējai saskaņošanai,
starppriekšmetu saiknes noteikšanai, kā arī izvērtēt mācību metodisko literatūru teorētisko un
praktisko studiju nodrošināšanai, sniegt metodisku palīdzību mācībspēkiem pedagoģiskās
meistarības apgūšanai, piedalīties lekciju konspektu izstrādāšanā, izskatīt studiju kursu
starppārbaudījumus un noslēguma pārbaudes darbu, kvalifikācijas eksāmena jautājumus, analizēt
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gala pārbaudījuma rezultātus. Katra studiju kursa apguves laikā studentam ir jānokārto studiju
kursa programmā noteiktie kārtējie pārbaudījumi. Studiju kursa apguve noslēdzas ar studiju
kursa noslēguma pārbaudījumu – ieskaiti vai eksāmenu.
Studiju kursa noslēguma pārbaudījumu kārto tikai tie studenti, kuri izpildījuši visas studiju
kursa programmā noteiktās prasības. Pārskata periodā ir ieviesta

elektroniskā datu bāze -

studentu uzskaites sistēma ,,WinStudents”, kurā ir informācija par studentu un studiju gaitu.
Nozīmīgs atbalsts studiju programmas praktiskajā realizācijā un pētnieciskajā darbā ir
bibliotēkai, ar nodrošinātu pastāvīgu Interneta pieslēgumu.
Programmas mācībspēki nodrošina studiju kursu īstenošanu, regulāri atjauno kursu saturu, kā arī
apgūst jaunas didaktikas metodes, piedalās programmas satura pilnveidošanā, paralēli studiju
darbam veic pētniecisko darbu, kurā tiek iesaistīti arī

studenti, tādejādi attīstot zinātniski

pētnieciskās iemaņas, kuras nepieciešamas tālākā kvalifikācijas darbu izstrādē.
Mācībspēku

zinātniski pētnieciskā darbība (Pielikumu Nr.7, Nr.8) ir cieši saistīta ar

realizējamo studiju programmu un tai ir liela ietekme uz studentu pētniecisko darbību, iesaistot
studentus pētījuma veikšanā par aktuālām tēmām.
Ir uzsākta starptautiskā zinātniskā sadarbība ar dažādām Eiropas Savienības valstīm un
Krieviju kopēju starptautisku un starpinstitucionālu zinātniski pētniecisko projektu izstrādē, kas
nodrošina kopējas zinātniskas publikācijas un uzstāšanos ar referātiem Latvijas un starptautiska
mēroga zinātniskajās konferencēs. Par pētnieciskā darba apjomu liecina jauni noslēgtie
sadarbības līgumi zinātnē ar Sanktpēterburgas Valsts psiholoģijas un Sociālā darba institūtu
Krievijā (27.12.2010) un Comenius Universitāti Bratislavā Jesseniusa Medicīnas fakultāti
Martinā, Slovākijā (09.10.2010). Sagatavošanā ir sadarbības līgumi zinātniski – pētnieciskajā
darbā ar Vitautas Magnus Universitāti Lietuvā.
2011./2012. studiju gadā izmantojot ERAF projekta ,,Latvijas Universitātes Rīgas
Medicīnas koledžas infrastruktūras modernizēšana veselības aprūpes studiju programmās”
finansējumu koledžā tiks iegādāta jauna, mūsdienīga, Eiropā sertificēta aparatūra, kas ļaus veikt
padziļinātus medicīniski - fizioloģiskus pētījumus un būtiski paaugstinās gan mācībspēku, gan
studentu iespējas veikt Eiropas mēroga zinātniskos pētījumus, izstrādāt un piedalīties
zinātniskajos projektos sadarbībā ar citām Latvijas zinātniskajām institūcijām un paaugstinās
mācībspēku pedagoģiski - zinātnisko kompetenci. Tiek plānota katra pasniedzēja regulāra
līdzdalība zinātnisko publikāciju izstrādē, dalība Latvijas un ārvalstu zinātniskajās konferencēs.
Pētījumu, kuros piedalās mācībspēki un programmas studenti, tēmas ir saistītas ar slimību
diagnostikas un ārstēšanas problēmām neatliekamās medicīnas un ambulatorās aprūpes aspektā,
kā arī saistībā ar studiju procesu:
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,,Studentu apmierinātība ar studiju procesa norisi” - ilgstošs pētījums, kurš tiek veikts katru
gadu ar mērķi optimizēt studiju procesu, pamatojoties uz studentu ieteikumiem.
„Studentu stresa tolerances analīze, ietekme uz dzīves kvalitāti un mācību procesu”.
Lai attīstu kritisko domāšanu un analītisku pieeju, studiju programmas īstenošanā un
studiju kursu mērķu sasniegšanā tiek izmantotas daudzveidīgas metodes: lekcijas, semināri,
diskusijas, praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs, grupu darbs, kontroldarbs, klīnisko situāciju
uzdevumi, kā arī klīniskā prakse. Lekcijās plaši tiek izmantotas datorprezentācijas. Turpinās
vairāku kursu lekciju materiāla izstrāde elektroniskā veidā. Studentiem prezentācijas ir pieejamas
e-studiju vidē.
Sakarā ar uzņēmējdarbības studiju kursu ieviešanu programmā ir piesaistīti nozares
speciālisti šo studiju kursu realizācijai.
Praktiskās nodarbības plaši tiek izmantotas tajos studiju kursos, kuru specifika prasa apgūt
noteiktu praktisko iemaņu kopumu, lai students varētu veikt ārsta palīga profesijā nepieciešamās
prasmes, pamatot to izpildi, apspriest un risināt praktiskus jautājumus, tādējādi pilnveidojot
savas prasmes un kompetences. Praktiskā darba metodes, galvenokārt, tiek izmantotas nozares
studiju kursos. Praktiskajos darbos studenti nostiprina lekcijās iegūtās zināšanas un pamatā
apgūst profesionālās prasmes, atbilstoši profesiju standartam. Praktiskajās nodarbībās studenti
strādā individuāli vai nelielās grupās. Praktisko nodarbību apmeklējums, atšķirībā no lekciju
apmeklējuma, ir obligāts un tiek ņemts vērā gala vērtējuma saņemšanā.
Studiju kursos tiek iekļauts studentu patstāvīgais darbs, kura rezultātus studenti prezentē,
diskutē un vērtē studentu auditorijā .
Semināros studenti iegūst pieredzi sniegt citiem savas zināšanas un piedalīties diskusijā.
Metožu izvēli studiju kursos nosaka to mērķi, uzdevumi un saturs. Tas nosaka arī studentu skaitu
kontaktstundu laikā: lekcijās - 30-60 studentu, semināros 15-20 studentu, praktiskajos darbos 68 studenti, klīniskajās praksēs veselības aprūpes iestādē vienā nodaļā 1- 2 studenti.
Saskaņā ar pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītība standartu Ārstniecības studiju
programmā tiek organizētas prakses ārpus izglītības iestādes – veselības aprūpes iestādēs,
galvenokārt, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā (gan Rīgā, gan reģionālajos centros),
Neatliekamās medicīniskās palīdzības uzņemšanas klīnikās, gimenes ārstu praksēs, intensīvās
terapijas klīnikās, toksikoloģijas un sepses klīnikās, traumatoloģijas un politraumu nodaļās,
traumpunktos). To realizācijā ir iesaistīti veselības aprūpes iestāžu darbinieki – sertificēti ārsta
palīgi un ārsti. Prakšu mērķi paredz studiju kursos iegūto zināšanu, prasmju un iemaņu
pielietošanu reālā no koledžas atšķirīgā vidē. Pacientu tiesības („Pacientu tiesību likums” 5.pants
(7), 12.pants (1) 17.12.2009.)

paredz viņu piekrišanu studenta līdzdalībai aprūpē prakses

vadītāja klātbūtnē un atbildībā, tādēļ prakšu realizācija notiek tikai kontaktstundu veidā. Par
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prakses norisi atbildību uzņemas gan izglītības iestāde, gan veselības aprūpes iestādes prakšu
organizators un vadītājs. Šos procesus reglamentē līgumi (Pielikums Nr.5)

starp izglītības

iestādi un veselības aprūpes iestādi, Prakses nolikums (Pielikums Nr. 6), kā arī konkrētās prakses
apraksts (Pielikums Nr.7), kurā noteikti

prakses mērķi, saturs, organizācija, sasniedzamais

rezultāts, tā atspoguļojums un prakses vērtējums. Prakses vērtējumu veic pēc iepriekš
izstrādātiem kritērijiem. Divgadīgajā studiju plānā klīniskās prakses 16 KP apjomā tiek realizētas
atbilstoši izvēlētajai specializācijai, pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.268. - „Noteikumi par
ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās
medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un
praktisko zināšanu apjomu”
Kvalifikācijas darbs tiek izstrādāts izglītības programmas noslēgumā, tas ir orientēts uz
neatliekamo medicīnu. Divgadīgajā Ārstniecības studiju programmā studējošie pētniecības darbu
veic atbisltoši izvēlētai specializācijai. Kvalifikācijas darba mērķis ir sistematizēt un paplašināt
teorētiskās zināšanas, attīstīt pētniecības prasmes pētījuma veikšanai un apliecināt gatavību ārsta
palīga darbam un prakses problēmu risināšanai. Darbs tiek izstrādāts atbilstoši metodiskajiem
norādījumiem un aizstāvēts studiju noslēgumā. Kvalifikācijas darba pētījuma tēmai jābūt saistītai
ar profesiju un tai atbilstošajām ētiskajām normām. Studentiem tiek dota iespēja veikt pētījumu
un rakstīt kvalifikācijas darbu veselības aprūpes iestādēs.
Students aizstāv kvalifikācijas darbu kvalifikācijas eksāmenā. Koledžas labāko
kvalifikācijas darbu autori piedalās LU RMK organizētās zinātniskās konferencēs, kā arī
konferencēs, kuras organizē citās medicīnas koledžās un veselības aprūpes iestādēs.
Kvalifikācijas darbi ir pieejami koledžas bibliotēkā.

2.8. VĒRTĒŠANAS SISTĒMA
Studiju programmā izmantojamā vērtēšana atbilst:
1.

2001. gada 20. marta LR MK noteikumiem Nr.141 “Noteikumi par pirmā līmeņa
profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” un Augstskolu likumam,

2.

,,Nolikumam par studiju un pārbaudījumu kārtību”, kas izstrādāts saskaņā ar: LU Senāta
28.12.2009.lēmumu Nr. 307 ,,Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas
nolikums” apstiprināts LU RMK Padomes sēdē Rīgā, 2010.gada 13.oktobrī Protokols
Nr.31.
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Ārstniecības studiju programmas studentu sasniegumu vērtēšana pamatojas uz šādiem
principiem:
1.

pozitīvo sasniegumu summēšanas princips — iegūtā izglītība tiek vērtēta, summējot
pozitīvos studiju sasniegumus studiju kursā, tas ir iestrādāts studiju kursa programmas
aprakstā;

2.

vērtējuma obligātuma princips — nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par programmu
pamatdaļās ietvertā obligātā satura apguvi;

3.

prasību atklātības un skaidrības princips — iegūtās izglītības vērtēšanai ir noteikts
pamatprasību kopums atbilstoši izvirzītajiem programmu mērķiem un uzdevumiem, kā
arī studiju kursu mērķiem un uzdevumiem;

4.

vērtēšanā izmantoto pārbaudes veidu dažādības princips — programmas apguves
vērtēšanā izmanto dažādus pārbaudes veidus, kurus mācībspēks ir norādījis studiju kursa
programmā;

5.

vērtējuma atbilstības princips — pārbaudes darbā tiek dota iespēja apliecināt analītiskās
un radošās spējas, zināšanas, prasmes un iemaņas 1. līmeņa augstākās izglītības
programmai atbilstošos uzdevumos un situāciju analīzēs. Pārbaudēs iekļaujamais satura
apjoms atbilst studiju kursu programmās noteiktajam saturam un profesiju standartā
noteiktajām prasmju un zināšanu prasībām.
Vērtēšanas sistēma pašnovērtēšanas periodā nav būtiski mainījusies. Studiju kursa ietvaros

zināšanu novērtēšanas metodes, pārbaudes formu un prasības kredītpunktu iegūšanai nosaka
katra studiju kursa atbildīgais mācībspēks. Katru gadu Ārstniecības studiju programma un
studiju kursi tiek aktualizēti un apstiprināti Koledžas padomē.
Studijās iegūto zināšanu un prasmju galvenie pārbaudījumu veidi ir:
1.

Starppārbaudījumi, kuru skaits un veids ir noteikts studiju kursa aprakstā:
kontroldarbs, patstāvīgais darbs, praktiskais darbs, referāts, eseja, individuālo un grupu

darbu prezentācijas, problēmsituāciju uzdevumu analīze, klīnisko situāciju analīze, tests.
2.

Studiju kursa noslēguma pārbaudījumi: eksāmens/ieskaite, praksei- aizstāvēšana.
Katra studiju kursa apguves laikā students kārto studiju kursa programmā noteiktos

kārtējos starppārbaudījumus. Studiju kursa noslēguma pārbaudījumu ir atļauts kārtot tikai tiem
studentiem, kuri izpildījuši visas studiju kursu programmā noteiktās prasības, kādas mācībspēks
norādījis kursa aprakstā.
Par vērtēšanas kritērijiem, metodēm un prasībām kredīta iegūšanai studenti tiek informēti
katra studiju kursa ievadlekcijā. Studiju kursu uzskata par sekmīgi apgūtu, ja vērtējums 10 ballu
skalā nav zemāks par ,,4” (gandrīz viduvēji) vai ir ,,ieskaitīts”. Studiju kursi, kuru apjoms ir 1
KP, tiek vērtēti ar „ieskaitīts” vai „neieskaitīts” (Pedagoģijas pamati veselības aprūpē, Higiēna
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un epidemioloģija, Speciālā patoloģija, Profilaktiskā medicīna, Radioloģijas pamati un biofizika,
Traumatoloģija, Neatliekamā elektrokardioloģija, Katastrofu medicīna un toksikoloģija, NMP
dispečera darba organizācija, Medicīnas tehnoloģijas un aprīkojums ambulatorajā praksē,
Prakse-ievads profesijā) Studiju kursi, kuru apjomsir 2KP un vairāk, tiek vērtēti eksāmenā ar
atzīmi. Kontroldarbus, diferencētās ieskaites, eksāmenus un citus pārbaudījumus studenti kārto
individuāli. Praktisko darbu izpildi un iesniegšanu mācībspēkam
Tomēr

studenti veic individuāli.

dažos studiju kursos, lai veicinātu komandas darba prasmju un pieredzes apguvi,

atsevišķu praktisko darbu izpildē studenti strādā 3 līdz 5 cilvēku lielās darba grupās. Studentu
zināšanu pārbaude, galvenokārt,

tiek realizēta rakstiska darba formā. Pārbaudē ir ietverti

uzdevumi testa veidā, arī analītiska rakstura uzdevumi, kuru atrisināšanai nepieciešama ne tikai
māka mehāniski reproducēt apgūto faktu materiālu, bet arī spējas interpretēt faktus, analizēt
izejas informāciju, izmantojot kritisko domāšanu, radoši to apstrādāt un veidot loģiski pamatotus
secinājumus.
Pārbaudījumu mērķis ir konstatēt, kādā līmenī students ir apguvis teorētiskās zināšanas un
ieguvis prasmes pielietot tās profesionālajā darbībā nepieciešamo uzdevumu veikšanai.
Balstoties uz pieredzi, ko mācībspēki iepriekšējos gados uzkrājuši studiju programmas
„Ārstniecība” realizācijas gaitā, studējošo zināšanu novērtēšana un patstāvīgā studiju darba
kontrole tiek veikta paralēli studiju darbam semestra ietvaros, t.i. – novērtēšanai ir nepārtraukts
raksturs. Tas, pirmkārt, nodrošina atgriezenisko saiti starp studentu un mācībspēku konkrētā
studiju kursā, ļaujot mācībspēkam novērtēt jau realizētu kursa sadaļu apguves līmeni un līdz ar to
arī pasniegšanas kvalitāti. Otrkārt, tas nodrošina reāla, nepārtraukta studiju darba norisi, katram
studentam semestra laikā rodas objektīvs priekšstats par savām un savu kolēģu sekmēm, tādejādi
nodrošinot veselīgu akadēmisko konkurenci.
Atbilstoši studiju kursa specifikai var noteikt arī prasības praktisko nodarbību
apmeklējumam. Visos studiju kursos praktisko nodarbību apmeklējums ir obligāts – 100%,
neatkarīgi no kavējuma iemesla praktiskās nodarbības ir jāatstrādā. Studiju kursa noslēguma
vērtējumu veido pārbaudījums – eksāmens vai ieskaite, kopā ar studiju kursa kārtējiem
pārbaudījumiem (starppārbaudījumiem). Starppārbaudījumu skaits un veids, kā arī īpatsvars
kursa galīgajā vērtējumā ir noteikti kursa aprakstā. Lai iegūtu tiesības kārtot eksāmenu/ieskaiti,
studentam ir jāizpilda studiju kursa aprakstā noteiktais darba apjoms, saņemot visās pozīcijās
pozitīvu vērtējumu. Novērtēšanas biežums ir atkarīgs no kursa apjoma un specifikas. Visos
kursos noslēguma vērtējums (atzīme) veidojas kumulatīvi, t.i., vērtējot studenta darbu visa
semestra laikā, kas veido daļu no gala vērtējuma atzīmes un eksāmena darbu.
Dažos studiju kursos

praktizē seminārus, kuros

vērtējumi, veidoti secinājumi, priekšlikumi.
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notiek radoša domu apmaiņa, top

Studiju kursa apguves kopējo vērtējumu veido: starppārbaudījumu kopējais vērtējums, kas
nav mazāks kā 50% no kopējā vērtējuma un eksāmenā iegūtais vērtējums, kas nav mazāk kā
50% no kopējā vērtējuma. Veicot galīgo vērtējumu, tiek ņemti vērā visi semestra laikā veiktie
uzdevumi. Īpaša vērība tiek veltīta studiju rezultātu – zināšanu, prasmju un kompetenču
vērtēšanas formu pilnveidošanai, tiek pilnveidoti studiju kursu apraksti, pārdomātas studijās
izmantotās mācību metodes un vērtēšanas sistēma, tiek veikts darbs, lai studiju kursu materiāli
būtu pieejami interneta vidē. Jaunas iespējas paver Interneta un citu datortehnoloģiju iespēju
ieviešana studiju procesā gan informācijas ieguvei, gan apstrādei, gan uzglabāšanai, kā arī
operatīvai saziņai. Mācībspēki studentu apgūtās zināšanas un prasmes vērtē nepārtraukti, īpaši
praktisko darbu veikšanas laikā, gan to veicot individuāli, gan grupās, gan visiem kopā.
Studiju programmas apguve noslēdzas ar valsts pārbaudījumu – kvalifikācijas eksāmenu,
kura sastāvdaļa ir eksāmena rakstiskā daļa un kvalifikācijas darba izstrādāšana un aizstāvēšana.
Kvalifikācijas darbs tiek izstrādāts un aizstāvēts individuāli. Pētījumu veikšanā, kvalifikācijas
darba izstrādē un darba tehniskajā noformēšanā studenti izmanto LU RMK

metodiskos

norādījumus kvalifikācijas darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai (Pielikums Nr.10)
Aizstāvot kvalifikācijas darbu, vērtēšanas kritēriji ir:
1. teorētisko zināšanu un pieredzes sistematizācija, nostiprināšana un paplašināšana;
2. patstāvīga literatūras un citu informatīvo avotu apguve, t.sk. svešvalodās;
3. uzdevumu teorētiskās nostādnes un pētāmās problēmas risināšanas prasme, kas ietver
atsevišķus un kompleksus kopsavilkumus un novitātes elementus;
4. aktuālas lietišķās problēmas analīze;
5. praktisku risinājumu izstrādāšana ieteikumu un priekšlikumu veidā;
6. patstāvīga lietišķā pētījuma veikšanas iemaņu un iegūto praktisko rezultātu aizstāvēšanas
spēju attīstība un nostiprināšana.
Noslēguma pārbaudījumu komisijas sastāvā ir komisijas priekšsēdētājs un vismaz četri
komisijas locekļi. Komisijas priekšsēdētājs un vismaz divi no komisijas ir nozares profesionālo
organizāciju vai darba devēju pārstāvji. Kvalifikācijas eksāmenu reglamentē Valsts
pārbaudījuma nolikums. Kvalifikācijas eksāmenu drīkst kārtot studenti, kuri pilnībā izpildījuši
studiju programmas prasības Ārstniecības studiju programmā. Kvalifikācijas eksāmena norisi un
vērtēšanas kritērijus ir izstrādājušas abas katedras kopā - Māszinību un Ārstniecības,

un

apstiprinājusi koledžas Padome.
Prakses uzdevumu izpildi atbilstoši to mērķim un uzdevumiem pēc koledžas izstrādātiem
kritērijiem (Pielikums Nr.6) vērtē tiešais prakses vadītājs veselības aprūpes iestādē, Ārstniecības
katedras vadītājs. Prakses vērtējumu (ar atzīmi) veido prakses atskaites aizstāvēšana: prakses
sekmīga realizācija veselības aprūpes iestādē, klīniskās prakses dokumentācijas izstrādāšana un
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iesniegšana (aprūpes plāns, prakses dienasgrāmata, prakses atskaite), veselības aprūpes iestādes
vērtējums, koledžas vērtējums un studenta pašnovērtējums.

2.9. STUDĒJOŠIE
2.9.1. Studējošo skaits
Studējošo skaits studiju programmā „Ārstniecība”
Tab.Nr.2.7.
1.gadā imatrikulēto
studentu skaits (uz
1.septembri)

2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011

40
36
66
49
83
79

Studējošo skaits pa
studiju gadiem
(uz 1.janvāri)
1.
2.
3.
31
22
35
23
15
50
26
23
46
36
27
85
37
44
73
59
35

Kopā
studē

t.sk.
par
maksu

53
73
99
109
166
167

-

Absolventu
skaits

20
25
33

Apkopojot imatrikulēto un eksmatrikulēto studentu skaitu, kas ieguvuši pirmā līmeņa
profesionālo augstāko izglītību un ceturtā līmeņa kvalifikāciju, var apgalvot, ka vismaz 50% no
imatrikulētajiem tiek sagatavoti darba tirgum (skat. 2.8.tabulu).
Tab.Nr.2.8.
Uzņemšana
Gads
Skaits
2005.g. aug.
40
2006.g. aug.
36
2007.g.aug.
66
2008.g.aug.
49
2009.g.aug.
83
2010.g.aug.
79

Gads
2008.g.jūn.
2009.g.jūn.
2010.g.jūn.
2011.g.jūn.
2012.g.jūn.
2013.g.jūn.

Absolvēšana
Skaits
20
25
33

%
50
69,4
50

2.9.2. Studējošo un absolventu aptauju analīze
Studiju procesa organizācijas novērtēšanai ik gadu tiek veiktas studentu aptaujas pa kursu
grupām – 1., 2. un 3.kursā.
Pirmajā un otrajā kursā aptauja ir salīdzinoši neliela. 3. studiju gada noslēgumā pēc Valsts
noslēguma pārbaudījumiem un diplomu izsniegšanas tiek veikta absolventu aptauja, kura ir
plašāka (Pielikums Nr.4). Aptauju galvenais mērķis ir noskaidrot studentu viedokli par
Ārstniecības studiju programmas īstenošanu un to ietekmējošiem faktoriem, saistībā ar dažādo
struktūrvienību nozīmīgumu un gūt vērtējumu iepriekš izvirzītajos kritērijos, galvenokārt
izmantojot Likerta skalas principu.
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Iegūstot un izvērtējot vērtējumu gan par teorētisko, gan par praktisko nodarbību un darba
organizācijas apmierinātību dažādos līmeņos, pastāv iespēja rast būtiskākos darbības
uzlabošanas virzienus vai arī esošās darbības nostabilizēšanu.
.

Tab.Nr.2.9.
Absolventi

1.kurss

2.kurss

(n=42)

(n=22)

(n=32)

vērtējums par:

Vid.

Vid.

Vid.

realizēto izglītības programmu kopumā

8,74

7,90

8,00

8,38

7,23

7,97

8,80

8,04

8,34

8,71

8,27

8,31

savu apmierinātību teorētisko nodarbību
(lekcijas, semināri, patstāvīgie darbi) kvalitāti
kopumā!
studiju laikā
notikušo mācību
prakšu
(apakšgrupās dalīto) kvalitāti kopumā!
studiju laikā notikušo klīnisko prakšu
(individuāla – bez apakšgrupām) kvalitāti
kopumā!

Jautājumā, kurā tiek lūgts novērtēt realizētās izglītības programmu kopumā, gan atsevišķi
teorētisko un praktisko nodarbību īstenošanu, izmantojot 10 ballu sistēmu, iegūtie dati liecina, ka
nepastāv būtisku atšķirību studentu un absolventu skatījumā. Iespējams, ka otro kursu studentu
vērtējums par teorētisko nodarbību realizāciju nosacīti zems ir tāpēc, ka šajā studiju gadā
vairums studiju kursu realizē/vada klīnikās strādājošie speciālisti, kuriem varētu būt atšķirīgāka
pieredze mācību metožu izmantošanā un informācijas sniegšanā studentiem.
Tab.Nr.2.10.
Absolventu vērtējums par sasniegtajām kompetencēm
Kritērijs
Spēju vadīt savu darbu
Spēju strādāt sadarbībā ar citiem
Spēju kritiski izvērtēt esošo situāciju un attiecīgi reaģēt
Pārvaldu laika menedžmentu (plānoju, organizēju, veicu)
Spēju patstāvīgi atlasīt informāciju un veikt tās analīzi problēmu
definēšanā un risināšanā
Spēju izvirzīt pasākumu veikšanu prioritārā secībā
Izprotu un spēju komunicēt par izvēlētās profesijas vietu sociālā
kontekstā
Spēju aprakstīt, formulēt un komunicēt saistībā ar praktisku
jautājumu risināšanu
Spēju veikt praktisku problēmu risināšanu balstoties uz iegūto
zināšanu bāzes

n=32
Sasniegts Nesasniegts
28
4
32
29
3
25

7

30

2

29

3

29

3

31

1

31

1

Analizējot iegūtos rezultātus, redzams, ka vairums absolventu atzīst dažādu kompetenču
sasniegšanu studiju laikā. Pozitīvs šķiet rādītājs, ka visi aptaujātie atzīst, ka spēj strādāt sadarbībā
44

ar citiem, kas ir ļoti svarīgs rādītājs veicot profesionālos pienākumus. Pozitīvs rādītājs ir, ka
aptaujātie atzīst spēju vadīt savu darbu, patstāvīgi atlasīt informāciju, veikt tās analīzi, formulēt
un komunicēt par jautājumu praktisku realizāciju un veikt problēmu risināšanu. Iepriekšminētie
rādītāji rada pārliecību, ka darba tirgum ir sagatavoti atbilstoši profesionāļi.
Tab. Nr.2.11.
Absolventu vērtējums par teorētisko nodarbību kvalitāti (n=32)
Kritērijs

Pilnībā
neapmierina

Neapmierina

1

2

Absol.sk.

Kompetenti docētāji
Saista teoriju ar praksi
Klīnisku situāciju analīze
Mācību metožu dažādība
Pārdomāta patstāvīgo
darbu organizācija
Konsultācijas
Multimedija prezentācijas
Savstarpējā komunikācija
Nodarbību plānveidība
Iepriekš saņemti studiju
kursam izstrādātie izdales
materiāli

Apmierina

1

%

Ļoti apmierina

3

4

Absol.sk.

%

Absol.sk.

%

Absol.sk.

%

1
3
3

3,1
9,4
9,4

12
15
17
21

37,5
46,8
53,1
65,6

19
14
12
10

59,4
43,8
37,5
31,3

7

21,9

17

53,1

8

25

18,8
3,1
7,8
11

17
14
14
15

53,1
43,8
43,8
46,8

9
17
13
7

14,1
53,1
40,6
11

18,8

15

46,8

8

25

3,1

3

9,4

6
1
5
7

3

9,4

6

Tab. Nr.2.12.
Absolventu vērtējums par praktisko nodarbību kvalitāti
(n=32)
Kritērijs

Pilnībā
neapmierina

Neapmierina

1
Absol.sk.

2
%

Precīzs un programmai
atbilstošs prakšu grafiks.
Klīniskās prakses vadītāju
kompetence un līdzatbildība.
Personāla labvēlīgā attieksme
pret studentiem slimnīcā
Līdzdalība klīnisku situāciju
risināšanā
Prakses ilgums vienā vietā
Iepriekšējās teorētiskās
zināšanas
Prakses satura neatbilstība
Jūsu priekšstatam par to.

Apmierina

Ļoti apmierina

3

4

Absol.sk.

%

Absol.sk.

%

Absol.sk.

%

5

7,8

13

30,6

14

43,8

4

12,5

8

25

20

62,5

8

25

8

25

16

50

1

3,1

4

12,5

14

43,8

13

40,6

1

3,1

8

25

10

31,3

13

40,6

6

18,8

17

53,1

9

28,1

10

31,3

11

34,4

5

7,8

6

18,8

Analizējot datus par teorētisko un praktisko nodarbību kvalitāti absolventu skatījumā,
redzams, ka vairumam no aptaujātajiem

nodarbību kvalitāte apmierina vai ļoti apmierina.

Sakarā ar to var secināt, ka mācībspēki izmanto dažādas mācību metodes, domā par informācijas
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sniegšanas veidiem, pārdomā klīnisko situāciju analīzes nozīmīgumu un pastāv pozitīva
komunikācija mācībspēku un studentu starpā, kas veicina pozitīvas studiju vides attīstību.
Tab.Nr.2.13.
Absolventu vērtējums par studiju programmas satura atbilstību reālai situācijai veselības
aprūpē
Absol.sk.
%
Jā, jo
A. iegūtās zināšanas atbilst prakses videi
19
42,22
B. iegūtās zināšanas ir pietiekošas
11
24,44
C. esmu ieguvusi/ieguvis pietiekamu kompetenci profesionālās
15
33,33
darbības uzsākšanai
Absol.sk.
%
Nē, jo
A. praksē nepieciešamas mūsdienīgākas zināšanas
1
B. praksē nepieciešamas mūsdienu tehnoloģijām atbilstošākas
4
prasmes
C. neesmu ieguvusi/ieguvis pietiekamu kompetenci profesionālās
3
darbības uzsākšanai
Veicot izglītojošo darbu svarīgi ir noskaidrot viedokli par studiju programmas satura un
realizācijas atbilstību reālajai prakses videi. Atbildot uz šo jautājumu pozīcijā, jā, jo... iegūtas 45
atbildes, bet pozīcijā – nē, jo ... attiecīgi iegūtas 8 atbildes (šīs atbildes nebūtu korekti izteikt %
attiecībās).
42,22% aptaujāto absolventu atzīst, ka studiju laikā iegūtās zināšanas atbilst izvēlētās
profesijas prakses videi un 33,33% atzīst, ka ir pietiekamas prasmes profesionālās darbības
uzsākšanai izvēlētajā profesijā.
Tab. Nr.2.14.
Bibliotēkas darbības novērtējums – 1.kursi
Vērtējums
Vērtēšanas kritērijs
Darba laiks
Informācijas pieejamība par jaunāko
literatūru
Iespēja nokopēt dažādus materiālus
Savstarpējā komunikācija
Studiju darbam nepieciešamās literatūras
pieejamība
Preses izdevumu dažādība
Bibliotēkas datu bāzu pieejamība
internetā

Pilnībā
neapmierina

Neapmierina

Apmierina

Ļoti
apmierina

1
1 (2,4%)

2
3 (7,1%)

3
12 (28,6%)

4
26 (62%)

2 (4,8%)

6 (14,3%)

22 (52,4%)

12 (28,6%)

1 (2,4%)
4 (9,5%)

4 (9,5%)
8 (19%)

18 (42,8%)
14 (33,3%)

19 (45,2%)
16 (38,1%)

2 (4,8%)

4 (9,5%)

17 (40,5%)

19 (45,2%)

1 (2,4%)

7 (16,7%)

27 (64,3%)

7 (16,7%)

1 (2,4%)

8 (19%)

21 (50%)

12 (28,6%)
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Tab. Nr.2.15.
Bibliotēkas darbības novērtējums – 2.kursi
Vērtējums
Pilnībā
neapmierina

Vērtēšanas kritērijs

1
Darba laiks
Informācijas pieejamība par jaunāko
literatūru
Iespēja nokopēt dažādus materiālus
Savstarpējā komunikācija
Studiju darbam nepieciešamās literatūras
pieejamība
Preses izdevumu dažādība
Bibliotēkas datu bāzu pieejamība
internetā

1 (4,5%)
1 (4,5%)

Neapmierina

Apmierina

Ļoti
apmierina

2
1 (4,5%)

3
8 (36,4%)

4
12 (54,5%)

2 (9,1%)

12 (54,5%)

8 (36,4%)

2 (9,1%)
3 (13,7%)

11 (50%)
11 (50%)

8 (36,4%)
7 (31,8%)

2 (9,1%)

13 (59%)

6 (27,3%)

2 (9,1%)

13 (59%)

7 (31,8%)

2 (9,1%)

11 (50%)

9 (40,9%)
Tab.Nr.2.16.

Bibliotēkas darbības novērtējums – absolventi (n=32)
Vērtējums
Vērtēšanas kritērijs

Pilnībā
neapmierina

Neapmierina

Apmierina

Ļoti
apmierina

2
2 (6,2%)

3
14 (43,8%)

4
16 (50%)

9 (28,1%)

11 (34,4%)

12 (37,5%)

3 (9,4%)
3 (9,4%)

8 (25%)
7 (21,9%)

5 (15,6%)
7 (21,9%)

16 (50%)
15 (46,9%)

1 (3,1%)

7 (21,9%)

18 (56,2%)

6 (18,8 %)

2 (6,2%)

4 (12,5%)

14 (43,8%)

12 (37,5%)

1 (3,1%)

9 (28,1%)

15 (46,9%)

7 (21,9%)

1
Darba laiks
Informācijas pieejamība par jaunāko
literatūru
Iespēja nokopēt dažādus materiālus
Savstarpējā komunikācija
Studiju darbam nepieciešamās
literatūras pieejamība
Preses izdevumu dažādība
Bibliotēkas datu bāzu pieejamība
internetā

Viens no svarīgākajiem studiju procesa realizācijas posmiem ir bibliotēkas fonda
daudzveidība, atbilstība studiju programmai un pieejamība studentam. No iegūtajiem datiem
redzams, ka bibliotēkas darbība, ņemot vērā dažādos kritērijus, visās respondentu grupās
ieguvusi vērtējumu apmierina vai ļoti apmierina. Visas trīs aptaujāto grupas vērtējumu ļoti
apmierina devušas pozīcijā par bibliotēkas darba laiku. Jāatzīmē, ka darba laika grafika izstrāde
balstīta bibliotēkas speciālistiem sadarbojoties ar citām struktūrvienībām, veicot personīgās
pieredzes refleksiju, novērojumus un ekspresaptaujas studentu vidū.
Tab.Nr.2.17.
Vērtējums par dienesta viesnīcas darbību – absolventi (n=18)
Vērtējums
Vērtēšanas kritērijs

Pilnībā
neapmierina

Neapmierina

1

2

Sadzīves apstākļi (ērtības komforta
nodrošināšanai)

3 (16,7%)
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Ļoti
apmierina

Apmierina

3

4
12 (66,6%)

3 (16,7%)

Savstarpējā komunikācija
Iespēja uzņemt viesus
ģim.locekļi)
Īres maksa
Viesnīcas
pieejamība
diennakts laikā

(draugi,

jebkurā

1 (5,6%)

1 (5,6%)

7 (38,9%)

9 (50%)

2 (11,1%)

8 (44,4%)

3 (16,7%)

5 (27,7%)

1 (5,6%)

1 (5,6%)

5 (27,7%)

11 (61,1%)

6 (33,3 %)

7 (38,9%)

1 (5,6%)

4 (22,2%)

Ļoti dažāds vērtējums absolventu skatījumā ir par dienesta viesnīcas darbību. Divās
pozīcijās (iespēja uzņemt viesus un pieejamība jebkurā diennakts laikā) iegūts vērtējums
neapmierina. Jāatzīmē, ka par šīm pozīcijām atrunāts arī dienesta viesnīcas iekšējās kārtības
noteikumos, ar mērķi nodrošināt studentu drošību. Iespējams, ka iegūtie dati saistīti ar to, ka
pamatā studējošie ir jaunieši, kuriem nepieciešama papildus socializēšanās ar vienaudžiem, līdz
ar to viņus neapmierina attiecīgās prasības. Absolventu vērtējums – ļoti apmierina, iegūts
pozīcijā par īres maksu un savstarpējā komunikācija. Šodienas ekonomisko apstākļu situācijā
finanšu plānošana ģimenēs ir diezgan aktuāla, pie tam dienesta viesnīcu galvenokārt izmanto
lauku reģionu jaunieši, kuriem, iespējams, ir mazāka finansiāla rocība pakalpojumu apmaksā.
Tab.Nr.2.18.
Vērtējums par studiju procesa īstenošanu – 1.kurss
Kritērijs

Pilnībā
neapmierina

1
Absol.sk.

Studiju plāns
Studiju noslodzes pakāpe
Sekmju novērtēšana
Studiju vide
Informācijas pieejamība
Prakšu vadītāju darbība
Docētāju kompetence
Konsultācijas
Studiju materiāli
Datoru nodrošinājums
Interneta pieejamība

1

%

2,4

2
2

4,8
4,8

Neapmierina

Apmierina

2

3

Absol.sk.

1
2
7

5
4
9
10

%

Absol.sk.

23
32
2,4 31
4,8 14
16
17
17
11,9 19
9,5 17
21,4 17
24
15

Ļoti apmierina

4
%

Absol.sk.

%

54,8
76,2
73,8
33,33
38,1
40,5
40,5
45,2
40,5
40,5
35,7

19
10
10
25
19
25
25
18
21
14
15

45,2
24
24
59,5
45,2
59,5
59,5
42,85
50
33,33
35,7

Tab.Nr.2.19.
Vērtējums par studiju procesa īstenošanu – 2.kurss
Kritērijs

Pilnībā
neapmierina

Neapmierina

Apmierina

1

2

3

Absol.sk.

Studiju plāns
Studiju noslodzes pakāpe
Sekmju novērtēšana
Studiju vide
Informācijas pieejamība
Prakšu vadītāju darbība
Docētāju kompetence
Konsultācijas

%

Ļoti apmierina

4

Absol.sk.

%

Absol.sk.

%

Absol.sk.

%

4
2
3
4
2
2
1
3

18,2
9,1
13,6
18,2
9,1
9,1
4,5
13,6

13
12
13
14
16
8
8
10

59,1
54,5
59,1
63,6
72,7
36,4
36,4
45,5

5
8
6
4
4
12
13
9

22,8
36,4
27,3
18,2
18,2
54,5
59,1
40,9
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Studiju materiāli
Datoru nodrošinājums
Interneta pieejamība

2
9,1 6
9,1 5

2
2

9,1
27,3
22,8

10
10
12

45,5 10
45,5 4
54,5 3

45,5
18,2
13,6

Tab.Nr.2.20.
Vērtējums par studiju procesa īstenošanu – absolventi
Kritērijs

Pilnībā
neapmierina

Neapmierina

1
Studiju plāns
Studiju noslodzes pakāpe
Sekmju novērtēšana
Studiju vide
Informācijas pieejamība
Prakšu vadītāju darbība
Docētāju kompetence
Konsultācijas
Studiju materiāli
Datoru nodrošinājums
Interneta pieejamība

Apmierina

2

Ļoti apmierina

3

4

Absol.sk.

%

Absol.sk.

%

Absol.sk.

%

Absol.sk.

%

1
2
1

3,1
6,2
3,1

5
1
2

15,6
3,1
6,2

7
4
3
4
6
2
2
6
2
5
7

21,9
12,5
9,4
12,5
18,8
6,2
6,2
18,8
6,2
15,6
21,9

13
18
14
14
13
12
13
11
14
18
12

40,6
56,3
43,8
43,8
40,6
37,5
40,6
34,4
43,8
56,3
37,5

11
8
14
14
13
18
17
15
11
8
11

34,4
25
43,8
43,8
40,6
56,3
53,1
46,9
34,4
25
34,4

Analizējot datus par studiju procesa realizāciju redzams, ka visās trijās aptaujāto grupās
dominējošais vērtējums iepriekš izvirzītajos kritērijos ir apmierina. Iegūtie dati pirmo kursu
skatījumā varētu būt saistīti ar adaptāciju jauniem apstākļiem, videi, mācību metodēm un
vērtēšanai, kas ir savādāka salīdzinot ar iepriekšējo pieredzi vidējās izglītības mācību iestādē.
Savukārt, otro kursu studentu un absolventu atbildes varētu būt saistītas ar klīnisko priekšmetu
skaitlisko daudzumu un studiju procesā iesaistītajiem mācībspēkiem, kuri galvenokārt ir
praktizējoši speciālisti. Visas aptaujāto grupas ir ļoti apmierinātas ar docētāju kompetenci, kas
rada pārliecību par veiksmīgu mācībspēku nodrošinājumu studiju procesa realizācijai.
Ikgadējā aptaujā iegūtajos rezultātos var redzēt līdzību, kas varētu būt par pamatu
vispārīga secinājuma izdarīšanai, ka mācībspēku un citu studiju procesā iesaistīto struktūrvienību
darbība galvenā mērķa, tātad konkurētspējīga profesionāļa integrācija darba tirgū, sasniegšanā
balstās uz darba organizācijas un optimizācijas metožu pilnveidi un spējas adaptēties jauniem
apstākļiem un prasībām.
2.9.3. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Lai nodrošinātu studējošo līdzdalību studiju procesa pilnveidošanai, studiju programmā
„Ārstniecība” tiek plānotas studentu aptaujas par studiju procesa norisi, akadēmiskā personāla
darba novērtējumu, atsevišķu studiju kursu nozīmi, to norises kvalitāti u.c. Studentu aptaujās
izteiktie ieteikumi, problēmas vai nepilnības tiek izmantoti studiju programmas pilnveidē.
Iegūtie rezultāti tiek prezentēti koledžas akadēmiskā personāla sanāksmēs un Koledžas padomes
sēdēs. Koledžā darbojas Studentu pašpārvalde, tās pārstāvji piedalās Koledžas padomes sēdēs,
49

tādā veidā nodrošinot līdzdalību studiju procesa īstenošanas problēmu identificēšanā, pilnveidē
un īstenošanā. Būtiska nozīme Studentu pašpārvaldes pārstāvjiem ir koledžas darbībai svarīgu
dokumentu izstrādāšanā, apspriešanā un lēmumu pieņemšanā.
2.10. STUDIJU PROGRAMMĀ NODARBINĀTAIS AKADĒMISKAIS
PERSONĀLS
2.10.1. Akadēmiskā personāla sastāvs
Studiju procesu studiju programmā Ārstniecība nodrošina šāds akadēmiskā personāla
sastāvs:
Grāds
Amats
(ievēlēts LU
RMK)
Docenti
Lektori
Asistenti
Stundu
pasniedzēji
Kopā

Tabula Nr.2.21.
Ar doktora
grādu (skaits)

Ar maģistra
grādu (skaits)

Citi (skaits)

Kopā

1

3(1 doktorants)
5(2 doktoranti)
2(1 doktorants)
3(3 doktoranti)

8
8

5
13
2
12

3

12

16

32

2
-

2.10.2. Studiju programmas realizācijā iesaistītā akadēmiskā personāla pētnieciskie
virzieni un to rezultāti, projektu vadība
Koledžas mācībspēki regulāri paaugstina savu zinātnisko kvalifikāciju, veicot zinātniskos
pētījumus un vadot studentu zinātnisko darbu un kvalifikācijas darbu izstrādi.
Koledžas mācībspēki piedalās arī citu institūciju zinātniskajos projektos un Valsts
pētījuma programmās, piemēram, Valsts pētījumu programmās: „Latvijas iedzīvotāju dzīvildzi
un dzīves kvalitāti apdraudošo galveno patoloģiju zinātniskā izpēte ar multidisciplināra
pētnieciska konsorcija palīdzību”, apakšprogramma: „Jaunu sirds un asinsvadu slimību agrīnas
diagnostikas, profilakses un ārstēšanas metožu izstrāde” un „Jaunu profilakses, ārstniecības,
diagnostikas līdzekļu un metožu, biomedicīnas tehnoloģiju izstrāde sabiedrības veselības
uzlabošanai”, apakšprogramma “Aterosklerozes patoģenēze un klīniskie rādītāji, cilmes šūnu un
biomateriālu izpēte “, kā arī LZP grantos: „Latviešu valodas fonētika: teorija vs. prakse” ,
„Kultūras, sociāli ekonomisko, psihofizioloģisko un personības faktoru nozīme ceļu satiksmes
drošībā”, „Kognitīvo funkciju attīstības metodes izstrāde pusaudžiem ar mācīšanās un kustību
traucējumiem”, ”Selektīvas simpātiskās un parasimpātiskās aktivitātes novērtējums dažādas
izcelsmes autonomās nervu sistēmas disfunkcijas gadījumos”, „Uzmanības un mācīšanās
paradumu īpatnības ar migrēnu slimojošiem pusaudžiem”; LU zinātniskās pētniecības projekts
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„Posturālā refleksa hemodinamikas un barorefleksa komponentu izpēte 2. tipa cukura diabēta
slimniekiem ar un bez autonomās neiropātijas’’ gan kā pētnieki, gan kā projektu vadītāji.
Pētījumi, kuri pašlaik tiek realizēti un kuri tiek plānoti LU RMK, ir:
,,Studentu apmierinātība ar studiju procesa norisi” - ilgstošs pētījums, kurš tiek veikts
katru gadu ar mērķi optimizēt studiju procesu, pamatojoties uz studentu ieteikumiem;
„Studentu stresa tolerances analīze, ietekme uz dzīves kvalitāti un mācību procesu”.
2011./2012. studiju gadā izmantojot ERAF ,,Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas
koledžas infrastruktūras modernizēšana veselības aprūpes studiju programmās” projekta
finansējumu koledžā plānots iegādāties Eiropā sertificētu aparatūru, kas ļaus izveidot mūsdienīgu
medicīniski fizioloģisko pētījumu laboratoriju un ļaus veikt docētājiem un studentiem Eiropas
līmeņa zinātniskos pētījumus un nodrošināt līdzdalību citu Eiropas Savienības valstu un
Krievijas organizētajos zinātniskajos projektos. Tā rezultātā tiek plānota katra pasniedzēja
regulāra līdzdalība zinātnisko publikāciju izstrādē un dalība Latvijas un ārvalstu zinātniskajās
konferencēs.
Pēdējo 6 gadu laikā ir noorganizētas trīs starptautiskās zinātniski – praktiskās konferences:
2005.gada - 1. starptautiskā zinātniski – praktiskā konference „Māszinības kā vērtība
mainīgā izglītības telpā”, izdots recenzēts zinātnisko rakstu krājums ar 15 publikācijām latviešu
un angļu valodās un stendu referātiem.
2007. gada 2. starptautiskā zinātniski – praktiskā konference “Pētniecība kā studiju
procesa un prakses virzītājs veselības aprūpē”, izdots recenzēts zinātnisko rakstu krājums ar 19
publikācijām latviešu un angļu valodās.
2010.gadā 3. starptautiskā zinātniski – praktiskā konference ,,Aktualitātes veselības
aprūpes izglītības pilnveidē: mūsdienas un nākotne”, sagatavošanā zinātnisko rakstu krājums ar
23 publikācijām latviešu un angļu valodās.
Konferencēs mācībspēki piedalījās gan ar referātiem, gan organizēšanas darbā.
Lai studentos attīstītu zinātniski – pētnieciskās iemaņas, kuras ir nepieciešamas tālākai
kvalifikācijas darbu izstrādei, koledžā ir noteikti 2 galvenie zinātniskā darba virzieni:
1. Izglītības kvalitāte veselības aprūpes studiju programmās.
2. Sabiedrības veselība.
4 galvenie ārstniecības studiju programmas zinātniskās pētniecības virzieni:
1. Ārsta palīgs veselības aprūpes sistēmā Latvijā.
2. Profesionālās kompetences kā izglītības kvalitātes indikators.
3. Sabiedrības izglītotība pirmās palīdzības sniegšanā efektīvai turpmākai neatliekamās
medicīniskās palīdzības nodrošināšanai.
4. Fiziskā, garīgā veselība un vide.
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Koledžā notiek ikgadējas studentu

zinātniski – praktiskās konferences, kuras tiek

realizētas sadarbojoties studentiem un mācībspēkiem. Pirmā studentu zinātniski – praktiskā
konference „Pētniecība – studiju un prakses mijiedarbība” notika

2007. gadā, kurā ar

prezentācijām piedalījās studenti no visām Latvijas medicīnas un veselības aprūpes koledžām ar
22 pētījumiem. Otrā studentu zinātniski – praktiskā konference notika 2010. gadā, kurā ar
prezentācijām piedalījās 17 studenti no visām Latvijas medicīnas un veselības aprūpes koledžām.
No tiem LU RMK ārstu palīgu studenti:
Daiga EglavaIlze Jukša-

„Redzes optiskās ilūzijas”.
„Stereotipi medicīnā”

Linda Andruse- „ Uzturs un kanceroģenēze”
Selga Slaidiņa- „Dekompensēta cukura diabēta diagnostika un ārstēšanas taktika”
Trešā studentu zinātniski – praktiskā konference „Pēti, piedalies, pilnveidojies !”notiks 2011.
gada 11. maijā, kurā savus pētījumus prezentēs arī ārsta palīgu studiju programmas studenti:
Ilze Jukša- „Uzturs un stereotipi”
Linda Švaža- „ Celiakija”
Alisa Vētra- „Uztura glikēmiskā indeksa informativitāte”
Gunita Zvilna

„Diētas ievērošanas problēmas 2. tipa cukura diabēta pacientiem”

Kvalifikācijas darbs, LU RMK 2010. gada ārsta palīgu absolvente.
2.10.3. Akadēmiskā personāla atlase, atjaunošana, apmācība un attīstība
Studiju programmas īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas,
apmācības un attīstības politikas pamatu veido koledžā veiktie pasākumi (konkursa rīkošana uz
amata vietām, kvalifikācijas celšanas kursi, semināri, studijas maģistrantūrā, studijas
doktorantūrā u.c.).
Organizējot akadēmiskā personāla atlasi ņem vērā programmas mērķus un uzdevumus,
nodrošinot programmai augsti kvalificētu mācībspēku sastāvu, stabilu un lojālu personāla
pamatsastāvu, kā arī ļoti svarīgi, lai akadēmiskais personāls nebūtu tikai šaurs sava studiju kursa
docētājs, bet spējīgs darboties pētniecībā, studiju kursu izveidē un vadīšanā, projektos u.c.
Akadēmiskā personāla atlase (vēlēšanas atklātā konkursā uz sešiem gadiem) notiek
atbilstoši Augstskolu likuma un LU RMK nolikuma ,,Nolikums par vēlēšanām akadēmiskajos
un administratīvajos amatos” (Nr.28. 24.02.2010) prasībām. Akadēmiskā personāla atlase tiek
realizēta, izsludinot konkursus uz akadēmiskajiem amatiem un realizējot akadēmiskā personāla
vēlēšanas. Katram akadēmiskajam amatam nepieciešamās konkrētās prasības

ir noteiktas

nolikumā Nr. 28 2. sadaļā ,,Prasības amatu pretendentiem”. Par asistenta, lektora un docenta
amata pretendentu atbilstību konkrētajam amatam lemj Koledžas padome aizklāti balsojot.
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Atskaites periodā koledžas mācībspēki ir regulāri paaugstinājuši savu kvalifikāciju,
apmeklējot seminārus, piedaloties konferencēs, gatavojot zinātniskus darbus un publikācijas, kā
arī studējot doktorantūrā. Pašlaik dokturantūrā studē seši mācībspēki: L.Alondere, A.Bukulīte,
J.Harlamova, D.Raiska, R.Renigere, E.Vaļēviča. Studiju programmā iesaistītais akadēmiskais
personāls nodrošina studējošajiem nepieciešamo pētniecības iemaņu, teorētisko zināšanu,
prasmju un kompetenču apguvi atbilstoši normatīvos noteiktajos standartos. Pozitīvi vērtējams
tas, ka nozares studiju kursu realizācijā ir iesaistīti mācībspēki, kas akadēmisko darbību savieno
ar praktisko profesionālo darbību veselības aprūpes iestādēs.
Tā kā koledžā notiek

nepārtraukts darbs pie studiju programmas pilnveides un

akadēmiskā personāla attīstības un apmācības sekmēšanas, tiek īstenoti galvenie virzieni šo
uzdevumu veikšanā:
1. Piesaistīt Ārstniecības studiju programmai jaunus mācībspēkus.
2. Veicināt

programmas

mācībspēku

zinātniskās

un

profesionālās

kvalifikācijas

paaugstināšanu:
1.1

mācībspēkiem iesaistoties zinātniskās un akadēmiskās sadarbības projektos;

1.2

mācībspēkiem

piedaloties un uzstājoties starptautiskajās konferencēs, kuras

regulāri notiek kādā no 17 sadarbības partneru augstskolām;
1.3

mācībspēkiem piedaloties nozares (medicīna) konferencēs Latvijā un, iespēju
robežās, ārvalstīs;

1.4

iesaistoties Mūžizglītības programmas Erasmus apakšprogrammas aktivitātēs gan
ar vieslekcijām, gan personāla apmācībā, kuras rekomendēja pilnveidot
novērtēšanas komisija iepriekšējā akreditācijā.

2.11. NEPIECIEŠAMĀ PALĪGPERSONĀLA RAKSTUROJUMS
Studiju programmas Ārstniecība īstenošanā iesaistīts direktora vietnieks, katedras
vadītājs, studiju daļas vadītājs, akadēmiskais personāls, kā arī palīgpersonāls. Palīgpersonāls
risina ar materiāli tehnisko bāzi, bibliotēkas un IT pakalpojumiem saistītos jautājumus, apkalpo
visus studiju programmā iesaistītos studējošos un mācībspēkus, piedalās studiju procesa
nodrošināšanā.
Tabulā Nr.2.22. ir redzams Ārstniecības programmas palīgpersonāla raksturojums un tā
uzdevumi programmas īstenošanā.
Tab.Nr.2.22.
Amata nosaukums
Vadītāja palīgs

Skaits
1

Uzdevumi
Pārzināt dokumentāciju, nodrošināt informācijas
apmaiņu starp struktūrvienībām, veikt katedras iekšējo
organizatorisko koordināciju
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Studiju metodiķis

3

IT apkalpojošais
personāls
Bibliotekārs

līgumdarbs

Administratīvi
saimnieciskā daļas
vadītājs

2

1

Sadarboties ar studiju programmas realizācijā iesaistīto
personālu
Veikt studiju programmas un studentu dokumentācijas
lietvedību
Sagatavot studentu dokumentāciju un pārskatus par
studējošiem
Nodrošināt atbalstu studiju procesa nepārtrauktai norisei
Koordinēt studējošo uzņemšanas procesu un
imatrikulācijas kārtību
Apkopot, analizēt imatrikulācijas, eksmatrikulācijas
rezultātus
Īstenot Mūžizglītības programmas Erasmus
apakšprogrammu koledžā
Studentu un studiju procesa apkalpošana, studentu datu
ievade datu uzskaites programmā, dokumentu lietvedība:
studiju kartes, iesniegumi, rīkojumi, studentu
informēšana par aktualitātēm utml.
Organizēt informatīvus pasākumus
studentu un darbinieku IT apkope, atjaunošana,
programmatūras pārraudzība, IT atjaunošana
bibliotēkas darba organizācija: darba procesu plānošana,
vadīšana, kontrole, pilnveidošana
bibliotēkas darbs ar lasītājiem
organizēt informācijas avotu optimālu izmantošanu
nodrošinot informācijas kvalitāti un materiālu pieejamību
vadīt saimnieciskā darba struktūrvienību, materiāli
tehniskās bāzes uzturēšana un atjaunošana, mācību telpu
plānošana

2.12. STRUKTŪRVIENĪBU UZSKAITĪJUMS, NORĀDOT TO UZDEVUMUS
KONKRĒTĀS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANĀ
Tab.Nr.2.23.
Struktūrvienība
Ārstniecības katedra

Studiju daļa

Zinātnes daļa

Uzdevumi
Izstrādāt, pilnveidot un īstenot studiju programmu;
Nodrošināt metodisko materiālu izstrādi;
Piedalīties starptautiskās sadarbības realizācijā;
Sadarboties ar zinātnes un tālākizglītības daļu.
Nodrošināt studiju procesu;
Nodrošināt saikni starp administrāciju, studentiem un
mācībspēkiem;
Veidot, aktualizēt un uzturēt studentu uzskaites,
informatīvo un atbalsta sistēmu;
Piedalīties studiju kalendārā grafika izstrādē un
mācībspēku piesaistē studiju porcesa realizācijā;
Veikt studējošo un absolventu aptaujas.
Organizēt studentu un mācībspēku zinātniski-prakstiskās
konferences;
Piedalīties kvalifikācijas darba tēmu apspriešanā atbilstoši
aktuālajām zinātnes attīstības tendencēm Latvijā;
Nodrošināt studiju un zinātniskās darbības vienotību.
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Tālākizglītības daļa

Saiknes pastiprināšana ar darba devējiem;
Klīnisko procedūru metodiskā materiāla izstrāde, kuru
īstenošana notiek ārsta palīgu studiju programmā.
2.13.ĀRĒJIE SAKARI

2.13.1. Sadarbība ar darba devējiem
Sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām asociācijām un citiem sociālajiem
partneriem notiek, veidojot atšķirīgas sadarbības formas, Sadarbības līgumu nosacījumus un
paplašinot

klīniskās prakses bāžu loku. Visciešākā un vissarežģītākā sadarbība ar darba

devējiem ir klīniskās prakses kā neatņemamas augstākās profesionālās izglītības studiju
programmas sastāvdaļas īstenošanā, nodrošinot izglītības un prakses savstarpējo saikni un
mijiedarbību, kā arī studentu profesionālās kompetences atbilstību darba tirgus

prasībām.

Veselības aprūpes iestādēs tiek īstenoti 50% no studiju laika. Lai realizētu atšķirīgos klīnisko
prakšu mērķus un uzdevumus, koledžai noslēgti sadarbības līgumi (Pielikums Nr.5) ar deviņām
veselības aprūpes iestādēm Rīgā: ar Rīgas Austrumu klīnisko universitātes slimnīcu, kuras
sastāvā ir četri stacionāri - „Gaiļezers”, „Linezers”, „ Biķernieki” un Latvijas onkoloģijas centrs,
ar P. Stradiņa klīnisko universitātes slimnīcu, ar Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcu, ar
Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centru, ar Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu, ar Rīgas
Dzemdību namu, ar Latvijas Infektoloģijas centru, ar Neatliekamās Medicīniskās palīdzības
dienestu, ar SIA „Aprūpes biroju”, ar vairākām veselības aprūpes iestādēm reģionos - ar
Rēzeknes, Madonas, Valmieras slimnīcām. Noslēdzot trīspusējos līgumus, II un III kursu
studenti klīnisko praksi īsteno arī Ludzā, Talsos, Ventspilī, Balvos, Jelgavā, Cēsīs, Jēkabpilī,
Līvānos, Dobelē u.c.; ģimenes ārstu praksēs, aptiekās. Kopā ar Rīgas Ātrās medicīniskās
palīdzības staciju 2007. gadā realizējām ESF 3.prioritātes ”Cilvēkresursu attīstība un
nodarbinātības

veicināšana”

3.2.pasākuma

„Izglītības

un

tālākizglītības

attīstība”

3.2.6.aktivitātes Sadarbības stiprināšana starp sociālajiem partneriem un izglītības iestādēm
izglītības un apmācības kvalitātes paaugstināšanā” 3.2.6.3. apakšaktivitātē „Atbalsts mācību
prakses īstenošanai profesionālās izglītības un augstākās izglītības studentiem” projektu, radot
plašas iespējas studentu klīniskai praksei, vienotas, ar darba devējiem saskaņotas prakses
dokumentācijas izstrādāšanai un ieviešanai, klīnisko prakšu vadītāju apmācībai un ieinteresētībai
mācīt studentus.
Citi sadarbības veidi:
1. regulāra darba devēju pārstāvju piedalīšanās profesionālo studiju kursu satura
aktualizēšanā un pilnveidošanā, vērtēšanas sistēmas uzlabošanā;
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2. darba devēju pārstāvju iesaistīšana studentu izglītošanas procesā (kā stundu pasniedzēji,
arī kā vēlētais akadēmiskais personāls), klīnisko prakšu vadīšanā;
3. darba devēju, sociālo partneru iesaistīšana valsts noslēguma pārbaudījumu kvalifikācijas
eksāmena komisijas sastāvā (50%), klīnisko procedūru eksāmena komisijas sastāvā;
klīniskās prakses aizstāvēšanā;
4. koledžas pārstāvji kopā ar darba devējiem un profesionālo asociāciju pārstāvjiem strādā
profesijas standartu izstrādāšanas un aktualizācijas darba grupās; klīnisko procedūru
standartu izstrādē un aktualizācijā, metodisko norādījumu un vadlīniju izstrādē;
5. savstarpēja sadarbība pētniecības jomā, piedaloties

koledžas organizētajās studentu

zinātniski-pētnieciskās konferencēs, koledžas starptautiskās zinātniski-pētnieciskās
konferencēs, veselības aprūpes iestāžu organizētajās zinātniski-pētnieciskās konferencēs,
atbalstot studentus kvalifikācijas darba pētniecības ietvaros, dodot iespēju studentiem
iegūt kvalifikācijas darba izstrādei nepieciešamos datus un veikt pētniecisku darbu;
6. darba devēju pārstāvju iesaistīšana tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu
organizēšanā un īstenošanā;
7. darba devēju pārstāvju piedalīšanās koledžas padomes darbā;
8. darba devēju piedalīšanās paplašinātajās koledžas mācībspēku akadēmiskā gada
noslēguma sanāksmēs;
9. darba devēju pārstāvju iesaistīšana starptautiskajā mācībspēku mobilitātē;
10. koledžas pārstāvju piedalīšanās veselības aprūpes iestāžu darbinieku konferencēs ar
informāciju par studentu klīniskās prakses īstenošanu, atbildībām, par citām aktualitātēm
koledžā.
Sadarbība ar darba devējiem tiek īstenota arī tālākizglītības pasākumu nodrošināšanai
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža īsteno dažādus profesionālās pilnveides
kursus, kurus apgūstot katra māsa, ārstu palīgs un māsas palīgs var realizēt savu tālākizglītību
atbilstoši Latvijas valsts likumdošanai. Kursu tēmas un saturu nosaka darba devēju pieprasījums,
kā arī obligātais minimums, kurš jāapgūst katram profesionālim 5 gadu laikā atbilstoši
resertifikācijas prasībām un ārstniecības personu reģistra uzturēšanas prasībām. Latvijas
Universitātes Rīgas Medicīnas koledža īsteno kopumā 40 tālākizglītības kursu programmas,
kuras nodrošina māsu, ārstu palīgu un māsu palīgu neformālās tālākizglītības realizāciju.
Sadarbībā ar darba devējiem tālākizglītības mācību procesa īstenošanā, mācību materiālu
izstrādē un programmu izstrādē piedalās studiju programmā Ārstniecība iesaistītie mācībspēki.
Katra programma ir vidēji 20 – 24 stundu gara. To saturs regulāri pārskatīts un pilnveidots
atbilstoši inovācijām medicīnā un tehnoloģiju izmantošanā. Ar 2011. gadu visām neformālās
tālākizglītības programmām notiek pārapstiprināšanas process, kurš saistīts ar reorganizācijām
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Veselības ministrijā. Reorganizāciju rezultātā tālākizglītības procesu un tajā īstenoto programmu
pārraudzību un koordināciju veic profesionālās biedrības, piemēram, LĀPOS (Latvijas
ārstniecības personu organizācijas savienība). Līdz ar to ir izstrādāta jauna dokumentācija
programmas noformēšanai un jauna kārtība programmu apstiprināšanai.
Darba devēji sadarbībā ar koledžas mācībspēkiem aktīvi iesaistās Latvijā līdz šim
vērienīgākā veselības aprūpes nozarē strādājošo – ārstu, māsu, ārstu palīgu un citu medicīnas
darbinieku tālākizglītības projekta „Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā
iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgspējīgai attīstībai” realizācijā, kurš tika
uzsākts 2009. gada 19. martā. Projekta ietvaros līdz 2011. gada septembrim bezmaksas
tālākizglītības iespējas kopumā tiks nodrošinātas 25 tūkstošiem Latvijas veselības aprūpes
nozares darbiniekiem, kuru apmācība organizēta iespējami tuvāk viņu dzīvesvietai vai
darbavietai – Rīgā un Latvijas reģionos. Projekta finansējumu nodrošina ESF un Veselības
ministrija.
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža projekta ietvaros realizē profesionālās
pilnveides

kursu

programmas,

profesionālās

darbības

atjaunošanas

programmas

un

papildspeciālitāšu ieguves programmas, kopumā plānojot apmācīt 3000 veselības aprūpes nozarē
strādājošo speciālistu dažādos Latvijas reģionos. Mācību procesa īstenošanā, mācību materiālu
izstrādē un programmu izstrādē piedalās augsta līmeņa speciālisti atbilstošās nozarēs, kuri
vienlaicīgi ir arī apmācīt tiesīgas personas tālākizglītības jomā. Programmu realizācijā Latvijas
Universitātes Rīgas Medicīnas koledža darbojas gan kā patstāvīga institūcija, gan juridisku
personu apvienībās ar Latvijas Ārstu biedrību, Latvijas Universitāti, SIA Mediju tiltu (Pielikums
Nr.19).
2.13.2. Sadarbība ar citām līdzīgām studiju programmām Latvijā un ārvalstīs
Sadarbība ar Latvijas augstskolām un koledžām notiek dažādos virzienos:
1. koledža ir Latvijas koledžu asociācijas biedre. Asociācijas ietvaros notiek dažādas
starpkoledžu aktivitātes;
2. sadarbība profesijas standartu izstrādē un aktualizācijā;
3. zinātniskā sadarbība. Mācībspēku un studējošo dalība citu augstskolu organizētajās
konferencēs;
4. studiju kursu īstenošanā, koledžas un citu augstskolu mācībspēku mobilitāte;
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžai ir ilgstoša sadarbība ar četrām Latvijas
Medicīnas koledžām Ārsta palīga profesijas standarta izstrādē un aktualizācijā.

Profesijas

standarts, kurš ir nepieciešams studiju programmas „Ārstniecība” izveidē, ir izstrādāts un
apstiprināts 2004. gadā, tika aktualizēts 2010. gadā. Studiju kursu aprakstu izveidē tika ņemts
vērā aktualizētais un IZM iesniegtais profesijas standarta projekts.
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Turpinās koledžas sadarbība ar Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāti, Bioloģijas
fakultāti, Latvijas Lauksaimniecības Universitāti un Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmiju:
2010/2011. studiju gadā

kopīgi organizēta starptautiska konference ,,Aktualitātes veselības

aprūpes pilnveidē: mūsdienas un nākotne”. Katru gadu, kādā no Medicīnas koledžām tiek
organizētas studentu konferences, kurās ar priekšlasījumiem piedalās koledžu studenti.
Lai atbalstītu Eiropas Augstākās izglītības telpas izveidošanu un stiprinātu augstākās
izglītības ieguldījumu inovācijas procesā, 2005.gada 1. novembrī koledža iesniedza pieteikumu
Eiropas Komisijai par līdzdalību Erasmus Universitātes Hartā. Pieteikums apstiprināts 2005.gada
20.decembrī Briselē EAC/B4/BBQ D(2005) 18551. Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas
koledžas Erasmus ID ir LV RIGA36. 2010./2011.akadēmiskā gadā koledža ir noslēgusi
starptautiskās sadarbības līgumus ar 17 augstskolām no 12 ES dalībvalstīm:
1. Novia University of Applied Sciences, Finland.
2. Erasmushogeschool Brussels, Belgium
3. Mid Sweden University, Sweden
4. Oslo University College, Norway
5. Kaunas College, Lithuania
6. Hogeschool van Amsterdam, The Netherlands
7. Vilnius College of Higher Education, Lithuania
8. Plovdiv Medical College, Bulgaria
9. Polytechnic institute of Viseu, Portugal
10. Polytechnic institute of Leiria, Portugal
11. Ostravska Univerzita v Ostrave, Czech Republic
12. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Estonia
13. Siauliai State College, Lithuania
14. Comenius University in Bratislava, Slovak Republic
15. University College Sjælland, Denmark
16. Högskolan Väst, Sweden
17. Agri Ibrahim Cecen University, Turkey
Studiju programmas “Ārstniecība” ietvaros
2010./2011. akadēmiskajā gadā ir iesniegts pieteikums dalībai Nordplus programmā
NOBA-HEALTHPRO projektā. Projekta kods ID HE-2011_1a-24923. Projekta mērķis: studentu
un docētāju mobilitāte un sadarbība intensīvajās programmās, lai atbalstītu, attīstītu un sekmētu
inovatīvu pieeju ārsta palīgu izglītībā, studiju programmu pilnveidē,

daloties pieredzē un

informējot par labas prakses iespējām dalībvalstīs: Somijā, Norvēģijā, Dānijā, Lietuvā, Latvijā.
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Pozitīvs aspekts Nordplus programmas projektiem ir tas, ka tie atšķirībā no Erasmus mobilitātes
pieļauj gan studentu, gan docētāju īstermiņa mobilitāti.
2.13.3. Akadēmiskais personāls, kas strādājis ārvalstu izglītības iestādēs vai veicis
zinātnisko vai pētniecisko darbu ārvalstīs
LU RMK studiju programmu ”Ārstniecība” realizējošie mācībspēki ir piedalījušies
īstermiņa pedagoģiskās un zinātniskās pieredzes apmaiņas projektos Erasmus programmas
ietvaros, tajā skaitā vieslekciju lasīšanu ārzemju universitātēs. Ārstniecības studiju programmas
mācībspēku mobilitāte īstenojusies, galvenokārt, dabaszinātņu studiju kursos, piemēram,
Anatomija un fizioloģija, Mikrobioloģija un parazitoloģija, sociālo zinātņu studiju kursos,
piemēram, Saskarsmes psiholoģija, Attīstības psiholoģija un ievads psihosomātikā, un nozares
studiju kursos, piemēram, Klīniskā farmakoloģija un farmakoterapija, Vispārīgā patoloģija,
Internā medicīna. Šajās vizītēs iegūtā pedagoģiskā un zinātniskā darba pieredze ārvalstīs tiek
izmantota studiju procesā.
Astra Bukulīte


2007.gads, Vasa, Somija, „Educational System in Latvia. Health careers Education in
Latvia as a part of the European Higher Education Area”



2007.gads, Amsterdama, Nīderlande, „Higher education in Latvia, Health care study
programmes and quality assurance in Riga Medical College”



2007.gads, Vasa, Somija, „Elderly care, perceptions of getting old in Latvia from a
medical and nursing perspective”



2008.gads, Tallina, Igaunija, „Latvia: Research in Health care”

Rūta Bogdanova


2007.gads, Plovdiva, Bulgārija, „Students Training as a part in Health care studies”



2008.gads, Tallina, Igaunija, „Latvia: Research in Health care”

Linda Alondere


2008.gads, Viļņa, Lietuva, „Physical examination of patient – palpatio, inspectio”

Inga Buceniece


2008.gads, Viļņa, Lietuva, „Psychology of communication”



2008.gads, Šauļi, Lietuva, „Communication psychology, nonverbal communication”



2010.gads, Martina, Slovākija, „Verbal and non-verbal communication”

Gaļina Biksone


2006.gads, Kauņa, Lietuva, „Clinical pharmacology and drug administration”



2008.gads, Viļņa, Lietuva, „Clinical pharmacology”

Irēna Tarelkina


2008.gads, Viļņa, Lietuva, „What is acute coronary syndrome?”
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2009.gads, Šauļi, Lietuva, „Acute coronary syndrome and patient care”

Jeļena Harlamova


2008.gads, Šauļi, Lietuva, „Psycological aspects of suicide”

Daina Voita


2009.gads, Plovdiva, Bulgārija, „Psychophysiological aspects of pain and possibilities
of non-medication treatment of Migraine patients in headache free period”



2009.gads, Kauņa, Lietuva, „Psychosocial aspects of pain and nonmedication
treatment of migraine patients in headache free period”



2010.gads, Martina, Slovākija, „Psychosocial aspects of pain and non-medical pain
treatment”

Personāla mobilitātes mērķis ir dot iespēju dalībniekiem mācīties ar zināšanu un prasmju
pārneses metodi un

gūt praktiskas iemaņas, kā arī dot iespēju dalībniekiem mācīties no

partnerinstitūcijas pieredzes un prakses un uzlabot iemaņas, kas nepieciešamas viņu pašreizējā
darbā. Mobilitātē piedalījušies, galvenokārt, studiju programmas „Ārstniecība” vispārizglītojošo
un nozares studiju kursu mācībspēki: Inga Buceniece, Rūta Bogdanova, Astra Bukulīte, Jana
Ankrava, Karīna Kurtiša, Olga Gusakova.
2010.gadā ir noslēgts abpusējas sadarbības līgums ar Comenius University in Bratislava,
Jessenius Faculty of Medicine in Martin, lai veicinātu starpvalstu un starpinstitucionālo
zinātnisko sadarbību un studentu zinātniskās aktivitātes attīstīšanu.
Ir veiksmīgi uzsākta starptautiskā zinātniski praktiska kooperācija ar Eiropas Savienības
valstīm un Krieviju ar mērķi veikt kopējus starptautiskus, starpinstitucionālus, salīdzināmus
zinātniski pētnieciskos projektus. Sadarbība nodrošinās kopējas starptautiski citējamas
zinātniskās publikācijas un uzstāšanos ar referātiem Latvijas un starptautiska mēroga
zinātniskājās konferencēs. Par pētnieciskā darba apjomu liecina jauni noslēgtie sadarbības līgumi
zinātnē ar Sankt- Pēterburgas Valsts psiholoģijas un Sociālā darba institūtu Krievijā (27.12.2010)
un Jesseniusa Medicīnas fakultāti Martinā, Slovākijā (09.10.2010). Sagatavošanā ir sadarbības
līgumi zinātniski – pētnieciskajā darbā ar Vitautas Magnuss Universitāti Lietuvā.
Tabulā Nr.2.24. redzams personāla skaits, kas strādājis ārvalstu izglītības iestādēs.
Tabula Nr.2.24.
Valsts

Skaits

Skaits pa akadēmiskajiem gadiem

kopā

2005./2006. 2006./2007. 2007./2008. 2008./2009. 2009./2010.
Slovākija

1

Bulgārija
Somija

2

1

2

2

2

4

1

1

4
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Lietuva

1

3

3

Čehija
Igaunija

2

Zviedrija

2

Nīderlande

1

8

3

3

3

5
2

1

1

213.4. Ārvalstu vieslektoru skaits programmā (norādot valsti)
Katru gadu Erasmus projektā piedalās vieslektori no partnerinstitūcijām. Vieslektori
sniedz savu ieguldījumu atsevišķos lekciju kursos īstemiņa vizītēs. Vieslektoru lekcijās piedalās
mācībspēki un studenti, notiek semināri un diskusijas, kā arī iegūtā pieredze tiek izmantota tālāk
studiju kursos. Tabulā Nr.2.25. redzams vieslektoru skaits un valstis ar kurām ir bijusi sadarbība
līdz 2011.gadam.
Tab.Nr.2.25.
Valsts

Skaits
kopā

Skaits pa akadēmiskajiem gadiem
2005./2006. 2006./2007. 2007./2008. 2008./2009. 2009./2010.

Lietuva

4

2

9

15

2

3

5

Beļģija

2

2

Bulgārija

3

3

Portugāle

1

1

Čehija

Somija

2

2

Slovākija

1

1

2.13.5. Studējošie, kas studējuši ārvalstīs studējošo apmaiņas programmu ietvaros, norādot
programmu un valsti
Ārstniecības studiju programmas trešā studiju gada studenti Erasmus mobilitātē piedalās
kopš 2010. gada, ņemot vērā to, ka ārsta palīga profesija ES valstīs nav tik plaši izplatīta.
Piedalīšanās Erasmus mobilitātē dod iespēju studentam pavadīt integrētu studiju periodu 3
mēnešus kādā no partneraugstskolām. Studentu mobilitātes mērķi ir: dot iespēju studentam
studēt kādā no partneraugstskolām un gūt vērtīgu akadēmisko, valodas un kultūras pieredzi, kā
arī veicināt sadarbību starp iestādēm un sekmēt profesionālo prasmju attīstību. Studentu atlase
studijām tiek veikta pamatojoties uz ,,Kārtību, kādā Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas
koledžā tiek īstenotas apmaiņas programmas”, kura izdota saskaņā ar Augstskolu likuma
15.panta pirmo daļu. Pēc veiksmīgi īstenotām Erasmus studijām un dokumentu, kas apstiprina
apgūto Ārstniecības programmas daļu un iegūto vērtējumu iesniegšanas, koledža nodrošina
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studiju perioda pilnu akadēmisko atzīšanu un informāciju par Erasmus mobilitāti norāda
Diploma pielikumā. 2010./2011.gadā trīs Ārstniecības studiju programmas 3.kursa studentes
piedalās trīs mēnešu mobilitātes programmā Lietuvā Kauņas koledžā studiju kursos- Slimību,
traumu un kritisko situāciju diagnostika un neatliekamā medicīniskā palīdzība Kauņas slimnīcas
uzņemšanas nodaļā, intensīvās terapijas nodaļā, ātrajā palīdzībā.

2.14.STUDIJU PROGRAMMAS ATTĪSTĪBAS PLĀNS
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Ārstniecība” sagatavo
veselības aprūpes nozarei nepieciešamo speciālistu, attīsta pētniecību nozarē, akcentējot slimību
diagnostikas un ārstēšanas problēmas neatliekamās medicīnas un ambulatorās aprūpes aspektā.
Studiju programmas

īstenošana un pilnveidošana, pamatojas uz veselības aprūpes

sistēmas stratēģiju, darba tirgus prasībām, Eiropas Savienības prasībām un Latvijas Universitātes
Rīgas Medicīnas koledžas darbības un attīstības stratēģiju, kas norāda ceļus, kā veiksmīgi
izmantot iespējas un izvairīties no draudiem, kurus studiju programmas realizācijā var radīt
nākotnē sagaidāmās norises. Tas rada nepieciešamību pēc kvalificētiem, konkurētspējīgiem
speciālistiem, kuri nodrošina valsts veselības aprūpes stratēģijas mērķtiecīgu realizāciju
veselības aprūpes iesaistītās institūcijās.
Studiju programmas „Ārstniecība” attīstības plāns, studiju procesa veiksmīgai norisei un
realizācijai, izstrādāts, pamatojoties

uz esošās situācijas analīzi (SVID analīze), un to

prognozējam veikt sekojošos virzienos:
1. Studiju programmas attīstība un pilnveide uz studiju rezultātiem balstītai studiju
programmas kvalitātes nodrošināšanai:
1.1

Studiju satura un apjoma izvērtējums, saskaņā ar pašnovērtējuma ziņojumu,
iekšējo un ārējo auditu rezultātiem.

1.2

Regulāri pilnveidot studiju programmas saturu, ņemot vērā pārmaiņas nozarē.

1.3

Regulāri pilnveidot studiju programmas saturu, pamatojoties uz profesionālās
sabiedrības un studējošo vajadzību analīzi, kā arī izglītības normatīvo aktu
prasībām

1.4

Pilnveidot programmas satura atbilstoši darba tirgus prasībām, svarīgākām
nozares attīstības tendencēm pasaulē un sabiedrības vajadzībām.

1.5

Pilnvērtīga Ārstniecības katedras sadarbība ar studentiem un mācībspēkiem.

1.6

Latvijas veselības aprūpes sistēmai nepieciešamo ārsta palīgu skaita apzināšana,
lai prognozētu studiju vietu noteikšanu programmā.

2.

Mācību vides nodrošināšana un attīstība:
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2.1

Pilnveidot materiāltehnisko bāzi, papildinot bibliotēkas krājumus,
mācībspēkus

ar

modernu,

mūsdienu

prasībām

atbilstošu

nodrošinot
aprīkojumu,

informācijas līdzekļiem
2.2

Palielināt prakšu efektivitāti, mērķtiecīgi sadarbojoties ar klīniskās prakses bāzēm.

2.3

Uzlabot, optimizēt infrastruktūras iekārtu intensīvākai apsaimniekošanai, t.sk.,
jaunas pētniecības aparatūras iegāde, pateicoties koledžas aktīvai darbībai ERAF
un ESF finansējuma apgūšanā.

2.4

Mazināt studentu atbirumu- regulāra sekošana studiju rezultātiem, to izvērtēšana,
studiju

motivēšanas

sekmēšana,

studiju

pievilcības

sekmēšana,

vides

nodrošināšana studentu patstāvīgam darbam, bibliotēkas pieejamība informācijas
resursu nodrošināšanai, kā arī studiju iespēju nodrošināšana ģimenēm ar bērniem.
3.

Akadēmiskā un vispārējā personāla iesaistīšana studiju programmas attīstībā un
pilnveidē:
3.1

Regulāri pilnveidot studiju programmas saturu, iesaistot stundu pasniedzējus.

3.2

Regulāri vērtēt mācībspēku profesionālo un pedagoģisko kvalitāti, veicot aptaujas
par apgūtajiem studiju kursiem.

3.3

Nodrošināt mācībspēku regulāru kvalifikācijas paaugstināšanu, veicinot viņu
piedalīšanos pētnieciskajos projektos, konferencēs un personāla mobilitātē.

3.4

Piesaistīt studiju programmai Latvijas un ārvalstu vieslektorus.

3.5

Veicināt mācībspēku dalību Erasmus un Nord Plus mobilitātē.

3.6

Pilnveidot atlases kritērijus attiecībā uz akadēmiskā personāla zinātnisko un
profesionālo kvalifikāciju.

4.

Sadarbība ar studējošiem
4.1

Turpināt

regulāru

studentu

aptauju

studiju

programmas

„Ārstniecība”

izvērtēšanai.
4.2

Aktivizēt studentu dalību studiju programmas pilnveidošanā.

4.3

Paplašināt studentu aktīvu dalību Erasmus mobilitātē un uzsākt dalību Nord Plus
aktivitātēs.

4.4

Paplašināt studentu zinātnisko darbību, iesaistot pētniecības projektos.

4.5

Veicināt studentu tālāku izglītību, lai nodrošinātu

Ārstniecības studiju

programmas akadēmiskā personāla papildināšanu.
5.

Sadarbība ar profesionālo sabiedrību:
5.1

Regulāri (reizi studiju gadā) sadarboties ar darba devējiem studiju programmas
novērtēšanā
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5.2

Sadarboties ar darba devējiem, pētot viņu pieprasījumu darbinieku izglītības
kvalitātei un profesionālajām zināšanām, lai paaugstinātu studiju programmas
absolventu konkurētspēju Latvijas darba tirgū

5.3

Regulāri sadarboties ar darba devējiem studiju programmas popularizēšanā un
informēšanā par jauninājumiem.

Studiju programmas Ārstniecība attīstības plānošanas izmaiņas noteiks rezultātu analīze
pēc pilnas šīs programmas realizācijas.

2.15. STUDIJU PROGRAMMAS SVID ANALĪZE
Studiju programmas „Ārstniecība” turpmākai attīstībai ir svarīgi apzināties, analizēt un
noteikt programmas stiprās un vājās puses, draudus un iespējas. Programmas saturiskā struktūra
un tās realizācijas metodoloģiskais nodrošinājums ir koledžas akadēmiskā personāla,
palīgpersonāla un sadarbības partneru ilggadīgas un joprojām attīstībā esošas pedagoģiskās
darbības rezultāts, kas tiek katru gadu izvērtēts, taču programmas struktūras un
pamatkoncepcijas paliek nemainīgas.
IEKŠĒJIE FAKTORI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stiprās puses :
Personāls
ilglaicīgi sastrādājies personāls ar pieredzi ES Direktīvām un Latvijas likumdošanai atbilstošu
studiju programmu izstrādē un īstenošanā
iespējas izglītoties un gūt pieredzi partneraugstskolās
mērķtiecīga profesionāla akadēmiskā personāla piesaiste
profesionālo studiju kursu īstenošanā iesaistītajam akadēmiskajam personālam ir liela
profesionālā darba pieredze
profesionālās sabiedrības un studentu iesaistīšana diskusijās par studiju saturu
kvalitatīvas izglītības ieguvē ieinteresēti studenti
augsta mācībspēku darba kvalitāte un pozitīva sadarbība ar studentiem
vēlētais akadēmiskais personāls: ar maģistra grādu, ārsta grādu, doktoranti vai doktora grādu
Akadēmiskā un zinātniskā darbība
Studiju programmas saturs atbilst Latvijas likumdošanai un profesiju standartam
plašs veselības aprūpes iestāžu tīkls ar līgumattiecībām par prakses vietu nodrošināšanu
tiek īstenotas daudzveidīgas profesionālās pilnveides un tālākizglītības programmas
labs mācību metodiskais nodrošinājums
mūsdienīgs mācību un medicīnisks aprīkojums, tiek izmantotas jaunās tehnoloģijas
informācijas iegūšanai un studiju kvalitātes uzlabošanai
visi, tai skaitā profesionālie studiju kursi, nodrošināti ar augstāko profesionālo vai
akadēmisko izglītību ieguvušiem docētājiem
notiek studentu un docētāju darba pašvērtējums
darbojas atgriezeniskā saite no studentiem par studiju kvalitāti
plašs medicīniskās, veselības aprūpes un citas studijām nepieciešamās mācību literatūras
nodrošinājums bibliotēkas fondā
doktoranti, maģistranti un studenti iesaistīti projektos zinātniskās darbības attīstībai
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•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

•

•
•
•

ir sadarbība ar Latvijas Universitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti un Latvijas
Sporta pedagoģijas akadēmiju - koledžas akadēmiskais personāls iesaistīts studiju kursu
īstenošanā
Infrastruktūra un finanses
koledžas telpas slimnīcu kompleksā nodrošina studiju procesa īstenošanu atbilstošu praksei
un darba tirgum
sekmīgs menedžments efektīvai finanšu resursu izmantošanai
studiju programmā ir pietiekoši liels studējošo skaits, tas nodrošina maksimāli efektīvu
finanšu līdzekļu izlietojumu un iespējas līdzekļu ekonomijai
ir noslēgts nomas līgums par telpu īri ar Rīgas Austrumu klīnisko universitātes slimnīcu
koledžas apsaimniekošanā nodotajā dienesta viesnīcā veikti kapitālieguldījumi sadzīves
apstākļu uzlabošanai un ēkas uzturēšanai
no valsts budžeta finansētas studiju vietas
akreditēta koledžas bibliotēka ar studiju programmai atbilstošu informatīvu bāzi
atbilstošs infrastruktūras nodrošinājums (telpas, tehnika, bibliotēkas krājums, elektroniskā
datu bāze) mūsdienīga studiju procesa nodrošināšanai
Starptautiskie sakari
plašs – 17 partneraugstskolu tīkls starptautiskās darbības īstenošanai: Erasmus studentu un
docētāju mobilitātes organizēšanai, zinātniski pētnieciskās darbības un pieredzes apmaiņai
iespējas organizēt starptautiskas zinātniskas konferences un piedalīties starptautiskās
organizācijās
Vājās puses :
nepietiekama studentu informētība līdzdalībai studiju, atpūtas un sadzīves jautājumu
risināšanā
lai nodrošinātu 50% studiju programmas īstenošanu veselības aprūpes iestādēs, jāslēdz
līgumi ar veselības aprūpes iestādēm, kas rada papildus izmaksas studiju programmas
realizēšanai
lai aktīvi darbotos starptautiskajā akadēmiskajā apritē, nepieciešams pilnveidot svešvalodu
zināšanas studentiem un akadēmiskajam personālam
ārzemju studentu zema motivācija studijām, ņemot vērā ekonomisko un politisko situāciju
valstī
ĀRĒJIE FAKTORI
Drošība
Draudi
Latvijas darba tirgū pieprasīti speciālisti,
• demogrāfiskā situācija nosaka vidējo
plašas nodarbinātības iespējas (veselības
izglītību ieguvušo absolventu skaita
aprūpes sistēmas reforma)
samazināšanos
valsts finansējums veselības aprūpes
• zems profesiju prestižs nepietiekoša
studiju vietām
atalgojuma dēļ
pozitīvas atsauksmes no darba devējiem
• veselības aprūpes sistēmas reorganizācija
par absolventu sagatavotību darba tirgum
• konkurence augstākajā izglītībā veselības
aprūpes nozarē
starptautiskas sadarbības attīstīšana studiju
nodrošināšanai
• Rīgas Austrumu klīniskās universitātes
attīstības stratēģija attiecībā uz koledžas
nomāto telpu plānoto turpmāko
izmantošanu

65

Programmas Ārstniecība īstenošanai ir vairāk stiprās puses, bet svarīgas ir arī aktivitātes,
kas ir vērstas uz vājo pušu iespējami ātru novēršanu. Savukārt, novērtējot iespējas un draudus, ir
redzams, ka programmas izdzīvošanai ir daudz vairāk iespēju nekā draudu. Svarīgi šīs iespējas
savlaicīgi īstenot.
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3. STUDIJU PROGRAMMAS IZMAKSU APRĒĶINS UZ 1 STUDENTU
2010.GADĀ
Tabula Nr.3.1.
Aprēķinātie lielumi

Apz.

Normatīvs

1
N1

2
darba alga uz vienu studiju vietu gadā

3
Ls 598,23

N2

darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas

Ls 144,12

N3

komandējumu un dienesta braucienu izmaksas

Ls 2,00

N4

pakalpojumu apmaksa

Ls 91,63

N5

materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs

Ls 53,20

N6

grāmatu un žurnālu iegāde

Ls 12,40

N7

iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas

Ls 41,88

Tb – vienas

studiju vietas izmaksas gadā
(N1+N2+N3+N4+N5+N6+N7)

Ls

943,46

Latvijas Universitātes
Rīgas Medicīnas koledža direktore
A.Bukulīte____________________
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4.STUDIJU PLĀNS
Tabula Nr.4.1.
Ārstniecības studiju programma pilna laika klātienes studijās 3 gadi (6 semestri)
Kursa
kods

Kursa nosaukums

1.gads
1.s.

2.gads
2.s.

3.s.

3.gads
4.s.

5.s.

Kopā

Pārbaudes
veids

6.s.

Stundu skaits

Docētājs

Lekcijas

Semināri

Praktiskais
darbs

Eksāmens

2

38

Anna Stafecka

2

Eksāmens

30

10

Inga Buceniece

2

Eksāmens

40

2
2

Eksāmens
Eksāmens

28
40

12

2

Daina Voita
Evita Vaļēviča

3

3

Eksāmens

50

10

Daina Voita

Eksāmens

30

10

Daina Voita

Eksāmens

40

Eksāmens

32

8

Guna Medjāne

Eksāmens

38

2

Astra Bukulīte

Eksāmens

38

2

Raivis Davidsons

Ieskaite

14

6

Linda Alondere

Eksāmens
Ieskaite

40
20

20

Ludmila Pjaka
Olga Ņikitina

Eksāmens

40

Obligātā (A daļa)
23 KP
VpH101

Vispārizglītojošie studiju kursi (Profesionālo studiju programmām)
Latīņu valoda
2
2

VpS102

Saskarsmes
psiholoģija
Attīstības psiholoģija
un ievads
psihosomatikā
Pētniecības metodes
Ģenētikas un
bioķīmijas pamati

VpS204

VpS303
VpD109

2
2

2

VpD110

Anatomija un
fizioloģija I

VpD111

Anatomija un
2
2
fizioloģija II
Mikrobioloģija un
2
2
parazitoloģija
Uzņēmējdarbības
2
2
pamati.
Projektu izstrāde un
2
2
vadība
Profesionālās darbības
2
2
juridiskie aspekti
Nozares teorētiskie pamatkursi (profesionālo studiju programmām)
Pedagoģijas pamati
1
1
veselības aprūpē
Farmakoloģija
3
3
Higiēna un
1
1
epidemioloģija
Vispārīgā patoloģija
2
2

VpD112
VpU103
VpU203
VpU304
20 KP
VpS205
Med105
VpD113
Med102
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Jeļena Harlamova

Olga Ņikitina

Irēna Tarelkina

Med106

Klīniskās procedūras

Eksāmens

20

160

Med203
Med202

Speciālā patoloģija
1
1
Ieskaite
Klīniskā
3
3
Eksāmens
farmakoloģija un
farmakoterapija
Medikamentozā
2
2
Eksāmens
aprūpe
Profilaktiskā medicīna
1
1
Ieskaite
Radioloģijas pamati
1
1
Ieskaite
un biofizika
Nozares profesionālās specializācijas kursi (profesionālo studiju programmām)
Ievads neatliekamā
2
2
Eksāmens
medicīnā
Neatliekamā medicīna
3
3
Eksāmens
I
Neatliekamā medicīna
5
5
Eksāmens
II
Vispārīgā propedeitika
2
2
Eksāmens
Internā medicīnā
5
5
Eksāmens

20
40

40

Karīna Kurtiša,
Ruta Renigere
Irēna Tarelkina
Gaļina Biksone

20

40

Gaļina Biksone

Med308
Med306
Med307
31KP
Āpp101
Āpp210
Āpp308
Āpp102
Āpp201
Āpp206
Āpp213
Āpp207
Āpp208

5

Vispārīgā un speciālā
ķirurģija
Traumatoloģija
Pediatrija

2

20KP

1

ĀppPr101

Ievads profesijā

1

ĀppPr102

Klīniskās procedūras

ĀppPr201

Slimību, traumu un

Āpp211

Āpp301
Āpp303

Jana Ankrava
Anita Šterna

40

Aleksejs Višņakovs

40

40

Aleksejs Višņakovs

40

120

Aleksejs Višņakovs

20
40

40
120

Astra Bukulīte
Irēna Tarelkina,
Guntra Dzelme
Patrīcija Ivanova

Eksāmens

20

40

3

1
3

Ieskaite
Eksāmens

10
40

20
40

2

2

Eksāmens

20

40

Guntis Naglis
Lienīte Dāboliņa,
Dita Raiska
Rūta Bogdanova

1

Ieskaite

10

20

Antoņina Bite

2

Eksāmens

80

Jeļena Kompa

2
1

Eksāmens
Ieskaite

40

Viktors Saksons
Viesturs Liguts

20

Aizstāvēša
na
Aizstāvēša
na
Aizstāvēša
na
Aizstāvēša

1
2

2
1
3

20
20

2
1

Dzemdniecība un
ginekoloģija.
Neatliekamā
elektrokardioloģija
Speciālās klīniskās
procedūras ārsta
palīga praksē
Intensīvā terapija
Katastrofu medicīna
un toksikoloģija
Prakse

Āpp307

5

4

2

10

1
3

3
4

4
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20
20

Rūta Bogdanova
Karīna Kurtiša
Sarmīte Villere,

ĀppPr301

10KP
12KP
Āpp204
Āpp202
Āpp205
Āpp104
Āpp103
Āpp306

4 KP

kritisko situāciju
na
diagnostika un NMP I
Slimību, traumu un
2
10
12
Aizstāvēša
kritisko situāciju
na
diagnostika un NMP
II
10
10
Kvalifikācijas darbs
Obligātās izvēles daļa (B daļa)
Nozares profesionālās specializācijas kursi (profesionālo studiju programmām)
Acu un LOR slimības
2
2
Eksāmens
Neiroloģija
2
2
Eksāmens
Infekcijas slimības un
2
2
Eksāmens
STS
Bērna specifiskā
2
2
Eksāmens
propedeitika
Sievietes specifiskā
2
2
Eksāmens
propedeitika
Psihiatrija un mentālā
2
2
Eksāmens
veselība
20
18
18
20
20
20
Brīvās izvēles daļa (C daļa)
2
2
Kopā
20
20
20
20
20
Kopā A daļā
t.sk. Vispārizglītojošie
studiju kursi
Nozares teorētiskie
pamatkursi
(profesionālo studiju
prgrammām)
Prakse
Valsts pārbaudījums
Kopā B daļā
t.sk. Nozares
profesionālās
specializācijas kursi
(profesionālo studiju
prgrammām)
Brīvās izvēles daļā
(C daļā)
Kopā programmā

74

1

3

2

4

2

2

10
10

20
10
12

4
120

70

Aleksejs Višņakovs
Sarmīte Villere,
Aleksejs
Višņakovs,
Antoņina Bite
Aleksejs Višņakovs

20
20
20

40
40
40

Lolita Puķīte
Māra Eglīte
Ojārs Lizāns

20

40

Lienīte Dāboliņa

20

40

Rūta Bogdanova

20

40

Māra Eglīte

STUDIJU PLĀNS
Ārstniecības studiju programma pilna laika klātienes studijās 2 gadi (4 semestri)
Tabula 4.2.
Kursa
kods

Kursa nosaukums

1.gads
1.s.

20 KP
VpH101

Saskarsmes
psiholoģija

VpS204

Attīstības psiholoģija
un ievads
psihosomatikā
Pētniecības metodes
Ģenētikas un
bioķīmijas pamati

VpD111
VpD112
VpU103
VpU203
VpU304
8 KP
Med106
Med202

11 KP
Āpp201

2.s.

3.s.

Kopā

Pārbaudes
veids

4.s.

Obligātā (A daļa)
Vispārizglītojošie studiju kursi (Profesionālo studiju programmām)
Latīņu valoda
2
2
Eksāmens

VpS102

VpS303
VpD109

2.gads

2

Stundu skaits

Docētājs

Lekcijas

Semināri

Praktiskais
darbs

2

38

Anna Stafecka

10

Inga Buceniece

2

Eksāmens

30

2

Eksāmens

40

2
2

Eksāmens
Eksāmens

28
40

12

Daina Voita
Evita Vaļēviča

Anatomija un
2
2
Eksāmens
fizioloģija II
Mikrobioloģija un
2
2
Eksāmens
parazitoloģija
Uzņēmējdarbības
2
2
Eksāmens
pamati.
Projektu izstrāde un
2
2
Eksāmens
vadība
Profesionālās darbības
2
2
Eksāmens
juridiskie aspekti
Nozares teorētiskie pamatkursi (profesionālo studiju programmām)
Klīniskās procedūras
5
5
Eksāmens

30

10

Daina Voita

2

2
2

Jeļena Harlamova

Olga Ņikitina

40
32

8

Guna Medjāne

38

2

Astra Bukulīte

38

2

Raivis Davidsons

20

Klīniskā
3
3
Eksāmens
40
farmakoloģija un
farmokoterapija
Nozares profesionālās specializācijas kursi (profesionālo studiju programmām)
Internā medicīnā
5
5
Eksāmens
40

71

160
40

120

Karīna Kurtiša,
Ruta Renigere
Gaļina Biksone

Irēna Tarelkina,
Guntra Dzelme

Āpp206
Āpp207
Āpp303
16 KP
ĀppPr103

Vispārīgā un speciālā
ķirurģija
Pediatrija
Katastrofu medicīna
un toksikoloģija
Prakse

4

2

2

Eksāmens

20

40

Patrīcija Ivanova

3

3

Eksāmens

40

40

1

1

Ieskaite

20

Lienīte Dāboliņa,
Dita Raiska
Viesturs Liguts

10

16

Aizstāvēša
na
Aizstāvēša
na
Aizstāvēša
na
Aizstāvēša
na

2

ĀppPr202

Klīniskās procedūras
specialitātē
Prakse specialitātē I

ĀppPr203

Prakse specialitātē II

8 KP

8
8
Kvalifikācijas darbs
specialitātē
Obligātās izvēles daļa (B daļa)
Nozares profesionālās specializācijas kursi (profesionālo studiju programmām)
Neatliekamās
medicīnas ārsta palīgs
Akūtie stāvokļi
2
2
Eksāmens
20
dzemdniecībā un
ginekoloģijā
Neatliekamā
2
2
Eksāmens
20
neiroloģija
Neatliekamā palīdzība
3
3
Eksāmens
20
un atdzīvināšana
Neatliekamā
2
2
Eksāmens
20
palīdzībadažādu
infekciju gadījumos
Neatliekamā palīdzība 2
2
Eksāmens
20
traumu pacientiem
Akūtā psihiatrija
2
2
Eksāmens
20
Neatliekamā
1
1
Ieskaite
10
elektrokardioloģija
NMP dispečera darba
1
1
Ieskaite
organizācija
Nozares profesionālās specializācijas kursi (profesionālo studiju programmām)
Āmbulatorās aprūpes
ārsta palīgs
NMP veselību un
2
2
Eksāmens
20
dzīvību apdraudošajās
situācijās

15 KP

Āpp111

Āpp112
App218
Āpp113

Āpp114
Āpp115
Āpp307
Āpp219
15 KP

Āpp217

4

4
2

2
10

10

Karīna Kurtiša
Aleksejs Višņakovs
Aleksejs Višņakovs

72

Aleksejs Višņakovs

40

Rūta Bogdanova

40

Māra Eglīte

80

Aleksejs Višņakovs

40

Olga Ņikitina

40

Guntis Naglis

40
20

Māra Eglīte
Antoņina Bite

40

Sarmīte Villere

40

Aleksejs Višņakovs

Āpp107

Āpp106

Āpp108
Āpp109

Āpp215
Āpp110

Āpp216

2 KP

Dzemdniecība un
ginekoloģija
ambulatorajā praksē
Infekcijas slimības un
STS ambulatorajā
praksē
Traumatoloģija
ambulatorajā praksē
Psihiatrija un mentālā
veselība ambulatorajā
praksē
Rehabilitācija
Veselības aprūpes
organizācija
ambulatorajā praksē
Medicīnas
tehnoloģijas un
aprīkojums
ambulatorajā praksē

2

2

Eksāmens

20

40

Rūta Bogdanova

2

2

Eksāmens

20

40

Olga Ņikitina

2

2

Eksāmens

20

40

Guntis Naglis

2

Eksāmens

20

40

Māra Eglīte

2
2

Eksāmens
Eksāmens

20
40

40

Andra Meirēna
Jana Ankrava

1

Ieskaite

40

Antoņina Bite

2

2
2

20
Brīvās izvēles daļa (C daļa)
2
Kopā
20
Kopā A daļā
t.sk. Vispārizglītojošie
studiju kursi
Nozares teorētiskie
pamatkursi
(profesionālo studiju
prgrammām)
Prakse
Valsts pārbaudījums
Kopā B daļā
t.sk. Nozares
profesionālās
specializācijas kursi
(profesionālo studiju
prgrammām)
2
Brīvās izvēles daļā
(C daļā)
Kopā programmā

1

20

20

20

20

20

20
39

4

2

10
8

16
8
15

2
80

73

PIELIKUMI

74

Pielikums Nr.1

1.

STUDIJU KURSU APRAKSTI
APSTIPRINĀTS
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas
Padomes sēdē
2010.gada 30.augustā
Protokols Nr. 30

STUDIJU KURSA APRAKSTS
Kursa nosaukums
Latīņu valoda
1
Kursa līmenis
VpH101
Kursa kods
2
Kredītpunkti
3
ECTS kredītpunkti
Valodniecība
Zinātņu nozare vai apakšnozare
40
Kopējais auditoriju stundu skaits
2
Lekciju stundu skaits
Semināru vai praktisko darba stundu skaits 38
40
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
Nodrošināt zināšanu bāzi, kas nepieciešama
pārējo medicīnisko priekšmetu studiju kursu
apgūšanai. Students zina, izprot un spēj lietot
medicīnisko terminoloģiju mutiski un rakstiski.
Kursa anotācija
Fonētika, pārskats par vārdšķirām, vārdu
darināšanas elementi, morfoloģijas elementu
izmantošana terminu veidošanā, latīņu un
grieķu val. sinonīmi, nesaskaņotais,
saskaņotais apzīmētājs, leksika saistībā ar
organisma sistēmām, diagnostiku, anatomiju,
fizioloģiju.
Sekmīgi apgūstot šo kursu, students spēj
identificēt latīņu un grieķu valodas vārdos
informāciju saturošā elementa daļu un zina tā
nozīmi.
Rezultāti
Prot izskaidrot un analizēt medicīniskos terminus no valodnieciskā un medicīnas viedokļa.
Zina latīņu un grieķu valodas ekvivalentus un
spēj veidot medicīniskos terminus. Zina
leksiku saistībā ar medicīnu. Spēj pielietot
praksē profesionālo terminoloģiju mutiski un
rakstiski.
31.08.2009.
Kursa apstiprinājuma datums
Anna Stafecka
Kursa autors
Nav nepieciešamas
Priekšzināšanas

75

KURSA PLĀNS
Nr.p.k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Temats

Nodarbības veids
L, S, P

Ievads mācību priekšmetā
Fonētika
Morfoloģija
Darbības vārds
Lietvārds
Īpašības vārds, saskaņotais un nesaskaņotais
apzīmētājs
Vārdu darināšanas elementi, terminelementi
Medicīniskajā terminoloģijā izmantojamie grieķu
cilmes vārdi, latīņu un grieķu val. ekvivalenti
Klīnikā, diagnostikā, laboratoriskajā izmeklēšanā
un farmakoloģijā izmantojamā terminoloģija
Leksika saistībā ar dažādām cilvēka organisma
sistēmām
Stundas kopā

L
S
S
S
S
S

2
2
2
2
6
4

S
S

2
4

S

4

S

12

L
S

2
38

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI
Kursa vērtējumu veido:
1. Starppārbaudījums - 1.-8. tēma (30%),
2. Starppārbaudījums – 9.-10. tēma (20%).
3. Eksāmens (50%)
LITERATŪRA
Mācību pamatliteratūra
Gorodkova J. Latīņu valoda. Rīga ,,Zvaigzne”1988, 204 lpp.
1.
Stafecka A. Palīgs medicīniskās terminoloģijas apguvē.2009, 28 lpp
2.
Papildliteratūra
Viņkele R. Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots 2007, 959 lpp.
1.
Rudzītis K. Terminologia Medica Nacionālais apgāds. 2005, 910 lpp.
2.
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Plānotais
apjoms
stundās

APSTIPRINĀTS
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas
Padomes sēdē
2010.gada 30.augustā
Protokols Nr. 30

STUDIJU KURSA APRAKSTS
Kursa nosaukums
Saskarsmes psiholoģija
1
Kursa līmenis
VpS102
Kursa kods
2
Kredītpunkti
3
ECTS kredītpunkti
Psiholoģija
Zinātņu nozare vai apakšnozare
40
Kopējais auditoriju stundu skaits
30
Lekciju stundu skaits
Semināru vai praktisko darba stundu skaits 10
40
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
Kursa mērķis – sniegt studentiem teorētiskās
zināšanas par saskarsmes psiholoģiju un
praktiskās iemaņas saskarsmē. Sniegt
studentiem izpratni par saskarsmes nozīmi
Kursa anotācija
mediķu prakšu vidēs (klīniskā, ambulatorā,
PVA vide) kā arī apgūt iemaņas saskarsmē,
konkrētā mediķu prakses vidē.
Sekmīgi apgūstot šo kursu, students
iegūst izpratni par saskarsmes psiholoģiju,
saskarsmes nozīmi un ārstniecības personu
lomām veselības aprūpes iestādēs; spēj
Rezultāti
orientēties saskarsmes galvenajās
kategorijās, izprast cilvēku pamatvajadzības
saskarsmē, izprast konfliktu nozīmi
saskarsmē.
31.08.2009.
Kursa apstiprinājuma datums
Inga Buceniece
Kursa autors
Nav nepieciešamas
Priekšzināšanas
KURSA PLĀNS
Nr.p.k.

Temats

Nodarbības veids
L, S, P

1.
2.
3.
4.
5.

Saskarsmes struktūra
Personības pamatvajadzības
Cilvēka individuālpsiholoģiskās īpatnības
Verbālā saskarsme
Neverbālā saskarsme

6.
7.
8.

Saskarsmes stili
Cilvēku mijiedarbība
Saskarsme un mediķu prakses vide
77

L
L
L
L
L
S
L
L
L

Plānotais
apjoms
stundās
4
2
4
4
2
2
2
2
2

9.

10.
11.

12.

Saskarsmes līmeņi mediķu prakses vidē
8.1. lomu attiecības māsa-māsa
8.2. lomu attiecības māsa-studējošā māsa
8.3. lomu attiecības māsa-māsu palīgs
8.4. lomu attiecības māsa-pacients
8.5. lomu attiecības māsa-ārsts.
Stereotipi un aizspriedumi
Socioloģija kā zinātne, tās metodoloģija,
mūsdienu socioloģijas teorijas, sociālā dialoga
veidošanas pamatprincipi
Patstāvīgo darbu prezentācija
Stundas kopā

L
S

2
4

L
S
L

2
2
4

S
L
S

2
30
10

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI
Kursa vērtējumu veido:
1. Aktīva līdzdalība semināra nodarbībās (50%)
2. Eksāmens (50%).
LITERATŪRA
Mācību pamatliteratūra
Dubkēvičs L. Saskarsmes stunda māsai, R.,Medicīnas profesionālais izglītības centrs,
1.
1998.,151.lpp
Saskarsme audzēkņiem. Rīga, Jumava, 2000.,296.lpp
2.
Omārova S. Cilvēks runā ar cilvēku. Rīga, 1996.,126.lpp
3.
Papildliteratūra
Antai-Otong D. Nurse-Client communication: a Life Span Approach, Joenes and
1.
Bartlett Publishers, Inc, 2007, 251.lpp
Berns E. Spēles, ko spēlē cilvēki, Rīga, Birojs 2000 Plus, 203.lpp
2.
Ernsone V., Tidiķe L. Jauniešu valoda, R, LU Akadēmiskais apgāds, 2006., 192.lpp
3.
Ezera I., Graudiņa I., Dreiberga S. Lietišķā komunikācija, Kamene 2002.
4.
Hofmanis K.P. Prezentācija un moderācija, Zvaigzne ABC, 2005.128.lpp
5.
Kumars V. Ķermeņa valoda, Zvaigzne ABC, 2007.,96.lpp
6.
Morrison P., Burnard Ph. Caring and Communication, The MACMILLAN PRESS
7.
LTD,1991, 185.lpp
Glase L. Ķermeņa valoda, Valters un Rapa, 2005., 239.lpp
8.
Periodika, interneta resursi un citi avoti
Saskarsmes psiholoģija- http:// gudrinieks.lv
1.
Saskarsmes psiholoģija- http:// wap.sncwap.net/inter/psihologjija.php
2.
Communication- http:// en.wikipedia.org/wiki/Communication
3.
Non Verbal Communication - http:// Youtube. com./ Non Verbal Communication
4.
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APSTIPRINĀTS
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas
Padomes sēdē
2010.gada 30.augustā
Protokols Nr. 30

STUDIJU KURSA APRAKSTS
Kursa nosaukums
Attīstības psiholoģija un ievads psihosomatikā
2
Kursa līmenis
VpS204
Kursa kods
2
Kredītpunkti
3
ECTS kredītpunkti
Psiholoģija
Zinātņu nozare vai apakšnozare
40
Kopējais auditoriju stundu skaits
40
Lekciju stundu skaits
Semināru vai praktisko darba stundu
skaits
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 40
Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par attīstības un
traumatiskas krīzes īpatnībām, personības attīstības
teorijām un psihosomatiskām sakarībām, kā arī
sniegt zināšanas par psiholoģiskās traumas
Kursa anotācija
īpatnībām un palīdzības iespējām krīzē nonākušiem
cilvēkiem. Kursa uzdevumi: 1.iepazīt
psiholoģiskās/traumatiskās krīzes galvenos
aspektus; 2. iepazīt personības attīstības
psiholoģijas teorijas; 3. iepazīt psihosomatikas
teorētiskās zināšanas, izprast psihiskā un somatiskā
kopsakarības cilvēkā; 4. iepazīt palīdzības un
atbalsta iespējas krīzē nonākušiem cilvēkiem.
Apgūstot kursu, studentam paplašinās zināšanas par
personības attīstības psiholoģiskām teorijām,
psihosomatikas pamatprincipiem, mūsdienu
psihosomatikas pētniecības galvenajiem virzieniem.
Rezultāti
Nostiprinās priekšstats par attīstības teoriju
dažādību un personības attīstību ietekmējošiem
faktoriem; tiek apgūtas teorētiskās zināšanas par
personības attīstības psiholoģiskām teorijām un
psihosomatiskām sakarībām. Students izprot un
pārzina palīdzības pamatprincipus krīzē
nonākušiem cilvēkiem.
Kursa apstiprinājuma datums
Kursa autors
Priekšzināšanas

31.08.2009.
Jeļena Harlamova
VpS102

79

KURSA PLĀNS
Nr.p.k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Temats

Nodarbības veids
L, S, P

Personības attīstības teorijas. Psihoseksuālās
attīstības teorija. Attīstības krīzes
Psihosociālās attīstības teorija
Piesaistes teorija, piesaistes veidošanās un tās
veidi
Psihosomatika, tās vēsture, psihosomatiskās
reakcijas un traucējumi. Emocijas
Psiholoģiskā trauma
Posttraumatiskais stresa sindroms
Vardarbība, tās veidi: emocionālā, fiziskā,
seksuālā, pamešana novārtā
Suicīds, riska faktori, profilakse, palīdzība uz
pašnāvību tendētiem pacientiem
Stress darbā cietušajiem. Pašpalīdzības principi
Stundas kopā

Plānotais
apjoms
stundās

L

4

L
L

4
4

L

6

L
L
L

4
4
4

L

6

L
L

4
40

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI
Semināru apmeklējums ir obligāts
Kursa vērtējumu veido:
1. Atzīmes par aktīvu līdzdalību semināros (50%)
2. Eksāmens (50%).
LITERATŪRA
Mācību pamatliteratūra
Boulbijs Dž. Drošais pamats. Rīga, Rasa ABC 1998.
1.
Kulbergs J. Krīze un attīstība. Liepāja, LPA. 1998).
2.
Lapiņa K. (2006). Psihosomatiskā medicīna. Rīga.
3.
Reņģe V. (1999). Personības psiholoģiskās teorijas. Rīga, Zvaigzne ABC
4.
Utināns A. (2005). Cilvēka psihe. Rīga, Nacionālais apgāds
5.
Papildliteratūra
Karpova A. (1998). Personība. Teorijas un to rādītāji. Rīga, Zvaigzne ABC
1.
Kulbergs J. (2001). Dinamiskā psihiatrija. Rīga, Jumava, 2001.
2.
Taylor S. (2009). Clinician’s Guide to PTSD. The Guilford Press
3.
Kalšed D. (2007). Vnutrennij mir travmi [Traumas iekšēja pasaule]. Moskva:
4.
Akademičeskij projekt
Nasilie v semje [Vardarbība ģimenē] (2004). N.Platonovas redakcijā. Sankt-Peterburg
5.
Periodika, interneta resursi un citi avoti
1. BioPsychoSocial Medicine
2. Journal of Psychosomatic Research.
3. Psychology & Psychoterapy: Theory, Research & Practice
4. Journal of Family Issues
5. Journal of Traumatic stress
80

6.
7.
8.
9.

Journal of Social and Clinical Psychology
www.suicide.org
www.pretvardarbibu.lv
www.zinisavastiesibas.lv
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APSTIPRINĀTS
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas
Padomes sēdē
2010.gada 30.augustā
Protokols Nr. 30

STUDIJU KURSA APRAKSTS
Kursa nosaukums
Pētniecības metodes
3
Kursa līmenis
VpS303
Kursa kods
2
Kredītpunkti
3
ECTS kredītpunkti
Socioloģija
Zinātņu nozare vai apakšnozare
40
Kopējais auditoriju stundu skaits
28
Lekciju stundu skaits
Semināru vai praktisko darba stundu skaits 12
40
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
Kurss sniedz zināšanas par pētniecības nozīmi
un soļiem, pētnieciskā darba secību, kā arī
saistību ar dažādām teorijām. Sniedz pārskatu
par pētniecības ētiskiem aspektiem un
Kursa anotācija
faktoriem, kas ietekmē pētnieka darbu.
Studenti apgūst un pilnveido metodes darbam
ar literatūru un citiem informācijas avotiem,
pētījuma teorētiskā pamatojuma izstrādei.
Kursa noslēgumā zina pētniecības metodes,
datu ievākšanas un apstrādes metodes, izprot to
pielietojumu sava kvalifikācijas darba izstrādē.
Sekmīgi apgūstot šo kursu students spēj izprast
dažādus pētniecības principus un metodes,
pētniecības nozīmi pētniecībā, apzina un
analizē literatūru un citus informācijas avotus,
Rezultāti
lai izveidotu sava pētījuma teorētisko
pamatojumu, analizē dažādus pētījuma
instrumentus un pielieto tos pētniecības
procesā, izprot statistikas pamatprincipu,
izvēlas savu pētījuma tēmu, piemēroto
pētniecības metodi un izveido darba teorētisko
pamatojumu.
31.08.2009.
Kursa apstiprinājuma datums
Daina Voita
Kursa izstrādātājs
Mzp112, VpU203
Priekšzināšanas
KURSA PLĀNS
Temats
Nr.p.k.
1.
2.

Pētniecības nozīme un pētījuma ētika, ētiskie principi
pētniecībā . Ētiskās normas. Ētiskie konflikti pētniecībā.
Pētījuma veikšanas soļi, pētījuma plāns.
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Nodarbības
veids
L, S, P
L

Plānotais
apjoms
stundās
2

L

2

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Pētniecības izveides pamatprincipi kvalifikācijas darba
posmā, pētniecības virzieni, pētāmas problēmas
identifikācija, pētījuma tēmas izvēli noteicošie faktori.
Pētījuma ievads, tā struktūra: pētījuma mērķis, tā
izveide un formulējums, pētījuma uzdevumi, to
izvirzīšanas pamatprincipi.
Pētniecības metodes, to izvēles principi: pētniecības
hipotēzes formulējums/pētniecības jautājumu izstrāde
Pētījuma dalībnieku izvēles principi, to noteicošie
faktori
Kvantitatīvās pētījuma metodes: eksperimentālās,
šķietami eksperimentālās, neeksperimentālās metodes
Kvalitatīvās pētījuma metodes
Aptaujas metodes, to izstrādes principi, analīzes veidi.
Novērošanas veikšanas un protokola izstrādes principi.
Dokumentu analīzes principi.
Kvalifikācijas darba teorētiskā pamatojuma izstrādes
pamatprincipi: literatūras avotu atlase un analīze
Pētījuma iegūtās informācijas analīze un diskusija
Pētījuma rezultāti un secinājumi, priekšlikumu izstrāde,
pētījuma pēctecības nodrošināšana
Pētījuma tehniskais noformējums
Pētījuma rezultātu prezentācijas pamatprincipi. Publiskā
runa
Stundas kopā

L

2

L
S

2
2

L

2

L

2

L

2

L
L
S
L
S
L

2
2
2
2
4
2

L

2

L

2

S
L
S
L
S

2
2
2
28
12

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI
Kursa vērtējumu veido:
1. Aktīva līdzdalība semināros (50%),
2. Eksāmens (50%).
LITERATŪRA
Mācību pamatliteratūra
Geske A., Grīnfelds A. Izglītības pētījumu metodoloģija. – Rīga: Raka, 2001.
1.
Lasmanis A. Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes pedagoģijas un psiholoģijas
2.
pētījumos. – Rīga: Mācību apgāds NT, 1999.
Lasmanis A., Kangro I. – Faktoru analīze / māc. līdz. – Rīga: SIA Izglītības soļi, 2004.
3.
Kroplijs A., Raščevska M. Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs. – Rīga:
4.
RAKA, 2004.
Polit D.,F., Hungler B. P. Nursing Research Principles and Methods. – Philadelphia: J.B.
5.
Lippincott Company, 1995.
Papildliteratūra
Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā. – Rīga: Datorzinību centrs, 2003.
1.
Beķeris E. Palīgs mācību pētnieciskajā darbā. – Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2003.
2.
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5.

Dempsey A. Using Nursing Researc: Process Critical Evaluation and Utilization. – WI
USA, Lippincott company, 1999.
Geipele I., Tambovceva T. Projektu vadīšana studijām un biznesam. – Rīga: Valters un
Rapa, 2004.
Gillies A. – EcelTM for Clinical Governance. – Radcliffe Medical Press Ltd, 2001.

6.

Špona A., Čehova Z. Pētniecība pedagoģijā. – Rīga: Raka, 2004.

3.
4.

Periodika, interneta resursi un citi avoti
Nursing Research, Lippincott Williams & Wilkings
1.
Research and Theory for Nursing Practice, Springer Publishing Co
2.
Notes on Nursing science, Nightingale societyrdf
3.
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APSTIPRINĀTS
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas
Padomes sēdē
2010.gada 30.augustā
Protokols Nr. 30

STUDIJU KURSA APRAKSTS
Kursa nosaukums
Ģenētikas un bioķīmijas pamati
1
Kursa līmenis
VpD109
Kursa kods
2
Kredītpunkti
3
ECTS kredītpunkti
Bioloģija
Zinātņu nozare vai apakšnozare
40
Kopējais auditoriju stundu skaits
40
Lekciju stundu skaits
Semināru vai praktisko darba stundu skaits 40
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
Studiju kurss sniedz pamatzināšanas un
izpratni par organisma bioķīmiskās darbības
pamatiem, ļauj izprast mijsakarības starp
bioķīmiskajiem procesiem organismā un to
Kursa anotācija
izmaiņu ietekmi uz veselību, sniedz prasmi
sasaistīt bioķīmijas zināšanas ar vielu maiņas
procesu norisi organismā, ļauj izprast fermentu
darbības pamatpincipus, to nozīmi
homeostāzes mehānismu nodrošināšināšanā
organismā un saprast mijiedarbību starp
dažādām organisma sistēmām un galvenos
regulējošos mehānismus cilvēka ķermenī.
Studiju kurss padziļina studentu izpratni par
cilvēka organisma iedzimtības un mainības
galvenjiem aspektiem, to ietekmi uz
psihiskajām un fiziskajām organisma
funkcijām un iespējamajiem patoloģijas
mehānismiem, sniegt iespējas saskatīt cilvēka
attīstības iespējas un to pilnveidošanu, izprast
jaunākās ģenētiskās diagnostikas metodes,
palielināt un veidot profesionālās rīcības
motīvus.
Sekmīgi apgūstot šo kursu, students iegūst
izpratni par organisma bioķīmiskās darbības
pamatiem, mijsakarībām starp bioķīmiskajiem
procesiem organismā un to izmaiņu ietekmi uz
Rezultāti
veselību. Students prot saskatīt un sasaistīt
bioķīmijas zināšanas ar vielu maiņas procesu
norisi organismā. Students izprot fermentu
darbības pamatpincipus, to nozīmi
homeostāzes mehānismu nodrošināšanā
organismā. Pēc kursa apguves studentam ir
sapratne par mijiedarbību starp dažādām
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Kursa apstiprinājuma datums
Kursa izstrādātājs
Priekšzināšanas
KURSA PLĀNS
Nr.p.k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

organisma sistēmām un galvenos regulējošos
mehānismus cilvēka ķermenī. Students iegūst
zināšanas par cilvēka iedzimtības un mainības
nosacījumiem, sniedz izpratni par cilvēka
organismu un tā funkcionēšanas
likumsakarībām, attīsta prasmi saskatīt dabā
notiekošo procesu likumsakarību ietekmi uz
cilvēku.
31.08.2009.
Evita Vaļēviča
Nav nepieciešamas

Temats

Nodarbības veids
L, S, P

Bioķīmijas zinātnes mērķi un uzdevumi.
Šūnas uzbūves galvenie pamatprincipi.
Organisma fermentatīvās reakcijas un bufera
sistēmas
Organisma bioķīmiski – enerģētiskie procesi.
Ģenētikas priekšmets un pamajēdzieni.
Organisma iedzimtības mehānismi, tos
ietekmējošie faktori un ģenētiskās testēšanas
metodes.
Pārmantošanas tipi un iedzimtās slimības.
Biotehnoloģijas pamatprincipi
Stundas kopā

Plānotais
apjoms
stundās

L
L
L

2
6
6

L
L
L

6
4
4

L
L
L

6
6
40

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI
75% lekciju apmeklējums
Kursa vērtējumu veido:
1. Starppārbaudījumi
1.1. Sagatavota un aizstāvēta prezentācija par jaunākajiem sasniegumiem ģenētikas
pētījumos (30%)
1.2.
Izveidots ciltskoks (20%)
2. Eksāmens (50%).
LITERATŪRA
Mācību pamatliteratūra
Apinis P, Cilvēks. Nacionālais medicīnas apgāds- R., 1999.
1.
Selga T. Šūnu bioloģija. LU akadēmiskais apgāds-R., 2008.
2.
M. Misiņa V. Loža. Ģenētika ar selekcijas pamatiem. Rīga. Zvaigzne.1991.
3.
J. Raipulis. „Ģenētikas pamati, R – 2002.
4.
Papildliteratūra
Madere S. Bioloģija. R., Zvaigzne ABC. 2001
1.
Rauhvagers A. Vispārīgā ķīmija. Zinātne. –R., 1996.
2.
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Krauksts Viesturs. Ģenētika sportā / V.Krauksts. - Rīga : Drukātava, 2007.
Raipulis J. Ik suga, ik gēns - saudzējami ;. - Rīga : Zinātne, 1986.
Raipulis J. Jānis Lūsis ģenētikas atklājumu un pretrunu virpulī. - Rīga : Vērmaņparks,
2001
Raipulis J. Vides piesārņojuma ietekme uz iedzimtību. - Rīga : Vērmaņparks, 1999.
6.
F. Garkāvijs. „ Ģenētika „ , R.: Zvaigzne – 1983.
7.
Ģenētikas terminu skaidrojošā vardnīca / Sastādītāji – V. Dišlers, J. Raipulis, E. Nagle. –
8.
R.: GER, 1981.
И.В. Равич-Шерба и др. Психогенетика. Москва. АСПЕКТ ПРЕСС 2003
9.
Grifith J.F. et al. An introduction to genetic analyses. Freemean&co NY, 1993
10.
Ф. Аила и др. Современная генетика – М. Мир.1988.В 3-х томах
11.
Генетика и наследственность. Сб.ст. М. Мир.1987.
12.
Corr.P.J. Understanding Biological Psychology. Blackwell Publishing, 2006
13.
Periodika, interneta resursi un citi avoti
On-Line Biology book
1.
http://www.emc.maricopa.edu/faculty/farabee/BIOBK/BioBookTOC.html
Medline
2.
APA GOLD
3.
3.
4.
5.
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APSTIPRINĀTS
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas
Padomes sēdē
2010.gada 30.augustā
Protokols Nr. 30

STUDIJU KURSA APRAKSTS
Kursa nosaukums
Anatomija un fizioloģija I
1
Kursa līmenis
VpD110
Kursa kods
3
Kredītpunkti
4,5
ECTS kredītpunkti
Bioloģija
Zinātņu nozare vai apakšnozare
60
Kopējais auditoriju stundu skaits
50
Lekciju stundu skaits
Semināru vai praktisko darba stundu skaits 10
60
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
Kurss ir vispārizglītojoša rakstura, sniedz
zināšanas par cilvēka fizioloģiju un anatomiju,
sniedz izpratni par cilvēka organismu un tā
funkcionēšanas likumsakarībām, attīsta prasmi
Kursa anotācija
saskatīt dabā notiekošo procesu likumsakarības
un to ietekmi uz cilvēku, pilnveido studentu
spēju izteikt un uzklausīt citu viedokli, attīstīt
komunikatīvās spējas.
Kurss padziļina studenta izpratni par cilvēka
organisma uzbūvi un funkcijām, dažādu
sistēmu mijiedarbību, regulācijas
mehānismiem, kas nodrošina organisma kā
Rezultāti
vienota veselā darbību, sniedz iespējas saskatīt
kaitīgo faktoru ietekmi uz cilvēka organisma
struktūru un finkcijām, ļauj iegūtās zināšanas
izmantot cilvēka veselības stāvokļa
novērtēšanā, pārzināt galvenos anatomiskos
terminus latīņu valodā un pagūt prasmi to
izmantot tālākajā mācību procesā un
profesionālajā darbībā.
31.08.2009.
Kursa apstiprinājuma datums
Daina Voita
Kursa izstrādātājs
Nav nepieciešamas
Priekšzināšanas
KURSA PLĀNS
Nr.p.k.

1.
2.
3.
4.

Temats

Nodarbības veids
L, S, P

Anatomijas un fizioloģijas attīstības vēsture
Cilvēka ķermeņa uzbūves vispārējais plāns.
Dzīvā organisma raksturīgākās pamatiezīmes.
Histoloģija pamatprincipi
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L
L
L
L
S

Plānotais
apjoms
stundās
2
4
2
4
2

5.
6.

Āda un tās papildorgāni.
Osteoloģija.

7.

Kaulu savienojumu klasifikācija.

8.

Muskuļi, to iedalījums un uzbūve.

9.

Neirālā regulācija. Informācijas kodēšanas
īpatnības nervu sistēmā.
Perifērās nervu sistēmas iedalījums, uzbūve un
funkcija
Centrālā nervu sistēma.

10.
11.

Stundas kopā

L
L
S
L
S
L
S
L

4
6
2
2
2
10
2
4

L

6

L
S
L
S

6
2
50
10

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI
Kursa vērtējumu veido:
1. Pozitīvs vērtējums starppārbaudījumos (50%)
2. Eksāmens (50%)
No eksāmena tiek atbrīvoti studenti: 1. kuriem vidējā atzīme par starppārbaudījumiem ir augstāka
par 8.5; 2. studenti, kuriem visi starppārbaudījumi ir novērtēti ar 8 (ļoti labi) vai augstāku
vērtējumu, lekciju un semināru apmeklējums pārsniedz 70% un referāts un prezentācija ir novērtēta
ar 8 vai augstāk)
LITERATŪRA
Mācību pamatliteratūra
Apinis P, Cilvēks. Nacionālais medicīnas apgāds- R., 1999.
1.
Aberberga -Augškalne L. Fizioloģija rehabitologiem. Rīga. Nacionālais medicīnas
2.
apgāds. 2002.
Voskis H. Topogrāfiskā anatomija: Rīga, Zvaigzne ABC, 2001, 160 lpp
3.
Eglīte K. Anatomija. I daļa. Skelets un muskuļi. LU akadēmiskais apgāds, 2004.
4.
Papildliteratūra
Madere S. Bioloģija. R., Zvaigzne ABC. 2001
1.
Valtneris A. Cilvēks fizioloģija., Rīga, Zvaigzne ABC, 1995, 212 lpp
2.
Kalbergs V. Cilvēka anatomija I daļa: Rīga, Zvaigzne, 1971, 294 lpp
3.
Kalbergs V. Cilvēka anatomija II daļa: Rīga, Zvaigzne, 1973, 240 lpp
4.
Guyton A.C. Human physiology and mechanisms of disease. 6th ed. Philadelphia.
5.
Sounders comp. 1997, 737 p.
Guyton A.C., Hall J.E. Textbook of Medical Physiology. Saunders Company (9. th ed.)
6.
1996.
Tortora G.J. Anagnostakos R. 5th ed. Principles of anatomy and physiology. NY.
7.
Harper&Row, 1987, 764p.
Aldersons J. Cilvēka anatomijas, fizioloģijas un higiēnas skaidrojošā vārdnīca, Zvaigzne
8.
ABC, 2000.
Periodika, interneta resursi un citi avoti
On-Line Biology book
1.
http://www.emc.maricopa.edu/faculty/farabee/BIOBK/BioBookTOC.html
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APSTIPRINĀTS
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas
Padomes sēdē
2010.gada 30.augustā
Protokols Nr. 30

STUDIJU KURSA APRAKSTS
Kursa nosaukums
Anatomija un fizioloģija II
1
Kursa līmenis
VpD111
Kursa kods
2
Kredītpunkti
3
ECTS kredītpunkti
Bioloģija
Zinātņu nozare vai apakšnozare
40
Kopējais auditoriju stundu skaits
30
Lekciju stundu skaits
Semināru vai praktisko darba stundu skaits 10
40
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
Kurss ir vispārizglītojoša rakstura, sniedz
zināšanas par cilvēka fizioloģiju un anatomiju,
sniedz izpratni par cilvēka organismu un tā
funkcionēšanas likumsakarībām, attīsta prasmi
Kursa anotācija
saskatīt dabā notiekošo procesu likumsakarības
un to ietekmi uz cilvēku, pilnveido studentu
spēju izteikt un uzklausīt citu viedokli, attīstīt
komunikatīvās spējas.
Kurss padziļina studenta izpratni par cilvēka
organisma uzbūvi un funkcijām, dažādu
sistēmu mijiedarbību, regulācijas
mehānismiem, kas nodrošina organisma kā
Rezultāti
vienota veselā darbību, sniedz iespējas saskatīt
kaitīgo faktoru ietekmi uz cilvēka organisma
struktūru un finkcijām, ļauj iegūtās zināšanas
izmantot cilvēka veselības stāvokļa
novērtēšanā, pārzināt galvenos anatomiskos
terminus latīņu valodā un pagūt prasmi to
izmantot tālākajā mācību procesā un
profesionālajā darbībā.
31.08.2009.
Kursa apstiprinājuma datums
Daina Voita
Kursa autors
Nav nepieciešamas
Priekšzināšanas
KURSA PLĀNS
Nr.p.k.

Temats

Nodarbības veids
L, S, P

1.
2.
3.

Miega fizioloģiskie mehānismi.
Sensorās sistēmas, to funkcionēšanas īpatnības
Organisma funkciju humorālā regulācija

4.

Stresa fizioloģiskie mehānismi
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L
L
L
S
L

Plānotais
apjoms
stundās
2
2
2
2
2

5.
6.

Asins sastāvs un funkcijas
Asinsrites sistēmas anatomija un fizioloģija.

7.
8.

Limfātiskās sistēmas uzbūve un funkcijas
Elpošanas orgānu sistēmas anatomija un
fizioloģija.
Gremošanas sistēmas uzbūve un funkcijas

9.
10.
11.

Urīnradošā un urīnivadsistēma. To galvenās
funkcijas.
Reproduktīvā sistēmas anatomija un fizioloģija.
Stundas kopā

L
L
S
L
L
S
L

2
4
4
2
4
2
2

L

4

L
S
L
S

4
2
30
10

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI
Kursa vērtējumu veido:
1. Pozitīvs vērtējums starppārbaudījumos (50%)
2. Eksāmens (50%)
No eksāmena tiek atbrīvoti studenti: 1. kuriem vidējā atzīme par starppārbaudījumiem ir augstāka
par 8.5; 2. studenti, kuriem visi starppārbaudījumi ir novērtēti ar 8 (ļoti labi) vai augstāku
vērtējumu, lekciju un semināru apmeklējums pārsniedz 70% , referāts un prezentācija ir novērtēta
ar 8 vai augstāk
LITERATŪRA
Mācību pamatliteratūra
Apinis P, Cilvēks. Nacionālais medicīnas apgāds- R., 1999.
1.
Aberberga -Augškalne L. Fizioloģija rehabitologiem. Rīga. Nacionālais medicīnas
2.
apgāds. 2002.
Voskis
H. Topogrāfiskā anatomija: Rīga, Zvaigzne ABC, 2001, 160 lpp
3.
Eglīte K. Anatomija. I daļa. Skelets un muskuļi. LU akadēmiskais apgāds, 2004.
4.
Papildliteratūra
Madere S. Bioloģija. R., Zvaigzne ABC. 2001
1.
Valtneris A. Cilvēks fizioloģija., Rīga, Zvaigzne ABC, 1995, 212 lpp
2.
Kalbergs V. Cilvēka anatomija I daļa: Rīga, Zvaigzne, 1971, 294 lpp
3.
Kalbergs V. Cilvēka anatomija II daļa: Rīga, Zvaigzne, 1973, 240 lpp
4.
Guyton A.C. Human physiology and mechanisms of disease. 6th ed. Philadelphia.
5.
Sounders comp. 1997, 737 p.
Guyton A.C., Hall J.E. Textbook of Medical Physiology. Saunders Company (9. th ed.)
6.
1996.
Tortora G.J. Anagnostakos R. 5th ed. Principles of anatomy and physiology. NY.
7.
Harper&Row, 1987, 764p.
Aldersons J. Cilvēka anatomijas, fizioloģijas un higiēnas skaidrojošā vārdnīca, Zvaigzne
8.
ABC, 2000.
Periodika, interneta resursi un citi avoti
On-Line Biology book
1.
http://www.emc.maricopa.edu/faculty/farabee/BIOBK/BioBookTOC.html
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APSTIPRINĀTS
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas
Padomes sēdē
2010.gada 30.augustā
Protokols Nr. 30

STUDIJU KURSA APRAKSTS
Kursa nosaukums
Mikrobioloģija un parazitoloģija
1
Kursa līmenis
VpD112
Kursa kods
2
Kredītpunkti
3
ECTS kredītpunkti
Bioloģija
Zinātņu nozare vai apakšnozare
40
Kopējais auditoriju stundu skaits
40
Lekciju stundu skaits
Semināru vai praktisko darba stundu skaits 0
40
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
Kursa mērķis ir apgūt zināšanas par baktēriju
sugu un bioķīmisko procesu daudzveidību,
mikroorganismu daudzveidību veselības
aprūpes vidē; mikroorganismu izraisīto
Kursa anotācija
saslimšanu aktualitāti un to apkarošanas
paņēmieniem; dezinfekcijas un sterilizācijas
nozīmi nozokomiālo infekciju profilaksē,
parazītismu, kā starpsugu savstarpējo attiecību
formām.
Sekmīgi apgūstot šo kursu students spēj:
izprast mikroorganismu lomu ekosistēmā un
ietekmi uz cilvēka organismu;
pamatot mikro un makroorganismu savstarpējo
Rezultāti
attiecību veidus;
novērtēt organisma aizsargmehānismus;
saprast un izskaidrot imūnprofilakses pamatus;
novērtēt pacienta bīstamību sabiedrībai un
apkārtējai videi.
31.08.2009.
Kursa apstiprinājuma datums
Olga Ņikitina
Kursa autors
Nav nepieciešamas
Priekšzināšanas

KURSA PLĀNS
Nr.p.k.

1.
2.
3.
4.

Temats

Nodarbības veids
L, S, P

Mikrobioloģijas priekšmets, mikroorganismu
morfoloģija, fizioloģija un taksnomija.
Mikroorganismu grupas.
Virusoloģijas pamati.
Patogēnie un nosacīti patogēnie mikroorganismi,
sebišķi bīstamo infekciju izraisītāji.
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Plānotais
apjoms
stundās

L

8

L
L
L

4
4
6

5.
6.
7.

Jēdziens par infekcijas slimību epidemioloģiju.
Hospitālā infekcija un tās izraisītāji.
Parazitoloģijas priekšmets, uzdevumi, medicīniskā
parazitoloģija, parazītu populāciju raksturojošie
lielumi.
Kopā

L
L
L

2
6
10

L

40

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI
80% lekciju apmeklējums
Kursa vērtējumu veido:
1.Starppārbaudījumi.
1.1. Referāts ar prezentāciju. (tiek vērtēta ar atzīmi) (25%)
1.2. Tests par tēmām - mikrobioloģija un parazitoloģija (25%)
2. Eksāmens (50%)
Eksāmenu atļauts kārtot, ja ir izpildīti nosacījumi 1.1. – 1.2.
LITERATŪRA
Mācību pamatliteratūra
Brila A., Infekcijas slimību epidemioloģija. Rīga, Nacionālais apgāds, 2003
1.
Darba higiēna - – R.Labklājības ministrija, 2003.
2.
Papildliteratūra
Vīksna L. Vakcinācija., Rīga, Nacionālais apgāds 2003
1.
Parazitoloģija stomatoloģijas studentiem/Rīgas Stradiņa Universitāte. Medicīniskās
2.
bioloģijas un ģenētikas katedra; sast.: Erika Nagle; Izd. Izmantotas arī A.Krūmiņas
Parazītu dzīves ciklu shēmas. Rīga: RSU, 2004, 44 lpp.
Skudra L. Metodiskie norādījumi mikrobioloģijas laboratorijas darbiem :studiju
3.
priekšmetā "Mikrobioloģija" un "Higiēna un mikrobioloģija" /Latvijas
Lauksaimniecības universitāte. Pārtikas tehnoloģijas fakultāte. Pārtikas tehnoloģijas
katedra. Jelgava : LLU, 2007. 64 lpp
Lekciju piezīmes mikrobioloģijā Stomatoloģijas fakultātes studentiemLatvijas Med.
4.
akad. Mikrobioloģijas kat. ; sast. D. Brāzma. Rīga AML 1997. 65 lpp.
Periodika, interneta resursi un citi avoti
http://www.likumi.lv LR normatīvie akti
1.
http://www.nais.lv Normatīvo aktu informācijas sistēma
2.
Izdevums „Doctus”
3.
Izdevums „Latvijas Ārsts”
4.
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APSTIPRINĀTS
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas
Padomes sēdē
2010.gada 30.augustā
Protokols Nr. 30

STUDIJU KURSA APRAKSTS
Kursa nosaukums
Uzņēmējdarbības pamati
1
Kursa līmenis
VpU103
Kursa kods
2
Kredītpunkti
3
ECTS kredītpunkti
Ekonomika
Zinātņu nozare vai apakšnozare
40
Kopējais auditoriju stundu skaits
38
Lekciju stundu skaits
Semināru vai praktisko darba stundu skaits 2
40
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
Studiju kursa mērķis ir dot studentiem
priekšzināšanas par uzņēmējdarbības nozīmi
un formām, vietu valsts ekonomikā, tiesisko
regulējumu, uzņēmuma dibināšanas kārtību,
Kursa anotācija
grāmatvedības organizāciju uzņēmumā. Studiju
kursa laikā studenti iegūs sapratni par
lietvedību reglamentējošiem normatīvajiem
aktiem Latvijā, dokumenta juridisko spēku, to
noformēšanu un lietošanu.
Sekmīgi apgūstot kursu, students spēj izprast
uzņēmējdarbības pamatjēdzienus, formas,
saprost uzņēmuma dibināšanas principus un
reģistrācijas kārtību, izprot uzņēmuma vadības
Rezultāti
būtību, biznesa plānu saturu un
nepieciešamību, orientējas Latvijas nodokļu un
nodevu sistēmā, iegūst izpratni par
grāmatvedības organizācijas pamatprincipiem
un lietvedības vietu un lomu uzņēmumā.
31.08.2009.
Kursa apstiprinājuma datums
Guna Medjāne
Kursa autors
Nav nepieciešamas
Priekšzināšanas
KURSA PLĀNS
Nr.p.k.

1.
2.
3.
4.
5.

Temats

Nodarbības veids
L, S, P

Uzņēmējdarbības nozīme, vieta un loma tirgus
ekonomikā
Uzņēmējdarbības formas un to tiesiskais
regulējums
Uzņēmuma līdzekļu avoti
Nodokļi un nodevas
Grāmatvedības pamati uzņēmējdarbībā
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Plānotais
apjoms
stundās

L

2

L

4

L
L
L

4
4
6

6.

Biznesa plāns, tā sastādīšana, dibinot uzņēmumu

7.

Lietvedība un tās pamatjēdzieni. Lietvedību
reglamentējošie normatīvie akti

8.

Dokumentu veidošana, noformēšana, lietišķā
valoda. Dokumentu juridiskais spēks
Veselības aprūpes iestādēs lietotie dokumenti
Stundas kopā

9.

S
L
S
L
S

2
4
2
2
2

L
S
L
L
S

4
2
2
32
8

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI
Kursa vērtējumu veido:
1. Starppārbaudījums (rakstveida) – jautājumi un uzdevumi atbilstoši kursa programmai (50%)
2. Eksāmens (50%)
LITERATŪRA
Mācību pamatliteratūra
Kavale, Budžets un finanses, LU, Rīga, 2008.
1.
Par iedzīvotāju ienākuma nodokli, likums
2.
Par valsts sociālo apdrošināšanu, likums
3.
Par nodokļiem un nodevām, likums
4.
Darba likums
5.
LV MK noteikumi Nr. 916 „dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” –
6.
28.09.2010.
Dokumentu juridiskā spēka likums - 06.05.2010.
7.
Papildliteratūra
V.Nešpors, Ievads ekonomikā, Multineo, Rīga, 2006
1.
Bahanovskis V. Praktiskā lietvedība. - R.: Kamene, 2002.
2.
E.Kassalis, Makroekonomika: ievadkurss makroekonomikā, LU, Rīga, 2002
3.
Periodika, interneta resursi un citi avoti
www.fm.gov.lv
1.
www.vid.gov.lv/tiesībuakti/nodokļi
2.
Žurnāls Bilance, Lietišķās informācijas dienests, Rīga
3.
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APSTIPRINĀTS
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas
Padomes sēdē
2010.gada 30.augustā
Protokols Nr. 30

STUDIJU KURSA APRAKSTS
Kursa nosaukums
Projektu izstrāde un vadība
2
Kursa līmenis
VpU203
Kursa kods
2
Kredītpunkti
3
ECTS kredītpunkti
Ekonomika
Zinātņu nozare vai apakšnozare
40
Kopējais auditoriju stundu skaits
38
Lekciju stundu skaits
Semināru vai praktisko darba stundu skaits 2
40
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
Kursa mērķis ir sniegt teorētiskas un praktiskas
zināšanas par projekta būtību no ieceres līdz tā
noslēgumam, ietverot visus projekta aspektus:
izstrāde, ietvars, laiks, izmaksas, kvalitāte,
Kursa anotācija
personāls, komunikācija, riski, materiāli
tehniskais nodrošinājums. Nodrošināt iespēju
studējošajam sagatavot projektu.
Uzdevumi:
1) sekmēt izpratni par projektu veidošanas
nepieciešamību, vadības jēdzienu un
galveniem terminiem;
2) izzināt galvenās projekta īpašības un izprast
riskus, ar kuriem saskaras projektu realizācijā
veselības aprūpē;
4) stimulēt radošumu un akcentēt idejas
konkurētspējas nozīmību;
5) iepazīstināt ar projektu galvenajiem
resursiem un to vadības pamatprincipiem;
6) rosināt iesaistīties projektu izstrādē
veselības aprūpes pieejamības un pakalpojumu
nodrošināšanai sabiedrībā
Sekmīgi apgūstot šo kursu, students spēj:
izprast projekta jēdzienu, projektu veidošanas
nepieciešamību;
pārzināt projekta īstenošanas procesu un fāzes;
Rezultāti
analizēt projekta komandas veidošanu;
izprast projekta vadīšanas procesus;
saprast projekta plānošanu, projekta izmaksu
plānošanu un kontroli;
saprast projekta dokumentāciju.
31.08.2009.
Kursa apstiprinājuma datums
Astra Bukulīte
Kursa autors
VpU103
Priekšzināšanas
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KURSA PLĀNS
Nr.p.k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Temats

Nodarbības veids
L, S, P

Projekta jēdziens un vispārīgs raksturojums
Projekta vides analīze
Projekta plānošana
Projekta pieteikuma sagatavošana un
dokumentācija
Projekta vadīšana, tās jēdziens un būtība
Projekta uzraudzība un kvalitātes vadība
Izstrādāto projektu prezentācija
Stundas kopā

Plānotais
apjoms
stundās

L
L
L
L

6
6
4
12

L
L
S
L
S

6
4
2
38
2

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI
Kursa vērtējumu veido:
1. Izstrādāto projektu prezentācija studentu kopīgajā seminārā (50%), izmantojot studiju kursa
gaitā iegūtās zināšanas un prasmes
2. Eksāmens (50%)
LITERATŪRA
Mācību pamatliteratūra
Forands I. Projekta menedžments.- Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2006.
1.
Geipele I., Tambovceva T. Projektu vadīšana studijām un biznesam.- Rīga: Valters un
2.
Rapa, 2004.
Uzulāns J. Projektu vadība / Biroja sērija/.- Rīga: Jumava, 2004.
3.
Papildliteratūra
Rokasgrāmata projektu sagatavošanai un ieviešanai. ”Eiropas Savienības
1.
līdzfinansējuma piesaistīšana uzņēmuma attīstībai”.- Rīga: SIA Latconsul, 2007.
Džounss R. Projektu vadības pamati: Praktisks ceļvedis projektu vadībā un izpildē./ tulk.
2.
no angļu val.- R., SIA Lietišķās informācijas centrs, 2008.
Projektu vadība/ tulk. no angļu val. – R., SIA Lietišķās informācijas dienests, 2007.
3.
Periodika, interneta resursi un citi avoti
www.likumi.lv
1.
http://ec.europa.eu
2.
http://sf.lm.gov.lv/esf/
3.
www.vm.gov.lv
4.
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APSTIPRINĀTS
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas
Padomes sēdē
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Protokols Nr. 30

STUDIJU KURSA APRAKSTS
Kursa nosaukums
Profesionālās darbības juridiskie aspekti
3
Kursa līmenis
VpU304
Kursa kods
2
Kredītpunkti
3
ECTS kredītpunkti
Juridiskā zinātne
Zinātņu nozare vai apakšnozare
40
Kopējais auditoriju stundu skaits
38
Lekciju stundu skaits
Semināru vai praktisko darba stundu skaits 2
40
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
Kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas
par darba tiesību vēsturisko attīstību, darba
tiesībām kā tiesību nozari, darba tiesību
avotiem, darba koplīgumu, darba tiesisko
Kursa anotācija
attiecību nodibināšanu un izbeigšanu, darba un
atpūtas laiku, darba kārtību, darba devēja un
darbinieka atbildību, darba samaksu, darba
strīdiem un to izskatīšanu.
Sekmīgi apgūstot šo kursu students spēj:
formulēt darba tiesību principus;
analizēt darba līguma, darba koplīguma un
darba kārtības noteikumu saturu un tiesiskumu;
Rezultāti
izprast darba devēja un darbinieka tiesības,
pienākumus un atbildību;
novērtēt darba tiesisko attiecību nodibināšanas
un izbeigšanas procesu;
aizstāvēt savas intereses tiesību un interešu
strīdu gadījumā.
31.08.2009.
Kursa apstiprinājuma datums
Raivis Davidsons
Kursa izstrādātājs
VpU103
Priekšzināšanas
KURSA PLĀNS
Nr.p.k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Temats

Nodarbības veids
L, S, P

Darba tiesību jēdziens, sistēma, vēsture
Darba koplīgums, profesionālo darbību
reglamentējošie normatīvie dokumenti
Starptautiskās darba tiesības
Darba tiesisko attiecību nodibināšana
Darba un atpūtas laiks
Darbinieku pārstāvība
98

Plānotais
apjoms
stundās

L
L

4
6

L
L
L
L

2
4
2
2

7.
8.
9.
10.

Darba strīdi
Darba samaksa
Darba kārtība
Pacientu un ārstniecības personu tiesības

11.

Darba tiesisko attiecību izbeigšanās
Stundas kopā

L
L
L
L
S
L
L
S

2
4
4
4
2
4
38
2

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI
Kursa vērtējumu veido:
1. Starppārbaudījums par 1. – 3.tematu (25%)
2. Pozitīvs vērtējums grupu darbā – kāzusa izvērtējums atbilstoši normatīvajiem aktiem
(25%)
3. Eksāmens (50%).
Iespēja kārtot eksāmenu, ja izpildīts 1.,2.nosacījums.
LITERATŪRA
Mācību pamatliteratūra
Civillikums. (6.izdevums). – Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2010.
1.
Darba
likums // Latvijas Vēstnesis, 2001.,Nr.105., 2010.Nr.47.
2.
I.Gailums Darba likums. Komentāri. Tiesu prakse 1.grāmata.- Rīga: Gailuma juridiskā
3.
biroja izdevniecība, 2003.
I.Gailums Darba likums. Komentāri. Tiesu prakse 2.grāmata.- Rīga: Gailuma juridiskā
4.
biroja izdevniecība, 2003.
I.Gailums Darba likums. Komentāri. Tiesu prakse 3.grāmata.- Rīga: Gailuma juridiskā
5.
biroja izdevniecība, 2004.
Papildliteratūra
V.Ulmane Darba tiesības, R.,Turība, 2003.
1.
V.Dubure Darba tiesību pamatjēdzieni un to skaidrojumi, R., LU, 1998.
2.
Polis F. Ievads Eiropas Savienības darba tiesībās. Rīga: RSEBAA, 2004.
3.
D.Krimphove Europaisches Arbeitsrecht, Munchen, 2001.
4.
И.Киселев Сравнителъное и международное трудовое право, Москва, 1999.
5.
Periodika, interneta resursi un citi avoti
Akulova I. Termiņi darba tiesībās // Jurista vārds, 2004, Nr.34.
1.
Dupate K. Vai Darba likums atbilst Eiropas Savienības tiesībām // Jurista vārds, 2004,
2.
Nr.36.,37.
Dupate K. Grūtnieču atlaišanas ierobežojumi // Jurista vārds, 2006, Nr.48.
3.
Dupate K. Par atsevišķiem jēdziena „diskriminācija” nozīmes un satura aspektiem un
4.
līdztiesības nodrošināšanu // Likums un Tiesības, 8.sējums, 2006, Nr.12(88).
Kalniņš E. Neterminētu darba attiecību dibināšana // Latvijas Vēstnesis, 1996,
5.
Nr.204/205.
Kalniņš E. Darba līguma rakstveida forma un tās neievērošanas tiesiskās sekas // Jurista
6.
vārds, 1999, Nr.9.
Kalniņš E. Prasība par atjaunošanu darbā // Jurista vārds, 2004, Nr.12.,13.
7.
Krievs I. Darba devēja uzteikuma pārsūdzēšana pārbaudes laikā // Jurista vārds, 2003,
8.
Nr.46.
99

9.
10.

11.
12.
13.

Labour Legislation Guidelines,
sk.: http://www.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/llg/main.htm
Par likumu piemērošanu, izšķirot tiesās strīdus, kas saistīti ar darba līguma izbeigšanos
vai grozīšanu. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Plēnuma un tiesu prakses
vispārināšanas daļas tiesu prakses apkopojums // Jurista vārds, 2005, Nr.7.
Skultāne I. Darba devēja uzteikums pārbaudes laikā // Jurista vārds, 2004, Nr.30.
Torgāns K. Vainas vai attaisnojumu meklējumi civiltiesībās // Jurista vārds, 2005,
Nr.20.
Torgāns K. Saistību tiesības. 1.daļa. Rīga: TNA, 2006.
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STUDIJU KURSA APRAKSTS
Kursa nosaukums
Pedagoģijas pamati veselības aprūpē
2
Kursa līmenis
VpS205
Kursa kods
1
Kredītpunkti
1,5
ECTS kredītpunkti
Pedagoģija
Zinātņu nozare vai apakšnozare
20
Kopējais auditoriju stundu skaits
14
Lekciju stundu skaits
Semināru vai praktisko darba stundu skaits 6
20
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
Nodrošināt zināšanu bāzi, kas nepieciešama
pacienta izglītošanā. Pedagoģijas pamatkategorijas, didaktikas jēdziens un pamatkategorijas.
Mācību process un mācību principi. Izglītības
Kursa anotācija
procesa jēdziens. Pacientu izglītošanas metodes. Audzināšanas procesa pamatprincipi un
metodes.
Sekmīgi apgūstot šo kursu, students apzinās un
izprot māsas pamatfunkcijas - pacienta aprūpes
saistību ar pacienta izglītošanas funkciju.
Zina un izprot galvenās pedagoģijas
Rezultāti
pamatkategorijas.
Spēj sniegt pacienta mācību metodes prezentāciju.
Spēj novērtēt un pieņemt lēmumu, kādas
prasmes, iemaņas un zināšanas ir
nepieciešamas pacientam un tās sniegt.
31.08.2009.
Kursa apstiprinājuma datums
Linda Alondere
Kursa autors
Mzp112, Mzp108, VpS102
Priekšzināšanas
KURSA PLĀNS
Nr.p.k.

1.

2.

Temats

Nodarbības veids
L, S, P

Ievads mācību priekšmetā (māsas funkcijapacienta mācīšana, izglītošana, mācību procesa
organizēšana, pacienta izglītošanas funkcijas
saistība ar māsa pamatfunkciju-aprūpi, pacienta
izglītošanas saistība ar pašaprūpi)
Pedagoģijas priekšmets,jēdzieni, pamatkategorijas
(ontoģenēze, mācīšana, mācīšanās, mācības,
izglītība, pašizglītība)
101

Plānotais
apjoms
stundās

L

4

L

2

3.

4.

5.

6.

Didaktikas jēdziens, būtība (didaktiskās analīzes
modelis, pacienta mācīšanās vajadzību
izvērtējums, mācību sākumsituācija, mērķu veidi
pacientu mācīšanā)
Mācību metode, tās būtība (mācību metodes
pacientu mācīšanā, individuālā pacientu mācīšanas
forma, grupas mācīšanas forma)
Pacienta mācību procesa īpatnības (mācību
procesa individualizācija, pacienta ģimenes loma
un iespējas mācību procesā, sabiedrības
izglītošanas iespējas)
Audzināšana un tās mērķi (audzināšanas procesa
likumsakarības, pacientu mācīšanā izmantojamās
audzināšanas metodes afektīvo un sociālo mērķu
sasniegšanai)
Kopā

L

2

L
S

2
2

L
S

2
2

L
S

2
2

L
S

14
6

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI
Kursa vērtējumu veido:
1. Ieskaitīts patstāvīgais darbs par pacientu mācīšanas metodēm (25%)
2. Prezentācija par pacientu apmācības metodēm pie noteiktām saslimšanām (25%)
3. Studiju kursa galīgais vērtējums – rakstveida ieskaite (50%)
Iespēja kārtot ieskaiti, ja izpildīts 1.,2. nosacījums.
LITERATŪRA
Mācību pamatliteratūra
Šiliņa M., Dupure I. ,,Pacientu izglītošana-māsas kompetence”, R. Nacionālais apg,2009
1.
Granuma V.,,Pacienta izglītošana”,R.,MPIC, 1998
2.
Papildliteratūra
Zelmenis V. ,,Pedagoģijas pamati’’R.,RaKa”, 2000
1.
Geidžs N.,Berliners D.C.,,Pedagoģiskā psiholoģija”,R.,,Zvaigzne ABC”, 1999
2.
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APSTIPRINĀTS
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas
Padomes sēdē
2010.gada 30.augustā
Protokols Nr. 30

STUDIJU KURSA APRAKSTS
Kursa nosaukums
Farmakoloģija
1
Kursa līmenis
Med105
Kursa kods
3
Kredītpunkti
4,5
ECTS kredītpunkti
Medicīna
Zinātņu nozare vai apakšnozare
60
Kopējais auditoriju stundu skaits
40
Lekciju stundu skaits
Semināru vai praktisko darba stundu skaits 20
60
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
Students iegūst zināšanas un izpratni par zāļu
formām, to ievadīšanas ceļiem,
biotransformāciju, ekskrēciju un
puseliminācijas laiku, par medikamentu
Kursa anotācija
grupām, preparātu pielietošanas iespējām un
biežākajām blaknēm.
Sekmīgi apgūstot šo kursu, students spēj
izprast vispārīgās farmakoloģijas jēdzienus,
izskaidrot preparātu iedarbības veidus,
pielietošanu un blaknes; zina medikamentu
Rezultāti
pamata grupas, zāļu formu nosaukumus
latviešu un latīņu valodās, medikamentu
ievadīšanas ceļus.
31.08.2009.
Kursa apstiprinājuma datums
Ludmila Pjaka
Kursa autors
Nav nepieciešamas
Priekšzināšanas
KURSA PLĀNS
Nr.p.k.

Temats

1.

Ievads

2.
3.
4.

Vispārīgā receptūra, receptes izrakstīšanas
principi, zāļu vielu formas, devas
Vispārīgā farmakoloģija, zāļu ievadīšana,
iedarbības veidi
Speciālā farmakoloģija. Pretparazītu un
antibakteriālie līdzekļi

5.

Vielmaiņas procesus ietekmējošie līdzekļi

6.

Nervu sistēmu ietekmējošie līdzekļi
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Nodarbības veids
L, S, P

Plānotais
apjoms stundās

L
S
L
S
L
S
L
S
L
S
L
S

2
2
4
2
4
2
4
2
6
2
6
4

7.

Elpošanas sistēmu ietekmējošie līdzekļi

8.

Sirds un asinsvadu sistēmu ietekmējošie
līdzekļi

9.

Gremošanas sistēmu ietekmējošie līdzekļi
Kopā

L
S
L
S
L
S
L
S

4
2
6
2
4
2
40
20

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI
Kursa vērtējumu veido:
1. Aktīva dalība semināros un pozitīvs vērtējums 7 starppārbaudījumos (2.- 9. tēma) (40%)
2. Pozitīvs vērtējums patstāvīgajos darbos (10%)
3. Eksāmens (50%)
LITERATŪRA
Mācību pamatliteratūra
Purviņš I.- Praktiskā farmakoloģija, Farmserviss, Rīga, 1997.
1.
Purviņš I., Purviņa S.- Praktiskā farmakoloģija, 3. izdevums, R.: Zāļu infocentrs, 2002.
2.
Scherer J.C.- Introductory clinical Pharmacology, bi Lippincot Company, 1992.
3.
Papildliteratūra
Biksone G. – Medikamentozā ārstēšana un aprūpe, Rīga, SIA „KERENA”, 2008.
1.
Cencs M.- Rokasgrāmata sāpju terapijā, Rīgas Starptautiskā medicīnas zinātnes
2.
farmācijas centra apgāds, 1998.
DzenisI.-Antibakteriālās terapijas ceļvedis, R.: SIA Nacionālais medicīnas apgāds, 1999.
3.
Skutelis A.- Farmakoterapija ikdienā, R.: SIA Natusana, 1999.
4.
Periodika, interneta resursi un citi avoti
Medicīnas žurnāli: „ Doctus”, „ Latvijas ārsts”, Medicīnas māsa”, „36,6”.
1.
Interneta resursi.
2.
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APSTIPRINĀTS
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas
Padomes sēdē
2010.gada 30.augustā
Protokols Nr. 30

STUDIJU KURSA APRAKSTS
Kursa nosaukums
Higiēna un epidemioloģija
1
Kursa līmenis
VpD113
Kursa kods
1
Kredītpunkti
1,5
ECTS kredītpunkti
Bioloģija
Zinātņu nozare vai apakšnozare
20
Kopējais auditoriju stundu skaits
20
Lekciju stundu skaits
Semināru vai praktisko darba stundu skaits 20
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
Kurss iepazīstina ar sabiedrības veselības un
epidemioloģijas koncepcijām,
pamatprincipiem un metodēm, kā arī to
pielietojumu medicīnā un veselības zinātņu
Kursa anotācija
pētniecībā. Kursa mērķis ir veicināt zināšanu
apguvi un izpratni modernās
sabiedrības veselības, epidemioloģijas un
intrahospitālo infekciju kontroles
pamatjautājumos, kā arī attīstīt studentu
zinātniski, kritisku, sistemātiski un analītisku
domāšanu veselības aprūpes kontekstā.
Sekmīgi apgūstot šo kursu students spēj:
izprast profilaktiskās medicīnas
priekšnoteikumus;
apzināt vides sanitāri – higiēniskā stāvokļa
Rezultāti
novērtēšanas kritērijus un novērtēt arodslimību
ierosinošo faktoru esamību apkārtējā vidē;
izprast un pielietot higiēnisko un
pretepidemioloģisko noteikumu ievērošanu
veselības aprūpes visos posmos;
izmantojot epidemioloģisko situāciju
izmeklēšanas pamatmetodes, novērtēt pacienta
bīstamību apkārtējai sabiedrībai un videi.
31.08.2009.
Kursa apstiprinājuma datums
Olga Ņikitina
Kursa izstrādātājs
Nav nepieciešamas
Priekšzināšanas
KURSA PLĀNS
Nr.p.k.

1.
2.

Temats

Nodarbības veids
L, S, P

Higiēnas priekšmets un tā nozares.
Epidemioloģija kā veselības aprūpes nozare.
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L
L

Plānotais
apjoms
stundās
4
4

3.
4.
5.

Infekciju kontrole.
LR normatīvo aktu sistēma higiēnas
epidemioloģijas kontekstā.
Veselības aprūpes iestāžu higiēnas aspekti.
Kopā

L
un L
L
L

2
2
8
20

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI
80% lekciju apmeklējums
Kursa vērtējumu veido:
1. Referāti (aktuālu tēma klīniskajā epidemioloģijā, higiēnas un pretepidemioloģiskais režīms
veselības aprūpes iestādēs) (50%)
2. Studiju kursa galīgs vērtējums – ieskaite (iesk./neiesk.)(50%)
LITERATŪRA
Mācību pamatliteratūra
Brila A., Infekcijas slimību epidemioloģija. Rīga, Nacionālais apgāds, 2003
1.
Darba higiēna - – R.Labklājības ministrija, 2003.
2.
Papildliteratūra
M.Baltiņš „Lietišķā epidemioloģija”. „Zinātne”, Rīga, 2003
1.
R.Beaglehole, R.Bonita, T.Kjellstrom „Basic Epidemiology”. WHO, Geneva,
2.
2000.
J.F.Jekel, J.G.Elmore, D.L.Katz „Epidemiology, Biostatistics and Preventive
3.
Medicine”. „Saunders”, Philadelphia, London, 1996.
R.S.Greenberg „Medical Epidemiology” (4th edition). „Lange Medical Book”,
4.
London, 2005.
L.Gordis „Epidemiology” (3rd Edition). Elsevier Saunders, 2004
5.
B.B.Gerstman „Epidemiology Kept Simple” (2nd edition). „Wiley-Liss”, New
6.
York, 2003
Periodika, interneta resursi un citi avoti
http://www.likumi.lv LR normatīvie akti
1.
http://www.nais.lv Normatīvo aktu informācijas sistēma
2.
Izdevums „Doctus”
3.
Izdevums „Latvijas Ārsts”
4.
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APSTIPRINĀTS
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas
Padomes sēdē
2010.gada 30.augustā
Protokols Nr. 30

STUDIJU KURSA APRAKSTS
Kursa nosaukums
Vispārīgā patoloģija
1
Kursa līmenis
Med102
Kursa kods
2
Kredītpunkti
3
ECTS kredītpunkti
Medicīna
Zinātņu nozare vai apakšnozare
40
Kopējais auditoriju stundu skaits
40
Lekciju stundu skaits
Semināru vai praktisko darba stundu skaits 40
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
Kursa mērķis – sniegt studentam teorētiskās
zināšanas par tipveida patoloģiskiem
procesiem un aizsardzības mehānismiem.
Skaidrot loģiskās sakarības starp faktiem un
Kursa anotācija
norisēm, saistīt slimības cēloņus un attīstības
mehānismu ar klīnisko simptomu attīstību.
Makro un mikroorganisma lomu infekcijas
procesā un profilakses pasākumu nozīme.
Sekmīgi apgūstot šo kursu, students spēj:
izprast patfizioloģiskās norises šūnu, audu,
orgānu, orgānu sistēmu un organisma līmenī;
izprast imūnas sistēmas lomu aizsardzības
Rezultāti
mehānismos un slimību izcelsmē; diferencēt
asinsrites traucējumus, saprast par hemostāzes
traucējumiem un sekām; izprast iekaisuma
būtību: etioloģiju, patoģenēzi, vietējās un
vispārējas izmaiņas organismā; skaidrot ūdens
- elektrolītu, skābu-sārmu līdzsvara novirzes
saistībā ar vielmaiņas traucējumiem, elpošanas
disfunkciju; izprast termoregulācijas
mehānismus, skaidrot patoloģiskās novirzes
drudža gadījumā; izprast sāpju izcelsmi,
patfizioloģiju un izmaiņas orgānu sistēmās;
diferencēt ļaundabīgos un labdabīgos
neoplastiskos procesus.
31.08.2009.
Kursa apstiprinājuma datums
Irēna Tarelkina
Kursa autors
VpD110, VpD111, VpH101
Priekšzināšanas
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KURSA PLĀNS
Nr.p.k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Temats

Nodarbības veids
L,S, P

Ievads patoloģiskās fizioloģijas priekšmetā.
Vispārīgā nozoloģija.
Organisma reaktivitāte.
Šūnas bojājuma patoloģiskā fizioloģija.
Iekaisums.
Perifērās asinsrites traucējumi
Ūdens – elektrolītu līdzsvara traucējumi.
Skābju – sārmu līdzsvara traucējumi.
Vispārējas organisma reakcijas uz šūnu
bojājumiem. Šoks, kolapss, ģībonis. Spriedze.
Termoregulācijas traucējumi. Drudzis. Pārkaršana.
Hipoksija.
Sāpes.
Patoloģiskā audu augšana. Audzēji.
Nāves patoloģiskā fizioloģija.
Stundas kopā

Plānotais
apjoms
stundās

L

2

L
L
L
L
L
L
L

4
2
6
6
2
4
4

L
L
L
L
L
L

2
2
2
2
2
40

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI
Kursa vērtējumu veido:
1. Pozitīvs vērtējums patstāvīgajos darbos (situāciju analīze) (50%)
2. Eksāmens (50%)
LITERATŪRA
Mācību pamatliteratūra
Leja J. Vispārīgā klīniskā patoloģiskā fizioloģija. Rīga, Zvaigzne, 1993.
1.
2.

Leja J. Klīnisko analīžu novērtēšana. III Organisma šķidrumi. Rīga, AML, 1997.

Leja J. Ūdens un elektrolītu maiņas traucējumi. Rīga, LMA, 1995.
Leja J. Skābu – sārmu līdzsvara traucējumi. Rīga, LMA, 1993.
Iļķēns G. Sāpju patoģenēzes mehānismi. Medikamentozās terapijas iespēja. Valmiera,
sia ”Lapa”, 2003.
Papildliteratūra
Baltiņa D. Ko derētu zināt par vēzi. Rīga, Zinātne, 2000.
1.
Kalnciema E. Onkoloģija māsām. Rīga, NMA, 2000.
2.
Михайлов B. Основы патологической физиологии. Москвa, “Медицина” 2001.
3.
Periodika, interneta resursi un citi avoti
1.
Žurnāls „Latvijas Ārsts”
3.
4.
5.
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APSTIPRINĀTS
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas
Padomes sēdē
2010.gada 30.augustā
Protokols Nr. 30

STUDIJU KURSA APRAKSTS
Kursa nosaukums
Klīniskās procedūras
1
Kursa līmenis
Med106
Kursa kods
5
Kredītpunkti
7,5
ECTS kredītpunkti
Medicīna
Zinātņu nozare vai apakšnozare
180
Kopējais auditoriju stundu skaits
20
Lekciju stundu skaits
160
Semināru vai praktisko darba stundu
skaits
20
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
Kursa mērķis ir sniegt teorētiskas zināšanas un
praktiskas iemaņas par pacientu aprūpes
Kursa anotācija
standartiem un klīniskajām procedūrām.
Apgūstot šo studiju kursu students spēj:
novērtēt pacienta stāvokli un praktiski veikt
klīniskās procedūras;
sagatavot un ievadīt pacientam nozīmēto
Rezultāti
medikamentu;
nodrošināt intravenozo pieeju ar adatu un
perifēro venozo katetru un veiks medikamenta
ievadīšanu intravenozi, izmantojot piemērotu
aprīkojumu;
noteikt pacienta vitālos un antropometriskos
rādītājus;
veikt precīzu asins, urīna, fēču, krēpu u.c.
paraugu savākšanu laboratoriskiem
izmeklējumiem;
veikt procedūras, kas saistītas ar gremošanas
traktu (zondēšana, klizmošana, zarnu stomas
aprūpe, pacienta barošana caur zondi u.c.);
veikt procedūras, kas saistītas urīnizvadsistēmu
(urīnpūšļa katetrizācija);
veikt skābekļa terapiju;
veikt pacienta traheostomas kopšanu (sekrēta
atsūkšana);
veikt nozīmēto un izpildīto procedūru
dokumentēšanu.
31.08.2009.
Kursa apstiprinājuma datums
Karīna Krutiša, Ruta Renigere
Kursa autors
VpD110, VpD111, VpH101, VpS102,
Priekšzināšanas
VpD113, Med105

109

KURSA PLĀNS
Nr.p.k.

1.
2.
3.

4.
5.

Temats

Nodarbības veids
L, S, P

Vides tīrība, māsas drošība, to nodrošinājums
Procedūras pacienta komforta nodrošināšanai
Ķermeņa ārējais apvalks. Āda un tās veselums.
Izgulējumi un tā pakāpes, ārstēšana un
profilakse.
Vitālo rādītāju noteikšana un cilvēka
antropometrija.
Elpošanas sistemas manipulācijas.

12.
13.
14.

Intravenozās terapijas nodrošināšanas veidi
pacientu aprūpē
Procedūru standarti, kas skar urīnaizvadīšanas
sistēmu: intermitējošā urīnpūsļa kateterizācija,
Ilgkatetra (Foley) ievadīšana urīnpūslī, kopšana.
Pacienta izglītošana.
Procedūru standarti, kas skar gremošanas
sistēmu: nazogastralās kuņģa zondes ievadīšana,
kuņģa skalošana, Dažādu klizmu veikšana.
Procedūru standarti, kas nosaka pareizu
medikamentu administrēšanu (ievadīšanu)
pacientam.
Procedūru standarti, kas nosaka pareizu
Laboratorijas paraugu savākšanas tehniku.
(Izmeklējumi)
Ķirurģiskās manipulācijas, sterilu galdiņu
klāšana dažādām sterilām manipulācijām, sterila
halāta un cimdu uzvilkšanas tehnika.
Desmurģija.
Imobilizācija.
Stomas pacienta aprūpe.

15.

RAN pamati.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

Kopā

L
P
L

2
30
2

L
P
L
P
L
P
L
P

2
5
2
5
2
5
2
15

L
P

2
15

L
P

2
25

P

5

P

20

P
P
L
P
L
P
L
P

10
10
2
10
2
5
20
160

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI
100% praktisko nodarbību apmeklējums
Kursa vērtējumu veido:
1. Referāts kādā no lekciju tēmām (2-3 lpp.) (10%)
2. Pozitīvs vērtējums starppārbaudījumā - Klīniskajās procedūras (40%)
3. Klīnisko procedūru praktiskais eksāmens (50%)
Eksāmenu drīkst kārtot, ja pozitīvs vērtējums 1. un 2. punktā.

110

Plānotais
apjoms
stundās

LITERATŪRA
Mācību pamatliteratūra
Balode A. Laboratoriskā diagnostika. Rīga: Nacionālais apgāds,2008.
1
Gardovska J., redakcijā, “Ķirurģija”, Rīga 2001.
2
Gardovskis J. redakcijā. Modernās tehnoloģijas ķirurģijā. SIA “Apgāds Jāņa sēta” Rīga.
3
1999.
Hofbauere G. Laboratorijas analīzes. Rīga: Jumava, 2006.
4
Krieviņa D. redakcijā. Neatliekamā medicīniskā palīdzība. Atdzīvināšana. (pieaugušo
5
padziļinātā kardio- pulmonālā atdzīvināšana)1.izdevums
Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata, Rīga – Jumava 2001.
6
Ankrava J., Kurtiša K. Pacientu aprūpes standartu lietošana ārstniecības personu
7
izglītībā un praksē.Rīga: Medicīnas apgāds 2010.
Papildliteratūra
Liguts V. Intensīvās terapijas rokasgrāmata. SIA Medicīnas apgāds Rīgā. 2008.
1.
Anne G. Perry, Patricia A. Potter, Pocet Guide to Basic Skills and Procedures.The C.V.
2.
Mosby Company. St. Lois.1990.
Annamma Jacob ,Rekha R, JadHav Sonali Tarachand.Clinical Nursing Procedures: The
3
Art of Nursing Practice.Jaypee Brothers. Medical Publishers. New Delhi. 2007.
Nettina Sandra M. Lippincott Manual of Nursing Practice North American Edition
4
Hardcover : 2009.
Periodika, interneta resursi un citi avoti
http://nursingstandard.rcnpublishing.co.uk
1.
http://www.nursingworld.org/MainMenuCategories/ThePracticeofProfessionalNursing/
2.
NursingStandards.aspx
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APSTIPRINĀTS
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas
Padomes sēdē
2010.gada 30.augustā
Protokols Nr. 30

STUDIJU KURSA APRAKSTS
Kursa nosaukums
Speciālā patoloģija
2
Kursa līmenis
Med203
Kursa kods
1
Kredītpunkti
1,5
ECTS kredītpunkti
Medicīna
Zinātņu nozare vai apakšnozare
20
Kopējais auditoriju stundu skaits
20
Lekciju stundu skaits
Semināru vai praktisko darba stundu skaits 20
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
Kursa mērķis – sniegt studentiem teorētiskās
zināšanas par vielmaiņas traucējumiem, sirds
asinsvadu, elpošanas, gremošanas sistēmas
pamatfunkciju traucējumiem. Skaidrot loģiskās
Kursa anotācija
sakarības starp faktiem un norisēm, saistīt
slimības cēloņus un attīstības mehānismu ar
klīnisko simptomu attīstību.
Sekmīgi apgūstot šo kursu, students spēj:
izprast patfizioloģiskās norises asinsrites
sistēmā, skaidrot koronārās sirds slimības
izpausmes saistībā ar patoģenēzi, arteriālās
Rezultāti
hipertensijas,
aritmiju
patfizioloģiju,
hemodinamikas traucējumus sirds mazspējas
gadījumā; izprast elpošanas nepietiekamības
cēloņus un izpausmes; skaidrot gremošanas
trakta disfunkcijas, malabsorbcijas cēloņus un
izpausmes, diferencēt dzeltes; skaidrot nieru
pamatfunkciju traucējumus, nieru mazspējas
klīniskos simptomus saistībā ar patoģenēzi.
Izprast slimības, kuru pamatā ir vielmaiņas
traucējumi (cukura diabēts, aptaukošanās,
podagra, ateroskleroze).
31.08.2009.
Kursa apstiprinājuma datums
I.Tarelkina
Kursa autors
VpD110, VpD111
Priekšzināšanas
KURSA PLĀNS
Nr.p.k.

1.
2.
3.

Temats

Nodarbības veids
L,S, P

Vielmaiņas traucējumi.
Asinsrites sistēmas pamatfunkciju traucējumi.
Elpošanas sistēmas pamatfunkciju traucējumi.
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L
L
L

Plānotais
apjoms
stundās
4
4
2

4.
5.
6.

Gremošanu orgānu sistēmas pamatfunkciju
traucējumi.
Aknu pamatfunkciju traucējumi. Dzeltes.
Nieru pamatfunkciju traucējumi.
Stundas kopā

L

2

L
L
L

4
4
20

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI
Kursa vērtējumu veido:
1. Lekciju apmeklējums, patstāvīgā darba vērtējums (50%)
2. Kursa pārbaudījums – rakstiskā ieskaite (50%)
LITERATŪRA
Mācību pamatliteratūra
Leja J. Speciālā klīniskā patoloģiskā fizioloģija. Rīga, Zvaigzne, 1988.
1.
Leja J. Olbaltumvielu maiņas traucējums. Rīga, LMA, 1998.
2.
Leja J. Ogļhidrātu vielmaiņas traucējums. Rīga, LMA, 1994.
3.
Leja J. Tauku un lipoīdu vielmaiņas traucējums. Rīga, LMA, 1995.
4.
Papildliteratūra
Klīniskā medicīna/A. Lejnieka red. Rīga, Medicīnas apgāds, 2010.
1.
Leja J. Klīnisko analīžu novērtēšana. III Organisma šķidrumi. Rīga, AML, 1997.
2.
Aberberga-Augškalne L., Koroļova O. Fizioloģija ārstiem. Rīga, MA, 2007
3.
Kalvelis A. Elektrokardioloģijas pamati. Rīga, NA, 2009.
4.
Михайлов B. Основы патологической физиологии. Москвa, “Медицина” 2001.
5.
Periodika, interneta resursi un citi avoti
1.
Žurnāls „Latvijas Ārsts”
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APSTIPRINĀTS
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas
Padomes sēdē
2010.gada 30.augustā
Protokols Nr. 30

STUDIJU KURSA APRAKSTS
Kursa nosaukums
Klīniskā farmakoloģija un farmakoterapija
2
Kursa līmenis
Med202
Kursa kods
3
Kredītpunkti
4,5
ECTS kredītpunkti
Medicīna
Zinātņu nozare vai apakšnozare
80
Kopējais auditoriju stundu skaits
40
Lekciju stundu skaits
Semināru vai praktisko darba stundu skaits 40
40
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
Studentiem jāprot orientēties medikamentu
klāstā un patstāvīgi nozīmēt medikamentus:
saprast
individuālās
pieejas
nozīmi
medikamentu lietošanas gadījumā, atkarībā no
Kursa anotācija
pacienta veselības stāvokļa, iepriekšējās
pieredzes, vecuma, īpašiem stāvokļiem un
ieradumiem (grūtniecība, bērna barošana ar
krūti, diētas īpatnības, kaitīgie ieradumi u.c.).
Studentiem jāprot analizēt medikamentu
pozitīvo un negatīvo iedarbību uz organismu,
paredzēt pacienta problēmas saistībā ar
medikamentu lietošanu. Studentiem jāzina, kā
izglītot pacientu par medikamentu pareizu
lietošanu, iespējamajām problēmām, to
klīniskām izpausmēm.
Sekmīgi apgūstot šo kursu, students spēj
patstāvīgi nozīmēt medikamentus, t.sk. stipri
iedarbīgos, izrakstīt parastās un īpašās
receptes, pareizi noformēt ordināciju lapu
Rezultāti
stacionāra pacientam; iegūst izpratni par
pacienta iespējamām problēmām saistībā ar
medikamentu lietošanu, lai pasargātu viņu vai
samazināt risku no medikamentu izraisītam
blaknēm.
Prot izskaidrot pareizo medikamenta lietošanas
mērķi, precīzu medikamentu ievadīšanu un
pacienta novērošanu un to pamatot, izglītot
pacientu par medikamentu pareizu lietošanu.
31.08.2009.
Kursa apstiprinājuma datums
Gaļina Biksone
Kursa izstrādātājs
Med105, VpD110, Vpd111
Priekšzināšanas
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KURSA PLĀNS
Nr.p.k.

Temats

Nodarbības veids
L, S, P

1.
2.

Klīniskās farmakoloģijas pamatprincipi.
Sāpju pacienta ārstēšana

3.
4.

Ambulators pacients ar akūtu respiratoru slimību
ārsta palīga praksē.
Bronhiālā astmas un alerģiska pacienta ārstēšana.

5.

Infekciju ārstēšana. Antibakteriālā terapija.

6.
7.

Centrālas nervu sistēmas traucējumu ārstēšana.
Kardiologiska pacienta ārstēšana.

8.
9.

Gastroenteroloģiska pacienta ārstēšana.
Endokrinoloģiska pacienta ārstēšana.
Stundas kopā

L
L
P
L
P
L
P
L
P
L
L
P
L
L
L
P

Plānotais
apjoms
stundās
2
6
10
4
10
4
10
4
10
2
10
5
4
4
40
40

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI
Prakses apmeklējums 100%, lekciju – 80%
Kursa vērtējumu veido:
1. Pozitīvs vērtējums starppārbaudījumos (situāciju uzdevumi, prezentācija) (50%)
2. Eksāmens (50%)
LITERATŪRA
Mācību pamat literatūra
Biksone G. Medikamentozā ārstēšana un aprūpe. Rīga: Kerena, 2008
1.
Biksone G. Medikamentozā ārstēšana un aprūpe. Rīga: Kerena, 2002
2.
Papildliteratūra
Purviņš I, Purviņa S. Praktiskā farmakoloģija. Rīga: 3. Izdevums- Farmservis, 2008
1.
Periodika, interneta resursi un citi avoti
Medicīnas žurnāls „Latvijas Ārsts”, Medicīnas žurnāls „Doctus”, Farmācijas žurnāls
1.
„Materiamedica”
interneta resursi
2.
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APSTIPRINĀTS
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas
Padomes sēdē
2010.gada 30.augustā
Protokols Nr. 30

STUDIJU KURSA APRAKSTS
Kursa nosaukums
Medikamentozā aprūpe
3
Kursa līmenis
Med308
Kursa kods
2
Kredītpunkti
3
ECTS kredītpunkti
Medicīna
Zinātņu nozare vai apakšnozare
40
Kopējais auditoriju stundu skaits
20
Lekciju stundu skaits
Semināru vai praktisko darba stundu skaits 40
20
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
Studentiem jāprot pārliecinoši orientēties NMP
medikamentu sarakstā. Analizēt akūtas
klīniskas situācijas un pacienta problēmas
saistībā ar medikamentu lietošanu. Studentiem
Kursa anotācija
jāprot pareizi nozīmēt un ievadīt zāles, novērot
pacientus, veikt pasākumus medikamentu
negatīvās iedarbības gadījumā.
Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti spēj
nozīmēt un ievadīt medikamentus akūtās
situācijās atbilstoši NMP sarakstam. Students
spēj paredzēt un atrisināt iespējamas problēmas
Rezultāti
saistībā ar medikamentu lietošanu
(medikamentu pārdozēšana, alerģiskas
reakcijas, blaknes). Prot izskaidrot pareizo
medikamenta lietošanas mērķi, precīzu
medikamentu ievadīšanu un to pamatot.
31.08.2009.
Kursa apstiprinājuma datums
Galina Biksone
Kursa izstrādātājs
Med105, Med203, Āpp201
Priekšzināšanas
KURSA PLĀNS
Nr.p.k.

Temats

Nodarbības veids
L, S, P

1.

Ritma traucējumu klīniska izpausme un ārstēšana.

2.

Akūta koronāra sindroma ārstēšana

3.
4.

Akūta sirds mazspējas ārstēšana
Hipertensīva krīzes ārtsēšana.

5.
6.

Anafilakses ārstēšana.
Pretšoka terapija. Vazotonisko līdzekļu un
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L
P
L
P
L
L
P
L
L

Plānotais
apjoms
stundās
4
5
2
5
4
2
5
2
4

7.
8.
10.

plazmas aizstājēju pareiza lietošana. Mannitols.
Sāpju kupēšana akūtajās situācijās.
Zāļu lietošana akūtajās nekardioloģiskās
situācijās. Aizstāvēšana.
Zāļu lietošana akūtajās kardioloģiskās situācijās.
Aizstāvēšana.
Stundas kopā

P
L
P

10
2
5

P

10

L
P

20
40

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI
100% prakses nodarbību apmeklējums
Kursa vērtējumu veido:
1. Starppārbaudījums – klīnisko situāciju prezentācija (50%)
2. Eksāmens (50%)
LITERATŪRA
Mācību pamat literatūra
Biksone G. Medikamentozā ārstēšana un aprūpe. Rīga: Kerena, 2008
1.
Biksone G. Medikamentozā ārstēšana un aprūpe. Rīga: Kerena, 2002
2.
Papildliteratūra
Purviņš I, Purviņa S. Praktiskā farmakoloģija. Rīga: 3. Izdevums- Farmservis, 2008
1.
Periodika, interneta resursi un citi avoti
Medicīnas žurnāls „„Latvijas Ārsts”, Medicīnas žurnāls „Doctus”, Farmācijas žurnāls
1.
„Materiamedica”
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APSTIPRINĀTS
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas
Padomes sēdē
2010.gada 30.augustā
Protokols Nr. 30

STUDIJU KURSA APRAKSTS
Kursa nosaukums
Profilaktiskā medicīna
3
Kursa līmenis
Med306
Kursa kods
1
Kredītpunkti
1,5
ECTS kredītpunkti
Medicīna
Zinātņu nozare vai apakšnozare
20
Kopējais auditoriju stundu skaits
20
Lekciju stundu skaits
Semināru vai praktisko darba stundu skaits 20
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
Kursa mērķis sniegt teorētiskas zināšanas par
sabiedrības veselību, veselības veicināšanas
pamatprincipiem, veselības veicināšanas
programmas plānošanas pamatelementiem,
Kursa anotācija
veselības veicināšanu dažādās vidēs,
epidemioloģiju un veselības statistiku. Izpratni
par sabiedrības veselības problēmu HIV/AIDS,
novecošanu un vecuma jēdzienu, atkarības
vielām un to radītiem draudiem un sekām
sabiedrības veselībai.
Sekmīgi apgūstot kursu, students spēj:
izprast un pārzināt sabiedrības veselības
pamatjēdzienus, veselības aprūpes
pamatjēdzienus, veselības veicināšanas
Rezultāti
jēdzienu un pamatprincipus;
izprast dažādu sabiedrības grupu esošās un
iespējamās veselības problēmas;
izprast atkarības vielu, novecošanas un citus
riska faktorus veselībai kā sabiedrības
veselības problēmu.
31.08.2009.
Kursa apstiprinājuma datums
Indra Liniņa
Kursa autors
VpD112, VpD113
Priekšzināšanas
KURSA PLĀNS
Nr.p.k.

1.
2.
3.

Temats

Nodarbības veids
L, S, P

Sabiedrības veselības un veselības veicināšanas
pamati.
Sabiedrības veselības un veselības veicināšanas
programmas plānošanas pamatelementi.
Profilakses un tās līmeņi
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Plānotais
apjoms
stundās

L

4

L

4

L

2

4.
5.
6.

Veselības veicināšana dažādās vidēs, aprūpe
mājās
Atkarības vielas un to draudi sabiedrībai
Neinfekcijas slimības. Riska faktori sabiedrības
veselībā.
Stundas kopā

L

4

L
L

2
4

L

20

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI
Kursa vērtējumu veido:
1. Patstāvīgais darbs (50%)
2. Ieskaite (50%)
LITERATŪRA
Mācību pamatliteratūra
Brila A. Infekcijas slimību epidemioloģija. R.: Nacionālais apgāds, 2009.
1.
I. Kalniņa. Rokasgrāmata sabiedrības veselība māsām: mācību līdzeklis māsām-R.
2.
MPIC, 1999.g – 150lpp.
M. Baltiņš. Lietišķā epidemioloģija. Zinātne, 2003.g – 352lpp.
3.
Papildliteratūra
Tirāns E. Mazjānis I. HIV infekciju un AIDS. R.: 2001./2002.
1.
Tirāns E. Mazjānis I. Vakcinācija, imūnsistēma, antimikrobiskā infekciju profilakse.
2.
2001./2002.
Mazjānis I., Tirāns E. Infekcijas slimības rokasgrāmata. R.: 2006.
3.
Vīksna L. Vakcinācija. R.: Nacionālais apgāds, 2008.
4.
Periodika, interneta resursi un citi avoti
www.vec.gov.lv/
1.
www.who.int/en/
2.
www.vm.gov.lv/
3.
www.csb.gov.lv
4.
www.tuberculosis.lv/
5.
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APSTIPRINĀTS
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas
Padomes sēdē
2010.gada 30.augustā
Protokols Nr. 30

STUDIJU KURSA APRAKSTS
Kursa nosaukums
Radioloģijas pamati un biofizika
3
Kursa līmenis
Med307
Kursa kods
1
Kredītpunkti
1.5
ECTS kredītpunkti
Medicīna
Zinātņu nozare vai apakšnozare
20
Kopējais auditoriju stundu skaits
20
Lekciju stundu skaits
Semināru vai praktisko darba stundu skaits 20
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
Kursa mērķis – sniegt studentiem teorētiskās
zināšanas par jonizējošo starojumu un tā
pielietojumu medicīnā. Veidot izpratni par
jonizējošā starojuma avotiem, izpranti par
Kursa anotācija
organisma biofiziskās darbības pamatiem
Orientēties diagnostiskās radioloģijas
izmeklēšanas metodēs, spēt tās raksturot.
Izprast nepieciešamību pareizi sagatavot
pacientus pirms diagnostiskās radioloģijas
izmeklējumiem, tā sekmējot kvalitatīvu
pacientu diagnostiku.
Sekmīgi apgūstot kursu, students iegūst
izpratni par jonizējošā starojuma pielietojumu
diagnostikā. Spēj raksturot jonizējošā
starojuma avotus un to pamatdarbības
Rezultāti
principus. Students izprot nepieciešamību
radiācijas drošības un aizsardzības pasākumu
pareizai pielietošanai. Iegūst zināšanas par
kontrastvielu pielietojumu diagnostiskajā
radioloģijā. Students prot saskatīt biofizikas
zināšanu nepieciešamību un nozīmi
radioloģijā. Sekmīgi apgūstot kursu, students
spēj orientēties diagnostiskās radioloģijas
izmeklējumu iespējās un izprot nepieciešamību
sekmīgai sadarbībai starp klīniku, ambulatoro
dienestu speciālistiem un radioloģisko
dienestu, tā veicinot kvalitatīvu pacientu
diagnostiku.
31.08.2009.
Kursa apstiprinājuma datums
Anita Šterna
Kursa autors
VpD110, VpD111
Priekšzināšanas
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KURSA PLĀNS
Nr.p.k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Temats

Nodarbības veids
L, S, P

Rentgenoloģijas vēsture. Rentgena staru avoti, to
darbības pamatprincipi un pielietojums medicīnā.
Kontrastvielu pielietojums diagnostiskās
radioloģijas izmeklējumos.
Diagnostiskās radioloģijas izmeklējumi
Staru terapijas veidi un metodes
Biofizikas zinātņu uzdevumi un mijiedarbība ar
medicīnu
Bioenerģētiskie mehānismi. Kinētiskā enerģija.
Potenciālā enerģija
Stundas kopā

Plānotais
apjoms
stundās

L

2

L

2

L
L
L

6
2
4

L

4

L

20

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI
80% lekciju apmeklējums, students papildus patstāvīgi gatavo referātu par tēmu, kuru nav noklausījies

Kursa vērtējumu veido:
1. Sagatavots un prezentēts priekšlasījums par studenta izvēlēto tēmu (radioloģiskās izmeklēšanas
metodes) (50%)

2. Studiju kursa galīgais vērtējums – Ieskaite (tests) (50%)
LITERATŪRA
Mācību pamatliteratūra
Nemiro J., Amoliņš A., Lindenbratens L., Rentgenoloģija un
1.
radioloģija.,Zvaigzne,Rīga,1973
Nemiro J., Amoliņš A., Medicīniskā rentgenoloģija., Zvaigzne, Rīga, 1983
2.
Nemiro J., Latvijas rentgenoloģija laikmeta griežos., AML/RSU, Rīga, 1999.
3.
Apinis P, Cilvēks. Nacionālais medicīnas apgāds- R., 1999.
4.
Papildliteratūra
Landaua – Tilkina S., Radiācija un dzīvība., Liesma, Rīga, 1978
1.
Millers A., Rūse I., Vispārīgā radiobioloģija un praktiskā radioekoloģija., Zvaigzne,
2.
Rīga, 1995
Kaļķis V., Roja Ž., Riska faktori darba vidē., Elpa, Rīga, 2001
3.
Periodika, interneta resursi un citi avoti
Likums., Par radiācijas drošību un kodoldrošību, Rīga, 2000
1.
Latvijas republikas ministru kabinets., Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo
2.
starojumu medicīniskajā apstarošanā. Noteikumi nr. 97,Rīga,2002
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APSTIPRINĀTS
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas
Padomes sēdē
2010.gada 30.augustā
Protokols Nr. 30

STUDIJU KURSA APRAKSTS
Kursa nosaukums
Ievads neatliekamā medicīnā
1
Kursa līmenis
Āpp101
Kursa kods
2
Kredītpunkti
3
ECTS kredītpunkti
Medicīna
Zinātņu nozare vai apakšnozare
40
Kopējais auditoriju stundu skaits
40
Lekciju stundu skaits
Semināru vai praktisko darba stundu skaits 40
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
Kursa mērķis – iepazīstināt studentus ar ārsta
palīga profesijas nozīmi veselības aprūpes
sistēmā, ārsta palīga pienākumiem, tiesībām un
atbildību; sniegt informāciju par prehospitālas
Kursa anotācija
un hospitālas neatliekamās medicīnas
modeļiem Latvijā un pasaulē, neatliekamās
medicīnas vēsturi; ētikas un deontoloģijas
principu ievērošanu sniedzot pirmo un
neatliekamo palīdzību. Kursa laikā studenti
apgūst pirmās palīdzības sniegšanas principus
traumu, bezsamaņas, saindēšanās gadījumos,
kā arī atdzīvināšanas pamata algoritmu.
Studenti tiek iepazīstināti ar NMPD struktūru
un funkcijām, kā arī Latvijas likumdošanas
aktiem, kas saistīti ar neatliekamo palīdzību.
Sekmīgi apgūstot šo kursu, students spēj:
izprast ārsta palīga profesijas būtību un lomu
veselības aprūpes sistēmā;
izprast neatliekamās medicīniskās palīdzības
Rezultāti
lomu sabiedrībā un veselības aprūpes sistēmā;
izprast neatliekamās medicīnas būtību,
neatliekamās medicīniskas palīdzības dienesta
struktūru un funkcijas, NMP brigādes
izsaukšanas principus;
izprast pirmās palīdzības sniegšanas svarīgumu
dažādās situācijās
nodrošināt pirmo palīdzību cietušajam
atbilstoši pamata atdzīvināšanas algoritmam;
nodrošināt elpošanas ceļu caurlaidību
bezsamaņā un pie samaņas esošajam
cietušajam, cietušā mākslīgo plaušu ventilāciju
no mutes mutē, no mutes maskā un ar AMBU
maisu;
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Kursa apstiprinājuma datums
Kursa autors
Priekšzināšanas

nodrošināt elpošanas ceļu caurlaidības
atjaunošanu aizrīšanās gadījumā;
atpazīt traumas un nodrošināt pirmo palīdzību
dažādu traumu gadījumā;
atpazīt pēkšņas saslimšanas un nodrošināt
pirmo palīdzību dažādu saslimšanu gadījumā;
adekvāti rīkoties notikuma vietā, organizēt un
sniegt pirmo palīdzību dažādās situācijās, t.sk.
negadījumā ar daudziem cietušajiem
31.08.2009.
Aleksejs Višņakovs
Nav nepieciešamas

KURSA PLĀNS
Nr.p.k.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Temats
Ārsta palīga profesija. Likumdošana, kas saistīta ar
neatliekamo medicīnu. Medicīniskās ētikas un
deontoloģijas principi.
Neatliekamā medicīna Latvijā. Neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienests. NMP brigāde.
Hospitāla neatliekamā medicīna.
Pirmā palīdzība: vēsture; drošības pasākumi notikuma
vietā; emocijas un stress sniedzot pirmo palīdzību;
cietušā stāvokļa novērtēšana.
Pirmās palīdzības sniegšana: cietušā atbildes reakcijas
noteikšana, pamata atdzīvināšanas (ABC) algoritms.
Netiešā sirds masāža un plaušu mākslīgā ventilācija.
Pirmā palīdzība dažādu traumu gadījumos:
sasitumi,sastiepumi, hematomas, skeleta kaulu
lūzumi; galvas traumas; apsaldējumi un apdegumi,
slīkšana; hipotermija un hipertermija.
Pirmā palīdzība cietušajam ar akūtām galvassāpēm,
sāpēm vēderā, krūtīs, mugurā; pirmā palīdzība cukura
diabēta slimniekam, insulta slimniekam, saindēšanās
gadījumā.
Stundas kopā

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI
Kursa vērtējumu veido:
1. Pozitīvs vērtējums starppārbaudījumos (50%)
2. Eksāmens (50%)
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Nodarbības
veids
L, S, P
L

Plānotais
apjoms stundās
8

L

6

L

2

L

6

L

14

L

4

L

40

LITERATŪRA
Mācību pamatliteratūra
Eiropas rokasgrāmata PP apmācībām. LSK, 2008.
1.
LSK "Latvijas veselības gadagrāmata 2011".
2.
Pirmā palīdzība Rīga, Zvaigzne ABC, 2010.
3.
Papildliteratūra
Emergency care in the streets. Nancy L. Caroline, published 1999
1.
The Five minute Emergency medicine consult Peter Rosen et al /Hadcover/ Published
2.
2003.
Periodika, interneta resursi un citi avoti
First aid manual ( www.firstaidtopics.com )
1.
www.likumi.lv ( Ārstniecības likums, Pacientu tiesību likums)
2.
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APSTIPRINĀTS
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas
Padomes sēdē
2010.gada 30.augustā
Protokols Nr. 30

STUDIJU KURSA APRAKSTS
Kursa nosaukums
Neatliekamā medicīna I
2
Kursa līmenis
Āpp210
Kursa kods
3
Kredītpunkti
4.5
ECTS kredītpunkti
Medicīna
Zinātņu nozare vai apakšnozare
80
Kopējais auditoriju stundu skaits
40
Lekciju stundu skaits
Semināru vai praktisko darba stundu skaits 40
40
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
Kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas
par: dažādu traumu diagnostiku,
diferenciāldiagnostiku; vitālo funkciju
uzturēšanu traumas pacientam, pacienta
Kursa anotācija
imobilizāciju un transportēšanu, palīdzību
notikuma vietā, transportēšanas laikā un NMP
nodaļā; atdzīvināšanas vadlīnijām, paplašināto
kardiopulmonālo reanimāciju; manipulāciju
veikšanas īpatnībām, indikācijām,
kontrindikācijām un iespējamām
komplikācijām NMP etapā.
Sekmīgi apgūstot šo kursu, students spēj:
novērtēt pacienta veselības stāvokli, noteikt
diagnozi; veikt neatliekamu stāvokļu
diferenciāldiagnostiku; nodrošināt neatliekamo
Rezultāti
medicīnisko palīdzību dzīvībai un veselībai
kritiskās situācijās; pielietot NMP esošās
medicīnas tehnoloģijas un aprīkojumu;
pielietot NMP ekipējumā esošos
medikamentus; noformēt medicīnisko
dokumentāciju.
31.08.2009.
Kursa apstiprinājuma datums
Aleksejs Višņakovs
Kursa autors
Āpp101, Med102, Āpp102
Priekšzināšanas
KURSA PLĀNS
Nr.p.k.

Temats

Nodarbības veids
L, S, P

1.

Traumas pacienta novērtēšana

2.

Galvaskausa un galvas smadzeņu traumas
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L
P
L
P

Plānotais
apjoms
stundās
6
5
4
5

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Neatliekamā palīdzība traumu guvušajam
pacientam
Neatliekamā palīdzība cietušajiem ar viscerālo
traumu.
Neatliekama palīdzība cietušajiem ar termiskām
traumām.
Neatliekamā palīdzība dažādu traumu gadījumos.
Neatliekamā palīdzība paientiem ar šoku un
komatoziem stāvokļiem.
Atdzīvināšanas vadlīnijas.
Stundas kopā

L
P
L

4
10
4

L

4

L
L

6
4

L
P
L
P

8
20
40
40

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI
Prakses apmeklējums 100%.
Kursa vērtējumu veido:
1. Pozitīvs vērtējums starppārbaudījumos (50%)
2. Eksāmens (50%)
LITERATŪRA
Mācību pamatliteratūra
“Neatliekamā medicīniskā palīdzība.Atdzīvināšana”D.Krieviņa redakcijā NMPC Rīga
1.
2003.g.
„ Intensīvās terapijas rokasgrāmata”, V.Liguts, Rīga, 2008.g.
2.
„ Apdeguma trauma”, M.Savicka, Rīga, 2004.g.
3.
„ Šoks”, Dz.Jakubaņeca, Rīga, 2004.g.
4.
“Neatliekamā medicīniskā palīdzība. Traumas” D.Krieviņa redakcijā NMPC
5.
Rīga,2001.g
Papildliteratūra
„Oxford Handbook of Acute Medicine”, Oxford University press, 2005
1.
„Oxford Handbook of Accident and Emergency medicine”, Oxford University press,
2.
2005
„Oxford Handbook of Clinical Medicine”, Oxford University press, 2007
3.
Textbook of Adult Emergency Medicine, Third edition,by Peter Cameron, 2010
4.
Periodika, interneta resursi un citi avoti
Atdzīvināšanas vadlīnijas ( www.kmc.gov.lv)
1.
European Journal of Emergency Medicine
2.
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APSTIPRINĀTS
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas
Padomes sēdē
2010.gada 30.augustā
Protokols Nr. 30

STUDIJU KURSA APRAKSTS
Kursa nosaukums
Neatliekamā medicīna II
3
Kursa līmenis
Āpp308
Kursa kods
5
Kredītpunkti
7.5
ECTS kredītpunkti
Medicīna
Zinātņu nozare vai apakšnozare
160
Kopējais auditoriju stundu skaits
40
Lekciju stundu skaits
Semināru vai praktisko darba stundu skaits 120
40
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
Kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas
par: atdzīvināšanas vadlīnijām, paplašināto
kardiopulmonālo reanimāciju; manipulāciju
veikšanas īpatnībām, indikācijām,
Kursa anotācija
kontrindikācijām un iespējamām
komplikācijām NMP etapā; dažādu saslimšanu
un neatliekamo stāvokļu diagnostiku,
diferenciāldiagnostiku, neatliekamo
medicīnisko palīdzību un taktiku prehospitālā
etapā visu vecuma grupu pacientiem;
neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes
vadītāja atbildību par diagnostikas un
palīdzības sniegšanas kvalitāti; neatliekamās
medicīniskās palīdzības izsaukuma kartes,
pacienta pavadlapas un citas dokumentācijas
aizpildīšanu; NMP dienesta sadarbību ar citiem
operatīviem dienestiem un institūcijām;
hospitālo neatliekamo medicīnu, neatliekamās
medicīnas nodaļas struktūru, funkcijām, darba
organizācijas principiem.
Sekmīgi apgūstot šo kursu, students spēj:
novērtēt pacienta veselības stāvokli, diagnozi;
veikt neatliekamu stāvokļu
diferenciāldiagnostiku; nodrošināt neatliekamo
Rezultāti
medicīnisko palīdzību dzīvībai un veselībai
kritiskās situācijās; pielietot NMP esošās
medicīnas tehnoloģijas un aprīkojumu;
pielietot NMP ekipējumā esošos
medikamentus; noformēt medicīnisko
dokumentāciju.
31.08.2009.
Kursa apstiprinājuma datums
Aleksejs Višņakovs
Kursa autors
Āpp101,
Āpp210, Med102
Priekšzināšanas
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KURSA PLĀNS
Nr.p.k.

Temats

Nodarbības veids
L, S, P

1.

Akūts koronārs sindroms un tā sarežģījumi.

2.

Nekardiālas sāpes krūtīs, akūti elpošanas
traucējumi: diferenciālā diagnostika, taktika.
Akūtas galvassāpes. Insults. Diferenciālā
diagnostika, NMP.
Akūtas sāpes ekstremitātēs: diferenciālā
diagnostika un NMP
Akūtas sāpes vēderā un citi neatliekamie stāvokļi
ķirurģijā.
Akūta patoloģija grūtniecības laikā un
pēcdzemdību periodā
NMP infekciju slimību, intoksikāciju un psihisko
traucējumu gadījumā.
NMP jaundzimušiem un bērniem.
Medicīniskās dokumentācijas aizpildīšana, NMP
ārsta palīga darba juridiskie un ētiskie aspekti.
Neatliekamās palīdzības nodaļas struktūra,
funkcijas, darba organizācija. Medicīniskai
aprīkojums un medikamenti, ko pielieto sniedzot
neatliekamo palīdzību.
Stundas kopā

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

L
P
L
P
L
P
L
P
L
P
L

Plānotais
apjoms
stundās

L
L
P
L
P

4
10
4
15
4
10
4
10
4
15
2
10
6
20
4
4
10
4
10

L
P

40
120

L

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI
Prakses apmeklējums 100%.
Kursa vērtējumu veido:
1. Pozitīvs vērtējums starppārbaudījumos (50%)
2. Eksāmens (50%)

LITERATŪRA
Mācību pamatliteratūra
“Neatliekamā medicīniskā palīdzība.Atdzīvināšana”D.Krieviņa redakcijā NMPC Rīga
1.
2003.g.
“Neatliekamā medicīniskā palīdzība. Traumas” D.Krieviņa redakcijā NMPC
2.
Rīga,2001.g
„ Intensīvās terapijas rokasgrāmata”, V.Liguts, Rīga, 2008.g.
3.
„ Šoks”, Dz.Jakubaņeca, Rīga, 2004.g.
4.
Papildliteratūra
„ Toksilkoloģijas rokasgrāmata” V.Liguts, Nacionālais medicīnas apgāds, 2001
1.
Textbook of Adult Emergency Medicine, Third edition,by Peter Cameron, 2010
2.
„Oxford Handbook of Acute Medicine”, Oxford University press, 2005
3.
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„Oxford Handbook of Accident and Emergency medicine”, Oxford University press,
2005
„ Medikamentozā ārstēšana un aprūpe”, G.Biksone, Rīga, 2008
5.
„ Klīniskā medicīna” Prof.A.Lejnieka redakcijā, Medicīnas apgāds, 2010
6.
„Kardioloģija. Informācijas materiāli” Prof.A.Kalvelis,Rīga, 2010
6.
Periodika, interneta resursi un citi avoti
Atdzīvināšanas vadlīnijas ( www.kmc.gov.lv)
1.
European Journal of Emergency Medicine
2.
4.
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APSTIPRINĀTS
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas
Padomes sēdē
2010.gada 30.augustā
Protokols Nr. 30

STUDIJU KURSA APRAKSTS
Kursa nosaukums
Vispārīgā propedeitika
1
Kursa līmenis
Āpp102
Kursa kods
2
Kredītpunkti
3
ECTS kredītpunkti
Medicīna
Zinātņu nozare vai apakšnozare
60
Kopējais auditoriju stundu skaits
20
Lekciju stundu skaits
Semināru vai praktisko darba stundu skaits 40
20
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
Kursa mērķis ir sniegt studentiem
pamatzināšanas iekšķīgo slimību pamatnozarē
– propedeitikā. Radīt priekšstatus par
diagnostiku, anamnēzes principiem un
Kursa anotācija
objektīvām izmeklēšanas metodēm; iemācīt
studentiem subjektīvās pacientu izmeklēšanas
metodes - aptaujas principus un datu
interpretāciju; iemācīt studentiem objektīvo
izmeklēšanas metožu - apskates, palpācijas,
perkusijas un auskultācijas pielietojumu un
interpretāciju; radīt sapratni par
laboratoriskām un instrumentālām
izmeklēšanas metodēm, iegūto datu
interpretēšanu un nozīmi slimību diagnostikā;
iemācīt studentus pamatorgānu sistēmu
(plaušu, sirds - asinsvadu un vēdera dobuma
orgānu) svarīgāko sindromu formulēšanā un
izvērtēšanā.
Sekmīgi apgūstot šo kursu, students spēj:
pielietot subjektīvās pacientu izmeklēšanas
metodes un interpretēt iegūtos datus; pielietot
objektīvās izmeklēšanas metodes - apskati,
Rezultāti
palpāciju, perkusiju un auskultāciju un
interpretēt iegūtos datus; izvērtēt laboratorisko
un instrumentālo izmeklēšanas metožu
nepieciešamību un un interpretēt iegūtos datus;
formulēt svarīgākos plaušu, sirds – asinsvadu,
gremošanas sistēmu un nieru –
unrīnizvadsistēmas sindromus.
31.08.2009.
Kursa apstiprinājuma datums
Astra Bukulīte
Kursa autors
VpD110, VpD111, Med102, VpD109
Priekšzināšanas
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KURSA PLĀNS
Nr.p.k.

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.

13.

Temats

Nodarbības veids
L, S, P

Propedeitikas jēdziens, ievads vispārīgajā
diagnostikā.
Subjektīvās pacientu izmeklēšanas metodes aptaujas principi. Sūdzības: galvenie subjektīvie
simptomi, sāpes, aptauja par orgānu sistēmām.
Iegūto datu interpretācija
Anamnēzes jēdziens, anamnēzes daļas. Iegūto
datu interpretācija
Inspekcija. Vispārējais somatiskais raksturojums.
Orgānu sistēmu inspekcija. Iegūto datu
interpretācija. Smaku un garšu noteikšana.
Palpācija. Palpācijas tehniskie noteikumi.
Palpācijas veidi. Orgānu palpācija. Iegūto datu
interpretācija
Perkusija. Perkusijas tehniskie noteikumi.
Perkusijas skaņas. Orgānu perkusija. Iegūto datu
interpretācija
Auskultācija. Auskultācijas paņēmieni,
instrumenti. Orgānu auskultācija. Iegūto datu
interpretācija
Vispārīgā pacienta izmeklēšanas shēma, iegūto
datu dokumentēšana
Speciālās izmeklēšanas metodes. Laboratorās un
instrumentālās izmeklēšanas nozīme diagnostikā.
Svarīgākie elpošanas orgānu sistēmas sindromi.
Iekaisums bronhos, plaušās. Bronhospastiskais
sindroms. Plaušu emfizēma. Eksudāts un
transudāts pleiras dobumā.Slēgts un vaļējs
pneimotorakss. Atelektāze un dobums plaušās.
Svarīgākie sirds asinsvadu sistēmas sindromi.
Stenokardija un infarkts. Arteriālas hipertenzijas
sindroms. Akūta un hroniska labā kambara
mazspēja. Kardiālā astma, plaušu tūska un
hroniskakreisā kambara mazspēja
Svarīgākie gremošanas sistēmas sindromi. Akūta
gastrīta sindroms. Duodenālās čūlas sindroms.
Akūta pankreatīta sindroms. Žults kolikas
sindroms. Dzeltes: hemolītiskās (virsaknu), aknu
(parenhimatozais) un obturācijas (zemaknu)
sindromi. Portālās hipertenzijas sindroms. Enterīta
un kolīta sindroms.
Svarīgākie nieru un urīnizvadsistēmas sindromi.
Nieru kolikas sindroms. Urīnceļu infekcijas
sindroms. Nefrotiskais sindroms. Hroniska nieru
131

Plānotais
apjoms
stundās

L

1

L
P

2
2

L
P
L
P

1
3
2
2

L
P

1
3

L
P

1
2

L
P

1
3

L

1

L
P
L
P

2
5
2
5

L
P

2
5

L
P

2
5

L
P

2
5

mazspēja.
Stundas kopā

L
P

20
40

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI
Praktisko nodarbību apmeklējums ir obligāts – 100%.
Kursa vērtējumu veido:
1. Pozitīvs vērtējums starppārbaudījumos (50%)
2. Eksāmens (50%)
LITERATŪRA
Mācību pamatliteratūra
Rudzītis K. Diagnostikas pamati un terapijas preambula. Rīga: Nacionālais apgāds 2005
1.
Propedeitika.
Praktiskais kurss. Orļikova G. red. Rīga : AML/RSU, 2000.
2.
Medicīnas aprūpes rokasgrāmata. – Rīga: Jumava, 2001.
3.
Papildliteratūra
Andrejevs N., Anšelēvičs J. Praktiskā kardioloģija. – Rīga: Zvaigzne, 1990.
1.
Kovša O., Orļikovs G. Vizuālie simptomi iekšķīgo slimību klīnikā. – Rīga: Zvaigzne,
2.
1978.
Periodika, interneta resursi un citi avoti
Žurnāls "Latvijas Ārsts"
1.
Žurnāls "Doctus"
2.
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APSTIPRINĀTS
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas
Padomes sēdē
2010.gada 30.augustā
Protokols Nr. 30

STUDIJU KURSA APRAKSTS
Kursa nosaukums
Internā medicīna
2
Kursa līmenis
Āpp201
Kursa kods
5
Kredītpunkti
7.5
ECTS kredītpunkti
Medicīna
Zinātņu nozare vai apakšnozare
160
Kopējais auditoriju stundu skaits
40
Lekciju stundu skaits
Semināru vai praktisko darba stundu skaits 120
40
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
Kursa mērķis – sniegt studentiem teorētiskās
un praktiskās zināšanas par slimību
epidemioloģiju, etioloģiju, riska faktoriem,
klīniskām izpausmēm, komplikācijām,
Kursa anotācija
diagnostikas metodēm, ārstēšanu. Attīstīt
praktiskās iemaņas vācot slimības anamnēzi,
izvērtējot objektīvos datus, laboratoriskās un
instrumentālās izmeklēšanas rezultātus,
tādejādi veicinot studentu klīnisko domāšanu.
Sekmīgi apgūstot šo kursu, students spēj:
izvēlēties pareizu ārstēšanas taktiku, veikt
profilakses pasākumus; izvērtēt slimības
simptomus/sindromus un diferencēt tos pēc
Rezultāti
smaguma un bīstamības pakāpes; noformulēt
slimības diagnozi, diferenciālās diagnozes,
prognozēt potenciālās komplikācijas ņemot
vērā slimības īpatnības; nozīmēt laboratoriskās
un instrumentālās izmeklēšanas metodes,
analizēt izmeklējumu rezultātus; spēj nozīmēt
ārstēšanu un izvērtēt tās rezultātus.
31.08.2009.
Kursa apstiprinājuma datums
Irēna Tarelkina
Kursa autors
VpD110, VpD111, Med105, VpH101,
Priekšzināšanas
Āpp102, Med102
KURSA PLĀNS
Nr.p.k.

Temats

1.

Elpošanas sistēmas slimības.

2.

Kardiovaskulārās sistēmas slimības.

Nodarbības veids
L,S, P
L
P
L
P
133

Plānotais
apjoms
stundās
8
20
12
30

3.
4.
5.
6.
7.

Gremošanas orgānu slimības.

L
P
Nieru un urīnceļu slimības.
L
P
Endokrīnās sistēmas slimības.
L
P
Kaulu un muskuļu sistēmas slimības. Saistaudu L
slimības.
P
Asinsrades sistēmas slimības.
L
P
Stundas kopā
L
P

4
15
4
15
4
20
4
10
4
10
40
120

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI
Praktisko nodarbību apmeklējums 100%.
Kursa vērtējumu veido:
1. Pozitīvs vērtējums starppārbaudījumos (50%)
2. Eksāmens (50%)
LITERATŪRA
Mācību pamatliteratūra
Biksone G. Medikamentozā ārstēšana un aprūpe. 1.grāmata. – SIA “KERENA”, 2008.
1.
2. grāmata –SIA “KERENA”, 2008.
Kalvelis A.- Pulmonoloģija /Inf. materiāli. – R., RSU, 2007.
2.
Kardioloģija/ Informācijas materiāli. sast. A. Kalvelis.R.,RSU, 2005.
3.
Kalvelis A. Elektrokardioloģija pamati. –R., NA, 2009.
4.
Pētersons u. c. Kā atklāt un ārstēt nieru slimības. Ā. Pētersona autorizdevums, 1998.
5.
Prof. I. Siliņa redakc. Iekšķīgas slimības. Rīga, Zvaigzne ABC, 1986.
6.
Papildliteratūra
Klīniskā medicīna /A. Lejnieka red.-R., Medicīnas apgāds, 2010.
1.
2.

Praktiskā alergoloģija/ V. Lazovska red. –R., LU Akadēmiskais apgāds, 2009.

Danilans A. Gremošanas trakta augšdaļas bojājumi. R., SIA Pilatus, 1999.
Danilans A. hroniskās aknu slimības 1.grāmata. – R., MA, 2009.
2. grāmata – R., MA, 2010.
Skuja N u.c. Praktiska gastroenteroloģija un hepatoloģija.- R., Zvaigzne ABC, 1999.
5.
Helds A.Klīniskā endokrinoloģija. Rīga, SIA REVI – 2. 2000. 312. lpp. I daļa; 2002. II
6.
daļa.
Kalvelis A. Tahiaritmijas. Novērtēšana un ārstēšana. R., Nacionālais apgāds,2003.
7.
Akūts koronārs sindroms/ Vadlīnijas. Rīga, Latv. kardiologu biedrība 2006.
8.
Hipertensijas novērtēšana un ārstēšanas vadlīnijas 2003.- R., Latvijas Hipertensijas un
9.
Kardiologu biedrība, 2003.
Lejniece S. Klīniskā hematoloģija. Rīga, Nacionālais apgāds, 2002.
10.
Rudņeva A., Zepa D., Slokenberga A. Plaušu simptomu diferenciālā diagnostika.
11.
Nacionālais apgāds, 2004.
Lācis J. Sirds mazspēja. –R., Medicīnas apgāds, 2009.
12.
Paudere u. c. Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata. Rīga, Jumava, 2001.
13.
Periodika, interneta resursi un citi avoti
3.
4.

134

1.
2.
3.

Žurnāls „Latvijas Ārsts”
Žurnāls „Medicine”
Žurnāls „Doctus”
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APSTIPRINĀTS
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas
Padomes sēdē
2010.gada 30.augustā
Protokols Nr. 30

STUDIJU KURSA APRAKSTS
Kursa nosaukums
Vispārīgā un speciālā ķirurģija
2
Kursa līmenis
Āpp206
Kursa kods
2
Kredītpunkti
3
ECTS kredītpunkti
Medicīna
Zinātņu nozare vai apakšnozare
60
Kopējais auditoriju stundu skaits
20
Lekciju stundu skaits
Semināru vai praktisko darba stundu skaits 40
20
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
Kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas
par: ķirurģijas pamatiem gan vispārējā, gan
speciālā ķirurģijā; akūtām ķirurģiskām
saslimšanām; vispārējās ķirurģijas pamatiem:
Kursa anotācija
operācijas jēdzienu, pacientu preoperatīvo un
postoperatīvo periodu; ievadu medicīnas
nozarēs, kas cieši saistītas ar ķirurģiskām
saslimšanām; speciālo ķirurģiju: ķirurģisko
saslimšanu atpazīšanu, pacientu objektīvo un
instrumentālo izmeklēšanu,
diferenciāldiagnostiku, primāras diagnozes
uzstādīšanu un neatliekamu terapiju.
Sekmīgi apgūstot šo kursu studenti spēs:
diagnosticēt ķirurģiskas saslimšanas, veikt
diferenciāldiagnozi, izvēlēties pareizo taktiku
turpmākai pacienta aprūpei; orientēties
Rezultāti
jaunākajās izmeklēšanas un ārstēšanas
metodēs ķirurģijas pamatos.
31.08.2009.
Kursa apstiprinājuma datums
Patrīcija Ivanova
Kursa autors
VpD104, Med102, Āpp102, Med101
Priekšzināšanas
KURSA PLĀNS
Nr.p.k.

1.

2.

Temats

Nodarbības veids
L, S, P

Operācija, operāciju veidi. Operācijas saturs.
L
Operāciju pieejas. Indikācijas un kontrindikācijas P
operatīvai terapijai. Kontrindikācijas plānveida
operācijām. Aseptika, tās panākšana. Sterilitātes
principu ievērošana.
Asiņošana.
Fizioloģiskie
hemostatiskie L
mehānismi. Asiņošanas apturēšanas varianti.
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Plānotais
apjoms
stundās
2
5

2

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.

Hipovolēmisks šoks. Transfuzioloģijas pamati
Brūču dzīšanas etapi, faktori, kas tos ietekmē.
Sekundāri dzīstošas brūces. Brūču komplikācijas.
Hroniskas brūces. Furunkuls. Karbunkuls. Artrīts,
bursīts, osteomielīts. Roze. Panarīcijs.
Akūts apendicīts. Peritonīti. Trūces. Zarnu
nosprostojums.
Kuņģa- zarnu trakta asiņošana. Kuņģa – zarnu
trakta perforācija un penetrācija. Kuņģa vēzis.
Žultspūšļa un žultsceļu slimības. Dzelte. Aknu
vēzis. Aizkuņģa dziedzeru patoloģijas. (Akūts un
hronisks pankreatīts). Aizkuņģa dziedzera vēzis.
Resnās zarnas saslimšanas. Resnās zarnas audzēji.
Mesenteriāla išēmija. Hemoroīdi. Paraproktīti,
taisnās zarnas ievainojumi.
Vairogdziedzera patoloģijas un to ķirurģiskā
ārstēšana. Krūts vēzis. Mastīts
Nierakmeņu slimība, nieru kolikas. Nieru trauma.
Prostatas adenoma, Prostatas vēzis. Akūta urīna
retence. Orhīts, epididimīts, fimoze, parafimoze.
Artēriju patoloģijas (akūta un hroniska
ekstremitātes išēmija). Asinsvadu traumas.
Hroniska venoza mazspēja. Dziļo vēnu tromboze
Kopā

L
P

2
5

L
P
L
P
L
P

2
5
2
5
2
5

L
P

2
5

L

2

L
P

2
5

L
P

2
5

L
P

20
40

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI
100% praktisko nodarbību apmeklējums
Kursa vērtējumu veido:
1. Pozitīvs vērtējums starppārbaudījumos (50%)
2. Eksāmens (50%)

LITERATŪRA
Mācību pamatliteratūra
1. J. Gardovska redakcijā. Ķirurģija. 2001
1.
Raftery AT, Delbridge MS. Surgery. Churchill’s Pocketbooks 2006
2.
Papildliteratūra
Textbook of surgery: the biological basis of modern surgical practice. Ed. by D.C.
1.
Sabiston, Jr. 18th ed. Philadelphia: W.B.Saunders, 2008.
Doherty GM, Lowney JK, Masosn JE, et all. The Washington Manual of Surgery.
2.
Lippincott Williams& Wilkins 3rd edit. 2002
Periodika, interneta resursi un citi avoti
http://emedicine.medscape.com/general_surgery
1.
http://www.surgery.com/
2.
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APSTIPRINĀTS
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas
Padomes sēdē
2010.gada 30.augustā
Protokols Nr. 30

STUDIJU KURSA APRAKSTS
Kursa nosaukums
Traumatoloģija
2
Kursa līmenis
Āpp213
Kursa kods
1
Kredītpunkti
1.5
ECTS kredītpunkti
Medicīna
Zinātņu nozare vai apakšnozare
30
Kopējais auditoriju stundu skaits
10
Lekciju stundu skaits
Semināru vai praktisko darba stundu skaits 20
10
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
Kursa mērķis ir sniegt studentam zināšanas
par: traumas pacienta novērtēšanu; dažādu
traumu klīnisko un radioloģisko diagnostiku;
specializētu palīdzību traumu guvušajam
Kursa anotācija
pacientam; ambulatoro un stacionāro
traumatoloģiju.
Sekmīgi apgūstot šo kursu, students :
spēj diagnosticēt dažādas skeleta un mīksto
audu traumas; spēj veikt transporta
imobilizāciju; spēj nodrošināt neatliekamo
Rezultāti
palīdzību cietušajam ar skeleta traumām; zina
traumpunkta darba organizācijas principus;
zina brūču primārās ķirurģiskās apdares,
lūzumu repozīcijas un imobilizācijas principus.
31.08.2009.
Kursa apstiprinājuma datums
Guntis Naglis
Kursa izstrādātājs
VpD110, VpD111
Priekšzināšanas
KURSA PLĀNS
Nr.p.k.

Temats

Nodarbības veids
L, S, P

1.

Mugurkaula un muguras smadzeņu traumas

2.

Augšējās ekstremitātes un pleca joslas traumas

3.

Apakšējās ekstremitātes un iegurņa traumas

4.
5.

Krūškurvja traumas
Imobilizācija dažādu traumu gadījumos.
Stundas kopā
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L
P
L
P
L
P
L
L
P
L
P

Plānotais
apjoms
stundās
2
5
2
5
2
5
2
2
5
10
20

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI
Prakses apmeklējums 100%.
Kursa vērtējumu veido:
1. Pozitīvs vērtējums starppārbaudījumos (50%)
2. Ieskaite (50%)
LITERATŪRA
Mācību pamatliteratūra
“Neatliekamā medicīniskā palīdzība. Traumas” D.Krieviņa redakcijā NMPC
1.
Rīga,2001.g
„Transporta imobilizācija. Pārsēji” R.Jakušonoka, Multineo, 2008
2.
„ Šoks”, Dz.Jakubaņeca, Rīga, 2004.g.
3.
Papildliteratūra
Trauma Care Manual, Second edition, by Ian Greaves, 2009
1.
Textbook of Adult Emergency Medicine, Third edition,by Peter Cameron, 2010
2.
B.Brown, J.Jupiter, A.Levine. Sceletal trauma. Fractures, dislocations and ligamentous
3.
injuries. W.B.Sounders company, 1992
Edward C.Benzel. Spine Surgery. Churchill Livingstone, 1999.
4.
Periodika, interneta resursi un citi avoti
European Journal for Trauma and Emergency Surgery
1.
European Journal of Emergency Medicine
2.
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`APSTIPRINĀTS
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas
Padomes sēdē
2010.gada 30.augustā
Protokols Nr. 30

STUDIJU KURSA APRAKSTS
Kursa nosaukums
Pediatrija
2
Kursa līmenis
Āpp207
Kursa kods
3
Kredītpunkti
4,5
ECTS kredītpunkti
Profesijas
Zinātņu nozare vai apakšnozare
100
Kopējais auditoriju stundu skaits
80
Lekciju stundu skaits
Semināru vai praktisko darba stundu skaits 40
40
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par bērnu
vecuma biežākām slimībām, infekcijām, to
diagnostiku, ārstēšanas pamatprincipiem un to
profilaksi.
Kursa anotācija
Kursa uzdevumi:
1)izskaidrot atšķirības starp bērna vecuma
fizioloģiskām īpatnībām un patoloģiju.
2)Iepazīt slimību simptomu un sindromu
klīniskās pazīmes pēc smaguma pakāpēm un
aprūpes problēmām
3)sniegt zināšanas par bērnu slimību un bērnu
infekciju cēloņiem, diagnostiku un profilaksi
4)padziļināt izpratni par problēmu izvirzīšanu
saistībā ar bērnu slimību cēloņiem izpausmi un
izplatību
Apgūstot studiju kursu, students spēj
izprast bērna organisma fizioloģiskās un
funkcionālās īpatnības un diferencēt tās no
patoloģijas dažādos bērna vecumos; identificēt
Rezultāti
galvenās slimības vai sindroma klīniskās
pazīmes un izvērtēt bērna vispārējā stāvokļa
smaguma pakāpes un novērtēt dažāda aprūpes
līmeņa vajadzību; skaidrot bērnu slimību un
infekciju slimību izcelsmi, izplatību, norisi
terapijas taktiku un profilaksi; pamatot
izvirzītās problēmas saistībā ar cēloņiem.
31.08.2009.
Kursa apstiprinājuma datums
Lienīte Dāboliņa
Kursa autors
Āpp104
Priekšzināšanas
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KURSA PLĀNS
Nr.p.k.

Temats

Nodarbības veids
L,S, P

1.

Jaundzimušo slimības

2.

Zīdaiņu vecuma slimības

3.

6.
7.
8.

Dažāda vecuma bērnu slimības:
Elpošanas orgānu slimības
Gremošanas orgānu slimības
Sirds- asinsvadu sistēmas un asinsradošās
sistēmas slimības
Uroģenitālās sistēmas saslimšanas
Tuberkuloze bērnu vecumā
Akūtas zarnu infekcijas

9.

Specifiskās bērnu infekcijas

10.

Bērnu profilaktiskā vakcinācija

4.
5.

Kopā

L
P
L
P
L
P
L
L
P
L
L
L
P
L
P
L
P
L
P

Plānotais
apjoms
stundās
8
10
10
5
4
5
2
4
5
2
2
2
5
4
5
2
5
40
40

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI
Prakses apmeklējums 100%
Kursa vērtējumu veido:
1. Pozitīvs vērtējums starppārbaudījumos (50%)
2. Eksāmens (50%)
LITERATŪRA
Mācību pamatliteratūra
Nelson Essentials of Pediatrics,2006
1.
Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata-2001g.
2.
Rumba-Rozenfelde I Redakcija.Bērnu slimību riska faktori LU Akadēmiskais
3.
apgāds2009
Bērnu bioloģiskā attīstība, Rita Geske 2001
4.
Papildliteratūra
Eglīte I. Zāļu līdzekļi pediatrijā
1.
Mācību materiāls par bērnu slimībām<Rīgas 5.med. skola,2002
2.
Bērnu slimības N.Šabalovs krievu val.1993
3.
Periodika, interneta resursi un citi avoti
Latvijas medicīniskie žurnāli ,,Latvijas ārsts’’, ,,Doctus’’
1.
www.medscape.com
; www.pubmed.com
2.
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APSTIPRINĀTS
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas
Padomes sēdē
2010.gada 30.augustā
Protokols Nr. 30

STUDIJU KURSA APRAKSTS
Kursa nosaukums
Dzemdniecība un ginekoloģija
2
Kursa līmenis
Āpp208
Kursa kods
2
Kredītpunkti
3
ECTS kredītpunkti
Medicīna
Zinātņu nozare vai apakšnozare
60
Kopējais auditoriju stundu skaits
20
Lekciju stundu skaits
Semināru vai praktisko darba stundu skaits 40
20
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
Kursa mērķis ir sniegt: zināšanas par sievietes
reproduktīvās sistēmas saslimšanām, to,
etioloģiju, patoģenēzi, simptomiem,
sindromiem, izmeklēšanu, veselības stāvokļa
Kursa anotācija
izvērtēšanu, diagnostiku,
diferenciāldiagnostiku, ārstēšanu un profilaksi
dažādu vecuma grupu pacientēm; zināšanas par
sievietes veselības stāvokļa izvērtēšanu
grūtniecības laikā, tās norises traucējumu
diagnosticēšanu, nepieciešamo izmeklēšanu un
neatliekamās medicīniskās palīdzības
sniegšanu; zināšanas par dzemdētājas stāvokļa
novērtēšanu dzemdību periodu laikā, dzemdību
norises traucējumu diagnosticēšanu, palīdzības
sniegšanu un prasmes patstāvīgi pieņemt
dzemdības pirmsslimnīcas etapā.
Studenti, sekmīgi apgūstot kursu, spēj: iegūt
nepieciešamos datus par pacienti; māk pielietot
subjektīvās un objektīvās izmeklēšanas
metodes; izvērtēt pacientes stāvokli,
Rezultāti
diagnosticēt ginekoloģiskas slimības un
grūtniecības komplikācijas, veikt to
diferenciāldiagnostiku; sniegt neatliekamo
medicīnisko palīdzību akūtu ginekoloģisku
saslimšanu gadījumā, grūtniecības un
dzemdību laikā, pieņemt dzemdības patstāvīgi
neatliekamās situācijās, izvērtēt ārstniecisko
metožu un manipulāciju efektivitāti un
rezultātus, veikt izglītojošo darbu sievietēm
reproduktīvā periodā un menopauzē, izprotot
izglītošanas svarīgumu ginekoloģisko slimību
profilaksē un ģimenes plānošanā.
31.08.2009.
Kursa apstiprinājuma datums
142

Rūta Bogdanova
VpD110, VpD111, Med105, Med102,
Med106, Āpp102, Āpp103

Kursa autors
Priekšzināšanas

KURSA PLĀNS
Nr.p.k.

Temats

Nodarbības veids
L, S, P

3.

Menstruālā cikla traucējumi. Premenstruālais
sindroms. Amenoreja, dismenoreja. Policistisku
olnīcu sindroms.
Vulvas slimības. Maksts patoloģija. Dzemdes
kakla patoloģija.
Dzemdes patoloģija. Endometrioze.

4.

Aborts. Neauglība.

5.

7.

Neatliekamie stāvokļi ginekoloģijā un operatīvā
ginekoloģija.
Hipertenzīvie stāvokļi un grūtniecība. Asiņošana
grūtniecības laikā. Grūtniecība un ekstragenitālās
saslimšanas.
Ķirurģiska patoloģija grūtniecības laikā .

8.

Priekšlaicīgas dzemdības. Dzemdību indukcija.

9.

Operatīvā dzemdniecība.

10.

Pēcdzemdību septiskās slimības.

1.

2.

6.

Stundas kopā

Plānotais
apjoms
stundās

L
P

2
5

L

2

L
P
L
P
L
P
L
P

2
5
2
5
2
5
2
10

L

2

L
P
L
P
L

2
5
2
5
2

L
P

20
40

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI
Lekciju un praktisko darbu apmeklējums ir obligāts.
Kursa vērtējumu veido:
1. Pozitīvs vērtējums starppārbaudījumos (50%)
2. Eksāmens (50%)
LITERATŪRA
Mācību pamatliteratūra
Ginekoloģija Ilzes Vībergas redakcijā, Nacionālais apgāds, 2006
1.
Iegurņa iekaisuma slimība Gunta Lazdāne, apgāds Zvaigzne ABC, 1999
2.
Lazdānes G. redakcijā Ginekoloģijas rokasgrāmata.- Rīga: Nacionālais apgāds, 2000.3.
430 lpp.
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Papildliteratūra
Ginekoloģiskā endokrinoloģija, G. Molčānova redakcijā, izdevniecība Medicīna, 1980
1.
Operatīvā ginekoloģija, V. Kulakovs, N. Seļeznovs, V. Krasnopolskis, izdevniecība
2.
Medicīna, 1990
Campbell S., Monga A. Gynaecology by ten teachers-New York: Arnold, 2000
3.
Periodika, interneta resursi un citi avoti
www.emedicina.com
1.
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APSTIPRINĀTS
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas
Padomes sēdē
2010.gada 30.augustā
Protokols Nr. 30

STUDIJU KURSA APRAKSTS
Kursa nosaukums
Neatliekamā elektrokardioloģija
3
Kursa līmenis
Āpp307
Kursa kods
1
Kredītpunkti
1.5
ECTS kredītpunkti
Medicīna
Zinātņu nozare vai apakšnozare
30
Kopējais auditoriju stundu skaits
10
Lekciju stundu skaits
Semināru vai praktisko darba stundu skaits 20
10
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
Kursa mērķis ir sniegt studentam zināšanas un
izpratni par: normālu elektrokardiogrammu,
tehnisko pierakstu, interpretāciju, slēdzieniem;
sirds ritma un vadīšanas traucējumiem
Kursa anotācija
elektrokardioloģiskā diagnostikā; miokarda
infarkta un citu specifisko miokarda pārmaiņu
elektrokardioloģisko diagnostiku
Sekmīgi apgūstot šo kursu students spēj:
veikt EKG pierakstu; interpretēt normālu
elektrokardiogrammu; atpazīt sirds ritma un
vadīšanas EKG pazīmes; atpazīt miokarda
Rezultāti
išemijas, elektrolītu disbalansa, plaušu artērijas
embolijas EKG pazīmes; noformēt EKG
aprakstu un slēdzienu.
31.08.2009.
Kursa apstiprinājuma datums
Antoņina Bite
Kursa izstrādātājs
VpD110, VpD111, Āpp201, Āpp207
Priekšzināšanas
KURSA PLĀNS
Nr.p.k.

Temats

Nodarbības veids
L, S, P

2.

Normāla elektrokardiogramma. EKG tehniskais
pieraksts
Priekškambaru aritmijas un vadīšanas traucējumi

3.

Kambaru aritmijas un vadīšanas traucējumi

4.

Miokarda išēmija un infarkts

5.

Elektrokardioloģiskie slēdzieni
Stundas kopā

1.
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L
P
L
P
L
P
L
P
L
L
P

Plānotais
apjoms
stundās
2
5
2
5
2
5
2
5
2
10
20

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI
Prakses apmeklējums 100%.
Kursa vērtējumu veido:
1. Pozitīvs vērtējums starppārbaudījumos (50%)
2. Ieskaite (50%)
LITERATŪRA
Mācību pamatliteratūra
A.Kalvelis. „ Klīniskā elektrokardioloģija” , Nacionālais apgāds, 2008
1.
„Kardioloģija. Informācijas materiāli.” A.Kalvelis, Rīga 2010
2.
Papildliteratūra
Liebman J. „ Nonarrhythmia Clinical Electocardiography, 2002
1.
Skillmasters. Expert ECG interpretation. Lippincott Williams and Wilkins, 2002
2.
Periodika, interneta resursi un citi avoti
Atdzīvināšanas vadlīnijas ( www.kmc.gov.lv)
1.
European Journal of Emergency Medicine
2.
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Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas
Padomes sēdē
2010.gada 30.augustā
Protokols Nr. 30

STUDIJU KURSA APRAKSTS
Kursa nosaukums
Speciālās klīniskās procedūras ārsta palīga
praksē
2
Kursa līmenis
Āpp211
Kursa kods
2
Kredītpunkti
3
ECTS kredītpunkti
Medicīna
Zinātņu nozare vai apakšnozare
80
Kopējais auditoriju stundu skaits
Lekciju stundu skaits
80
Semināru vai praktisko darba stundu
skaits
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
Kursa mērķis- sniegt teorētiskās un praktiskas
zināšanas par: punkcijām, to izdarīšanas
indikācijām, mērķiem un sagaidāmiem
rezultātiem, nepieciešamo instrumentāriju,
Kursa anotācija
veikšanas tehniku, pacienta novērtēšanu un
aprūpi; ekspressdiagnostikas metodēm –
indikācijas, aprīkojums, tehnika, rezultātu
interpretācija un analīze, slēdziena
formulēšana; ādas adaptācijas šuvju uzlikšanu
– instrumentārijs, tehnika, brūces kopšana;
EKG pierakstīšanas tehniku un tam
nepieciešamo aprīkojumu, dokumentāciju;
invazīvās arteriālā un venozā spiediena
noteikšanu un monitorēšanas tehniku;
trahejas intubāciju un ekstubāciju –
indikācijām, kontrindikācijām, mērķiem,
pacienta novērtēšanu, nepieciešamo
aprīkojumu, intubācijas un ekstubācijas
tehniku, pacienta aprūpi.
Apgūstot šo studiju kursu students spēj:
izprast reanimācijas un intensīvās terapijas
nodaļas darba organizācijas īpatnības un
principus; novērtēt pacientu problēmas
Rezultāti
(subjektīvu un objektīvu informāciju), saistībā
ar procedūru un nodrošināt palīdzību, atbilstoši
pacienta vajadzībām; izprast procedūras
indikācijas, kontrindikācijās, vēlamos un
nevēlamos rezultātus; izprast iespējamās
problēmas saistībā ar elpošanas
nepietiekamību; izmantot medicīnisko
aparatūru un aprīkoju pacientu elpošanas spēju
nodrošināšanai; izmantot medicīnisko
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aparatūru un aprīkojumu, pacientu arteriālā un
centrālā venozā spiediena noteikšanai; izvērtēt
klīnisko situāciju prioritātes un prast iekļauties
komandas darbā; demonstrēt procedūras:
trahejas intubācija, invazīvā spiediena
mērīšanu; kritiski novērtēt savas darbības
rezultātus; pierakstīt patsāvīgi
elektrokardiogrammu un darboties ar tam
nepieciešamo aprīkojumu un aparatūru;
pielietot laboratorijas ekspresdiagnostikas
metodes, saprot to nozīmi, saprot un interpretē
iegūtos rezultātus; uzlikt ādas adaptīvās šuves
dažāda tipa brūcēm un komplektēt procedūrai
nepieciešamo aprīkojumu; izdarīt punkcijas,
komplektēt nepieciešamo aprīkojumu, novērtēt
pacientu pirms un pēc procedūras, izglītot
pacientu konkrētā situācijā.
31.08.2009.
Jana Ankrava, Jeļena Kompa
Med106, VpD113, Āpp123, Med102

Kursa apstiprinājuma datums
Kursa autors
Priekšzināšanas
KURSA PLĀNS
Nr.p.k.

1.
2.
3.

Punkcijas
Ekspress diagnostikas metodes
Ādas adaptācijas šuvju uzlikšana

P
P
P

Plānotais
apjoms
stundās
10
10
10

4.
5.

Elektrokardiogramma – EKG
Reanimācijas un intensīvās terapijas nodaļas
uzbūve un darba organizācijas specifika
Invazīvā arteriālā spiediena noteikšanas un
monitorēšanas tehnika
Invazīvā venozā spiediena noteikšanas un
monitorēšanas tehnika
Trahejas intubācija, ekstubācija
Kopā

P
P

15
5

P

5

P

5

P
P

20
80

6.
7.
8.

Temats

Nodarbības veids
L, S, P

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI
100% praktisko nodarbību apmeklējums
Kursa vērtējumu veido:
1. Teorētisko zināšanu pārbaude – tests (20%)
2. Pozitīvs vērtējums speciālo klīnisko procedūru tehnikā (30%)
3. Eksāmens (50%)
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LITERATŪRA
Mācību pamatliteratūra
Krieviņa D. redakcijā. Neatliekamā medicīniskā palīdzība. Atdzīvināšana. (pieaugušo
1.
padziļinātā kardio- pulmonālā atdzīvināšana)1.izdevums
“Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata”, Jumava, Rīga, 2001.g.
2.
Vanags I., Daugulis E., Tomiņš P., “Anestezioloģija, reanimatoloģija un intensīvā
3.
terapija”, Nacionālais apgāds, Rīga, 2002.g.
Standarti procedūru tehnikā – rokasgrāmata, Rīga – MPIC, 1998.
4.
Papildliteratūra
Liguts V. Intensīvās terapijas rokasgrāmata. SIA Medicīnas apgāds Rīgā. 2008.
1.
“Reanimācija, avansēta sirds un plaušu reanimācija”, 1 -2 daļa, American Heart
2.
Association, Southwest Medical Teams, 1994.g.
3.
4.

Nettina Sandra M. Lippincott Manual of Nursing Practice North American Edition
Hardcover : 2009.
Annamma Jacob ,Rekha R, JadHav Sonali Tarachand.Clinical Nursing Procedures: The
Art of Nursing Practice.Jaypee Brothers. Medical Publishers. New Delhi. 2007.
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APSTIPRINĀTS
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas
Padomes sēdē
2010.gada 30.augustā
Protokols Nr. 30

STUDIJU KURSA APRAKSTS
Kursa nosaukums
Intensīvā terapija
3
Kursa līmenis
Āpp301
Kursa kods
2
Kredītpunkti
3
ECTS kredītpunkti
Medicīna
Zinātņu nozare vai apakšnozare
60
Kopējais auditoriju stundu skaits
20
Lekciju stundu skaits
Semināru vai praktisko darba stundu skaits 40
20
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
Kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas
par: anestezioloģijas, reanimatoloģijas,
Kursa anotācija
intensīvās terapijas jēdzieniem, pacientu
pareizo intensīvās terapijas pamatnostādņu
noteikšanu, terminālo stāvokli,
kardiopulmonālo reanimāciju; izprast
reanimācijas pamatus negadījumu situācijās;
izprast barošanas problēmās intensīvā terapijā,
zināt barošanas maisījumus.
Apgūstot šo studiju kursu students spēj:
izprast reanimācijas un intensīvās terapijas
Rezultāti
nodaļas darba organizācijas īpatnības un
principus; pielietot dzīvības uzturēšanas
metodes; veikt pacientu barošanu intensīvā
terapijā, izvēloties atbilstošo barošanas
maisījumu; novērst skābju –sārmu līdzsvara
traucējumus; veikt krampju
diferenciāldiagnostiku; veikt intensīvās
terapijas pasākumus komas, šoka,
elektrotraumas, hipotermijas , krampju,
slīkšanas gadījumos; pierakstīt un analizēt
klīnisko elektro kardiogrammu.
31.08.2009.
Kursa apstiprinājuma datums
Viktors Saksons
Kursa izstrādātājs
Āpp102, Āpp201, Med308
Priekšzināšanas
KURSA PLĀNS
Nr.p.k.

1.
2.

Temats

Nodarbības veids
L, S, P

Ievads. Anestezioloģijas, reanimatoloģijas un
intensīvās terapijas jēdzieni, terminoloģija
Anestēzija, Anestēzijas veidi. Ramzeja skala
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Plānotais
apjoms
stundās

L

2

L

2

3.
4.
5
6
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Pacienta fizikālā stāvokļa novērtēšana, Elpceļi.
Mākslīgā plaušu ventilācija. Pamatprincipi,
iespējas, sarežģījumi
Ūdens un elektrolītu vielmaiņa. Šķīdumu ievade.
Skābju –sārmu līdzsvara traucējumi
Sirds –plaušu reanimācijas terapijas pamatprincipi
ABC sistēma. Traumu ABCDE. PKPR
Koma, tās klīnika. Glāzgovas komas skala.
Terapijas pamatprincipi
Šoki. To veidi un ārstēšanas pamati
Krampju stāvokļi .Dif. dg
Slīkšana. Tās veidi. Palīdzības iespējas
Elektrotrauma. Hipotermija
Grūtniecība . Reanimācijas īpatnības
Klīniskā elektrokardiogramma. Dg. un rīcība. Ekg
tests.
Elektroterapijas iespējas –defibrilators,
kardiostimulators. AED. Defibrilatora darbība un
iespējas
Pacientu apskate ar elpošanas traucējumiem.
Pacientu apskate ar sirds ritma traucējumiem.
Pacienti ar ķirurģiskām saslimšanām. Pacienti ar
neiroloģiskām saslimšanām.
Intensīvās terapijas dokumentācijas aizpildīšana
Hbo apskate. Indikācijas un kontrindikācijas
Islaicīgās anestēzijas intensīvās terapijas klīnikā
Endokrinoloģisko slimnieku apskate. Diabētiskās
komas ārstēšana
Pacienti ar galvas traumu, politraumu. Darbs
neiroķirurģiskā intensīvā palātā. Barošanas
problēmās intensīvā terapijā. Barošanas
maisījumi.
Stundas kopā

L
L

2
2

L

2

L

2

L

2

L
L
L
L
L
L

2
2
2
2
2
2

P

5

P

5

P

5

P
P
P
P

5
5
5
5

P

5

L
P

20
40

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI
Prakses apmeklējums 100%.
Kursa vērtējumu veido:
1. Pozitīvs vērtējums starppārbaudījumos (50%)
2. Eksāmens (50%)
LITERATŪRA
Mācību pamatliteratūra
G. Andrejevs, E. Daugulis. Klīniskā anestezioloģija un reanimatoloģija 1985.g
1.
2.
3.

I. Vanags, E. Daugulis, P. Tomiņš . Anestezioloģija un reanimatoloģija un intensīvā
Terapija.2002.
D. Krieviņš. Neatliekamā medicīniskā palīdzība 2002.g.
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Klīniskā anestezioloģija un intensīvā terapija 2008. I. Vanaga ,A. Sondores redakcijā
4.
Papildliteratūra
Fizioloģija ārstiem 2007. Aberberga,Koroļova
1.
Periodika, interneta resursi un citi avoti
www.anest.lv
1.
www.nmpd.gov.lv
2.
www.kirurgija.lv
3.
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APSTIPRINĀTS
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas
Padomes sēdē
2010.gada 30.augustā
Protokols Nr. 30

STUDIJU KURSA APRAKSTS
Kursa nosaukums
Katastrofu medicīna un toksikoloģija
3
Kursa līmenis
Āpp303
Kursa kods
1
Kredītpunkti
1.5
ECTS kredītpunkti
Medicīna
Zinātņu nozare vai apakšnozare
20
Kopējais auditoriju stundu skaits
20
Lekciju stundu skaits
Semināru vai praktisko darba stundu skaits 20
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
Studiju priekšmeta mērķis – dot studentiem
pamatzināšanas par klīnisko un katastrofu
toksikoloģiju, ņemot vērā pieaugošo sadzīves
saindēšanās gadījumu skaitu un ķīmisko
Kursa anotācija
katastrofu risku. Nepieciešamās
priekšzināšanas – cilvēka anatomijā,
fizioloģijā, patoloģiskajā fizioloģijā,
farmakoloģijā, terapijā un veselības aprūpes
organizācijas pamatprincipos, kā arī pirmajā
palīdzībā.
Studiju priekšmeta apguves rezultātā iegūst
pamatzināšanas klīniskā toksikoloģijā un spēj
izvērtēt akūtas saindēšanās riska un smaguma
pakāpi, apgūst toksikoloģisko slimnieku
Rezultāti
medicīniskās aprūpes pamatprincipus, kā arī
izprot ķīmisko katastrofu medicīnas
organizatoriskos principus, īpatnības un iegūst
iemaņas medicīniskās aprūpes sniegšanā
masveida ķīmiskajos negadījumos notikuma
vietā, transportēšanas laikā uz slimnīcām un
slimnīcās
31.08.2009.
Kursa apstiprinājuma datums
Viesturs Liguts
Kursa izstrādātājs
Med306, Āpp201, Āpp308
Priekšzināšanas
KURSA PLĀNS
Nr.p.k.

1.

Temats

Nodarbības veids
L, S, P

Latvijas toksikoloģiskā epidemioloģija.
Saindēšanās informācijas centrs. Saindēšanās riska
faktori un to novēršanas iespējas. Saindēšanās
mehānismi (kontaminācijas ceļi, toksikokinētiskie
153

L

Plānotais
apjoms
stundās
2

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

principi – absorbcija, distribūcija, eliminācija, to
ietekmējošie faktori)
Saindēšanās klīniskās izpausmes un diagnostikasimptomi un sindromi. Vispārīgie ārstēšanas
pamatprincipi. Aktivētā ogle un kuņģa skalošana.
Toksiskās vielas distribūcijas dziļuma atkarīgas
eliminācijas metodes izvēle. Enterohepātiskā
recirkulācija un aktivētā ogle atkārtotās devās
(gastrointestinālā dialīze). Antidoti un to
izmantošanas principi
Ķīmisko katastrofu medicīnisko seku likvidācijas
specifiskie jautājumi, glābēju rīcība un drošības
pasākumi – ķīmisko avāriju medicīnisko seku
likvidācijas organizācija un ārstēšanas principi
neatliekamās palīdzības sniegšanas vietās,
transportējot un slimnīcās, individuālie
aizsardzības līdzekļi un paņēmieni,
dekontaminācijas principi.
Ķīmiskās kaujas un teroristiskās vielas (vispārējs
vielu raksturojums, toksikokinētika,
patofizioloģija, saindēšanās klīniskās izpausmes,
ārstēšanas pamatprincipi).
Specifisku indīgu vielu toksikoloģija (vispārējs
vielu raksturojums, toksikokinētika,
patofizioloģija, saindēšanās klīniskās izpausmes,
ārstēšanas pamatprincipi): etanols un alkohola
surogāti (metanols, etilēnglikols, izopropilspirts)
Specifisku indīgu vielu toksikoloģija (vispārējs
vielu raksturojums, toksikokinētika,
patofizioloģija, saindēšanās klīniskās izpausmes,
ārstēšanas pamatprincipi): izplatītākās narkotiskās
vielas
Specifisku indīgu vielu toksikoloģija (vispārējs
vielu raksturojums, toksikokinētika,
patofizioloģija, saindēšanās klīniskās izpausmes,
ārstēšanas pamatprincipi): sadzīves ķīmiskās
vielas (virsmu tīrīšanas līdzekļi, aerosoli), smagie
metāli, nikotīns, kairinošās un kodīgās vielas,
fosfororganiskie savienojumi.
Specifisku indīgu vielu toksikoloģija (vispārējs
vielu raksturojums, toksikokinētika,
patofizioloģija, saindēšanās klīniskās izpausmes,
ārstēšanas pamatprincipi): tvana gāze, cianīdi,
nitrīti un nitrāti, sedatīvi-hipnotiskās vielas, sēnes
Kopā:
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L

2

L

2

L

4

L

2

L

2

L

2

L

2

L

2

L

20

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI
Kursa vērtējumu veido:
1. Pozitīvs vērtējums starppārbaudījumos (50%)
2. Ieskaite (50%)
LITERAŪRA
Mācību pamatliteratūra
1. Toksikoloģijas rokasgrāmata. V. Liguts. Nacionālais medicīnas apgāds, Rīga, 2001
2. Ekstremālā toksikoloģija. V. Liguts. Nacionālais Apgāds, Rīga, 2003
3. Intensīvās terapijas rokasgrāmata. V. Liguts, Medicīnas apgāds, Rīga, 2008.
Papildliteratūra
1. Goldfrank`s Toxicologic Emergencies, 2001
2. Medical Toxicology; Diagnosis and Treatment of Human Poisoning, 1988
3. Acute Medicine, D. Sprigings, J. Chambers, Blackwell Science, 2003
Periodika, interneta resursi un citi avoti
1. http://www.atsdr.cdc.gov
2. http://www.inshem.org
3. http://www.rxlist.com
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APSTIPRINĀTS
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas
Padomes sēdē
2010.gada 30.augustā
Protokols Nr. 30

STUDIJU KURSA APRAKSTS
Kursa nosaukums
Acu un LOR slimības
2
Kursa līmenis
Āpp204
Kursa kods
2
Kredītpunkti
3
ECTS kredītpunkti
Medicīna
Zinātņu nozare vai apakšnozare
60
Kopējais auditoriju stundu skaits
20
Lekciju stundu skaits
Semināru vai praktisko darba stundu skaits 40
20
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
Kursa mērķis ir sniegt zināšanas un prasmes
par acu slimībām, redzes orgāna un redzes
funkciju izmeklēšanas metodēm, redzes
aparāta iekaisīga rakstura slimībām, acs
Kursa anotācija
deģeneratīvām slimībām, redzes aparāta
traumatiskiem bojājumiem, pacientu
novērtēšanu un ārstēšanu; sniegt zināšanas un
prasmes par ausu, kakla, deguna slimībām,
otorinolaringoloģijas disciplīnu, auss
izmeklēšanas metodēm, auss slimībām, dzirdes
traucējumiem, deguna un tā blakus dobumu
klīnisko anatomiju, fizioloģiju, izmeklēšanas
metodēm, ārstnieciskām manipulācijām,
deguna un tā blakusdobumu slimībām, rīkles
izmeklēšanas metodēm, rīkles slimībām,
balsenes izmeklēšanas metodēm, balsenes
slimībām, pacientu novērtēšanu un ārstēšanu.
Sekmīgi apgūstot šo kursu, students spēj:
Rezultāti
diagnosticēt un ārstēt maņu orgānu
traucējumus; praktiski pielietot zināšanas par
sindroma vai slimības etioloģiju, patoģenēzi un
pamatvajadzību izmaiņām saistībā ar
patoloģisko procesu; novērtēt sasniegtos
ārstēšanas rezultātus.
31.08.2009.
Kursa apstiprinājuma datums
Lolita Puķīte
Kursa autors
VpD110, VpD111
Priekšzināšanas
KURSA PLĀNS
Nr.p.k.

1.

Temats

Nodarbības veids
L, S, P

Redzes orgāna un redzes funkciju izmeklēšanas
156

L

Plānotais
apjoms
stundās
4

2.

metodes
Redzes aparāta slimības un traumas

3.

Auss, kakla un deguna izmeklēšanas metodes

4.

Deguna un tā blakus dobumu slimības un traumas

5.

Rīkles un balsenes slimības un traumas

6.

Auss slimības un traumas
Stundas kopā

P
L
P
L
P
L
P
L
P
L
P
L
P

5
2
10
4
5
4
10
2
5
4
5
20
40

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI
100% praktisko nodarbību apmeklējums
Kursa vērtējumu veido:
1. Pozitīvs vērtējums starppārbaudījumos (50%)
2. Eksāmens (50%)
LITERATŪRA
Mācību pamatliteratūra
G. Laganovskas redakcijā Acu slimības. Rīga, Nacionālais apgāds, 2008, 374. lpp.
1.
A. Švēde. Pamatizmeklēšanas metodes optometrijā. Rīga, LLU akad. apgāds, 20082.
māc. līdz.
L. Vaļkova. Acu slimības. Rīga, Zvaigzne ABC, 1990, 237. lpp. 1+2 izd.
3.
V. Roze. Otorinolaringoloģija māsām. Rīga. Medicīnas profesionālās izglītības centrs,
4.
1998, 75. lpp.
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APSTIPRINĀTS
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas
Padomes sēdē
2010.gada 30.augustā
Protokols Nr. 30

STUDIJU KURSA APRAKSTS
Kursa nosaukums
Neiroloģija
2
Kursa līmenis
Āpp202
Kursa kods
2
Kredītpunkti
3
ECTS kredītpunkti
Medicīna
Zinātņu nozare vai apakšnozare
60
Kopējais auditoriju stundu skaits
20
Lekciju stundu skaits
Semināru vai praktisko darba stundu skaits 40
20
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
Kursa mērķis ir sniegt teorētiskas un praktiskas
zināšanas par neiroloģiska pacienta
izmeklēšanu,perifērās nervu sistēmas
slimībām, ekstrapiramidālās sistēmas
Kursa anotācija
bojājumiem, epilepsiju, neiromuskulārām
slimībām, neiroinfekcijām, profilakses
pasākumiem, smadzeņu asinsrites
traucējumiem.
Sekmīgi apgūstot šo kursu, students zina
neiroloģiska pacienta izmeklēšanas metodes un
aprūpes problēmas, pareizu rīcību miastēniskās
krīzes gadījumā; deģeneratīvo slimību,
Rezultāti
neiromuskulāro slimību klīniskās izpausmes,
ārstēšanas pamatprincipus un pacientu aprūpi.
Studentiem ir izpratne par CNS un PNS
slimībām un bojājumiem, slimību etioloģiju,
klīniskām izpausmēm un pacientam
nepieciešamos aprūpi.
31.08.2009.
Kursa apstiprinājuma datums
Māra Eglīte
Kursa izstrādātājs
VpD110, VpD111
Priekšzināšanas
KURSA PLĀNS
Nr.p.k.

1.

2.
3.

Temats

Nodarb.veids
L,S,P

Neiroloģisku pacientu novērtēšana, klīniskās
izpausmes, problēmu noteikšana, diagnostika
un ārstēšana.
Perifērās nervu sistēmas slimības.
Ekstrapiramidālās sistēmas bojājumi.
Demielinizējošās CNS slimības.
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L
P

Plānotais
apjoms
stundās
2
5

L
P
L
P

2
5
2
5

4.

Deģeneratīvās nervu sistēmas slimības.

5.

Epilepsija.

6.

Neiromuskulārās slimības.

7.

Neiroinfekcijas.

8

Galvas un muguras traumatiskie bojājumi,
asinsrites traucējumi un audzēji.
Kopā

L
P
L
P
L
P
L
P
L
P
L
P

2
5
2
5
2
5
2
5
4
5
20
40

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI
100% praktisko darbu apmeklējums
Kursa vērtējumu veido:
1. Sekmīgs starpvērtējums
1.1 Pozitīvs vērtējums patstāvīgajā darbā- 1 referāts par kādu no studenta izvēlētām
tēmām, atbilstoši studiju kursam (2-3 lpp.) (10%)
1.2 Pozitīvs vērtējums praktiskajos darbos (40%)
2. Eksāmens (50%)
Ieskaiti drīkst kārtot, ja pozitīvs vērtējums 1.1. un 1. 2. punktā.
LITERATŪRA
Mācību pamatliteratūra
Gārša I. Ievads neiroķirurģijā.-Rīga:NA, 2008
1.
Supe I. Rokasgrāmata neiroloģijā.-Rīga:NA, 2004
2.
Papildliteratūra
Logina I., Smeltere E. Neiroloģija shēmās.-Rīga:Avots, 2009
1.
Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata: tulkojums no angļu valodas.-Rīga:Jumava, 2001
2.
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APSTIPRINĀTS
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas
Padomes sēdē
2010.gada 30.augustā
Protokols Nr. 30

STUDIJU KURSA APRAKSTS
Kursa nosaukums
Infekcijas slimības un STS
2
Kursa līmenis
Āpp205
Kursa kods
2
Kredītpunkti
3
ECTS kredītpunkti
Medicīna
Zinātņu nozare vai apakšnozare
60
Kopējais auditoriju stundu skaits
20
Lekciju stundu skaits
Semināru vai praktisko darba stundu skaits 40
20
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
Kursa mērķis ir sniegt priekšstatu par infekciju,
ādas un seksuāli transmisīvo slimību
izpausmēm, to diagnostiku un ārstēšanu.
Kursa saturs: 1) ādas slimību diagnostikas un
Kursa anotācija
terapijas pamatprincipi, 2)gūt priekšstatu par
lipīgām ādas slimībām un profilakses
pasākumiem, 3) alerģisko un ģenētiski
predisponēto dermatožu izpausmes un
ārstēšanas iespējas, 4) ādas audzējiem, 5) STS
izpausmes, to diagnostikas metodes.
6) Infekcijas slimību diagnostika,profilakse.
7)Neatliekamā medicīniskā palīdzība
pacientiem ar infekcijas slimībām un sevišķi
bīstamu infekcijas slimību gadījumos.
8)Pacientu un ar viņu kontaktējušos personu
izolēšana, infekcijas perēkļa ierobežošana.
Medicīniskā personāla pašaizsardzība.
9)Pretepidēmisko pasākumu veikšana atbilstoši
kompetencei, informējot atbildīgās institūcijas
saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto.
Apgūstot kursu students nostiprina priekšstatu
par dažādām infekcijas un ādas slimību
izpausmēm saistībā ar iekšējo orgānu
patoloģiju.
Rezultāti
Sekmīgi apgūstot studiju kursu students spēj:
sniegt neatliekamo palīdzību akūtos ādas
iekaisumu vai alerģisko reakciju gadījumos;
organizēt pretepidēmiskos pasākumus lipīgo
ādas slimību gadījumos; ņemt analīzes
izmeklējumiem uz STS; saprast infekcijas
slimību diagnostikas, neatliekamās
medicīniskās palīdzības(NMP) un ārstniecības
principus; izprast un skaidrot simptoma,
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Kursa apstiprinājuma datums
Kursa autors
Priekšzināšanas
KURSA PLĀNS
Nr.p.k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

sindroma vai slimības etioloģiju, patoģenēzi un
pamatvajadzību izmaiņas saistībā ar
patoloģisko procesu; novērtēt sasniegtos
ārstēšanas rezultātus, izvirzīt jaunus mēŗkus, ja
vēlamais rezultāts nav sasniegts;
veikt pacientu vakcināciju; sniegt NMP
pacientiem ar infekcijas un sevišķi bīstamo
infekciju slimībām; organizēt nepieciešamos
epidemioloģiskos pasākumus; orientēties valstī
pieņemtos normatīvajos aktos.
31.08.2009.
Ojārs Lizāns
VpD112, VpD113

Temats

Nodarbības veids
L, S, P

Dermatoloģijas disciplīna. Pacienta izmeklēšana.

L
P
Ādas infekciju slimības. Alerģiskās ādas slimības L
P
Ādas audzēji. Seksuāli transmisīvās slimības
L
P
L
Infektoloģija kā medicīnas disciplīna. Infekcijas
slimību diagnostika. Infekcijas slimību profilakse. P
Gremošanas trakta infekcijas. Vīrushepatīti.
L
P
Neatliekamā medicīniskā palīdzība pacientiem ar L
infekcijas slimībām un sevišķi bīstamu infekcijas P
slimību gadījumos.
Gaisa pilienu infekcijas. Trasmisīvās infekcijas.
L
Cilvēka imūndeficīta vīrusa infekcija.
P
Stundas kopā
L
P

Plānotais
apjoms
stundās
2
5
4
5
4
10
2
5
2
5
4
5
2
5
20
40

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI
Prakses apmeklējums 100%.
Kursa vērtējumu veido:
1. Pozitīvs vērtējums starppārbaudījumos (20%)
2. Referāts par kādu no lekciju tēmām (30%)
3. Eksāmens (50%)
LITERATŪRA
Mācību pamatliteratūra
A.Rubins. Ādas slimības un to terapija. Rīga, Dermatoveneroloģijas fonds. 2002. 347
1.
R.Gūtmane Dermatoloģijas bilžu ābece, Rīga, 2002.
2.
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A.Rubins u.c. Seksuāli transmisīvās slimības. Rīga, 2001.
Vakcinācija. Imūnsistēma. Antimikrobiskā infekciju profilakse. Ivars Mazjānis, Edgars
Tirāns, 2002.
Infekcijas slimības 2.izdevums. Ivars mazjānis, Edgars Tirāns, 2006.
5.
I.Paudere u. c. Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata. Rīga, Jumava, 2001.
6.
Papildliteratūra
A. Rubins u. c. Ilustrēta rokasgrāmata dermatoveneroloģijā. Rīga, 1996. 269. lpp.
1.
Antimikrobiskās terapijas ceļvedis. Baiba Rozentāle, Jurģis Dzenis, 2004.
2.
Vakcinācija. Ludmila Vīksna, 2008.
3.
P. Vasariņš. Klīniskā dermatoveneroloģija. II izd., Rīga, Zvaigzne ABC, 1999. 476.
4.
Periodika, interneta resursi un citi avoti
Žurnāls „Latvijas ārsts”
1.
Journal of Hepatology, 2008.
2.
Скрипкин Ю.К. - Кожные и венерические болезни (том 1,2,3,4)
3.
www.emedicine.medscape.com/ - DERMATOLOGY SECTIONS
4.
3.
4.
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APSTIPRINĀTS
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas
Padomes sēdē
2010.gada 30.augustā
Protokols Nr. 30

STUDIJU KURSA APRAKSTS
Kursa nosaukums
Bērna specifiskā propedeitika
1
Kursa līmenis
Āpp104
Kursa kods
2
Kredītpunkti
3
ECTS kredītpunkti
Medicīna
Zinātņu nozare vai apakšnozare
60
Kopējais auditoriju stundu skaits
20
Lekciju stundu skaits
Semināru vai praktisko darba stundu skaits 40
20
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par vesela
bērna fizioloģiski-anatomiskām un
funkcionālām īpatnībām dažādos bērna
vecumos un aprūpes vajadzībām
Kursa anotācija
Kursa uzdevumi :
1. Apmācīt studentus ievākt anamnēzi, vesela
bērna izmeklēšanā un noviržu diagnostikā
2.Sniegt zināšanas par vesela bērna
fizioloģiskām vajadzībām un aprūpi
3. Sniegt ieskatu klīnisko analīžu normās
dažādos bērnu vecumos
Sekmīgi apgūstot studiju kursu, students spēj :
izprast bērna organisma fizioloģiskās un
funkcionālās īpatnības dažādos bērna vecumos;
māk raksturot jaundzimušā bērna adaptācijas
Rezultāti
perioda un citu periodu aprūpes vajadzības un
problēmas; novērtēt vesela bērna fizisko un
psihomotoro attīstību; orientēties pareizas
bērna ēdināšanas principos; ievākt anamnēzi
un veikt bērna izmeklēšanu pēc shēmas un
diagnosticēt novirzes; atšķirt klīnisko analīžu
normas no patoloģijas bērnu vecumā.
31.08.2009.
Kursa apstiprinājuma datums
Lienīte Dāboliņa
Kursa autors
VpD110, VpD111, Med105, VpH101
Priekšzināšanas

KURSA PLĀNS
Nr.p.k.

1.

Temats

Nodarbības veids
L, S, P

Bērnības periodi. Jaundzimušais bērns
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L
P

Plānotais
apjoms
stundās
2
10

2.
3.

4.

5.

Bērna attīstība. Zīdaiņa periods un bērns pēc gada
vecuma
Bērna ēdināšana dažādos vecumos. Zīdaiņu
ēdināšana- Ekskluzīva zīdīšana, mākslīgās
ēdināšanas pamatprincipi. Bērna ēdināšana pēc
1.gada vecuma
Dažādu orgānu sistēmu īpatnības bērnu vecumā
un bērna izmeklēšana pa orgānu sistēmām un
klīnisko analīžu izvērtēšana:
ādas, zemādas, kaulu sistēmas, muskuļu sistēmas,
elpošanas sistēmas,
kardio-vaskulārās sistēmas,
gremošanas,
urīna izvadsistēmas un urīna analīzes izvērtēšana,
nervu sistēmas,
limfātiskās un asinsrades sistēmas izmeklēšana un
asins analīzes izvērtēšana
Pacienta izjautāšanas un izmeklēšanas plānsanamnēze un bērna izmeklēšanas shēma
Stundas kopā

L
P
L
P

2
10
4
10

L
P

10
10

L

2

L
P

20
40

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI
Praktisko nodarbību apmeklējums ir obligāts – 100%.
Kursa vērtējumu veido:
1. Pozitīvs vērtējums starppārbaudījumos (10%)
2. Sekmīgi nokārtota ieskaite praktiskajās nodarbībās par objektīvo izmeklēšanas metožu
bērniem pielietojuma prasmi (40%)
3. Eksāmens (50%)
LITERATŪRA
Mācību pamatliteratūra
Nelson Essentials of Pediatrics,2006
1.
Bērnu bioloģiskā attīstība, Rita Geske 2001
2.
Zīdaiņa attīstība un attīstības traucējumi. I .Fleminga1987. Zvaigzne
3.
Papildliteratūra
Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata-2001g
1.
Klīnisko analīžu novērtēšana II Urīns J.Leja .1996 Riga AML
2.
Klinisko analīžu novērtēšana, I Asinis, J Leja. 1996Riga AML
3.
Periodika, interneta resursi un citi avoti
Latvijas medicīniskie žurnāli ,,Latvijas ārsts’’, ,,Doctus’’
1.
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APSTIPRINĀTS
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas
Padomes sēdē
2010.gada 30.augustā
Protokols Nr. 30

STUDIJU KURSA APRAKSTS
Kursa nosaukums
Sievietes specifiskā propedeitika
1
Kursa līmenis
Āpp103
Kursa kods
2
Kredītpunkti
3
ECTS kredītpunkti
Medicīna
Zinātņu nozare vai apakšnozare
60
Kopējais auditoriju stundu skaits
20
Lekciju stundu skaits
Semināru vai praktisko darba stundu skaits 40
20
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
Kursa mērķis - sniegt teorētiskās zināšanas par
ginekoloģisko saslimšanu cēloņiem,
izmeklēšanas un diagnostikas metodēm
dzemdniecībā un ginekoloģijā, traucējumu
Kursa anotācija
galveniem simptomiem un sindromiem,
ģimenes plānošanu un kontracepciju,
grūtniecības fizioloģiju, normālām dzemdībām,
fizioloģisku pēcdzemdību periodu, to vadīšanu
un neatliekamo palīdzību dzemdībās. Attīstīt
praktiskās iemaņas vācot specifisko
ginekoloģisko anamnēzi, izvērtējot objektīvos
datus, laboratoriskās un instrumentālās
izmeklēšanas, veicot grūtnieču skrīningu un
antenatālo aprūpi, tādejādi veicinot studentu
klīnisko domāšanu.
Sekmīgi apgūstot šo kursu, students spēj:
iegūt specifisko objektīvo un subjektīvo
informāciju, veikt iegūtās informācijas
dokumentāciju ,un sievietes vispārējā stāvokļa
Rezultāti
novērtēšanu, izprast un diagnosticēt
reproduktīvās sistēmas darbības traucējumu
subjektīvos un objektīvos simptomus un
sindromus, sagatavot sievieti speciālām
ginekoloģiskās izmeklēšanas un
papildizmeklēšanas metodēm, pamatot un
skaidrot sagatavošanas un pielietošanas
nepieciešamību, identificēt grūtniecību,
fizioloģiskās izmaiņas sievietes organismā
grūtniecības laikā, normālu augļa attīstību,
novērtēt augļa nobrieduma pakāpi un veselības
stāvokli, veikt antenatālo aprūpi un skrīningu,
atpazīt fizioloģiskas dzemdības un
pēcdzemdību periodu, veikt dzemdētājas
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Kursa apstiprinājuma datums
Kursa izstrādātājs
Priekšzināšanas
KURSA PLĀNS
Nr.p.k.

1.

2.

3.

4.

5.

stāvokļa novērtēšanu dzemdību periodu laikā,
ja nepieciešams pieņemt dzemdības patstāvīgi,
veikt kvalitatīvu dzemdētājas un nedēlnieces
aprūpi.
31.08.2009.
Rūta Bogdanova
VpD110, VpD111, Med105, VpH101

Temats

Nodarbības veids
L,S, P

Menstruālā cikla fizioloģija. Menstruālais cikls,
menstruālā cikla hipotalāma-hipofizārā-olnīcu
sistēma. Ovariālais un uterīnais cikls. Orgāni vai
audi, kas producē hormonus, hormoni, to
funkcijas.
Izmeklēšanas metodes dzemdniecībā un
ginekoloģijā. Specifiskā ginekoloģiskā anamnēze.
Ginekoloģisko slimību attīstības cēloņi, riska
kategorijas, galvenie simptomi, sindromi, slimības
iznākums. Speciālās ginekoloģiskās izmeklēšanas
metodes. Papildizmeklēšanas metodes.
Ģimenes
plānošana
un
kontracepcija.
Kontracepcija- kā pasākumu komplekss. Faktori,
kas nosaka kontracepcijas metodes izvēli.
Kontracepcijas veidi, lietošana, efektivitāte,
blaknes, kontrindikācijas.
Grūtniecības fizioloģija.
Apaugļošanās. Augļa intrauterīnā attīstība.
Placenta, augļa ūdeņi, nabassaite, to funkcijas un
nozīme. Teratogēnie faktori. Grūtniecības
iedalījums trimestros. Grūtniecības progresēšanas
noteikšana. Fizioloģisko pārmaiņu grūtniecības
laikā identificēšana. Grūtnieču specifiskās
izmeklēšanas pamatprincipi un metodes-fizikālās,
laboratoriskās,
instrumentālās.
Invazīvās
diagnostikas metodes.
Antenatālā aprūpe. Tās mērķis. Grūtniecības
diagnosticēšana. Ultrasonogrāfijas izmantošana.
Grūtniecības vadīšana. Grūtniecības riska faktoru
identificēšana. Biežākās sūdzības grūtniecības
laikā, to profilakse. Ārsta apmeklējumi ,veicamā
aprūpe, izmeklējumi katras vizītes laikā. Augļa
stāvokļa
novērtēšana.
Kardiotokogramma,
Leopolda paņēmieni. Mātes pases aizpildīšana.
Grūtnieces izglītošana.
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Plānotais
apjoms
stundās

L

2

L
P

4
10

L

2

L

4

L
P

2
10

6.

7.

Normālas dzemdības. Dzemdniecībā lietotie
apzīmējumi.
Terminoloģija
dzemdniecībā.
Atvēršanās
periods.
Izstumšanas
periods.
Dzemdību biomehānisms. Placentārais periods.
Dzemdību vadīšana, atsāpināšana. Partogramma,
dzemdību vēsture. Dzemdību pieņemšana. Asins
zuduma izvērtēšana.
Fizioloģisks pēcdzemdību periods. Pārmaiņas
sievietes organismā pēc dzemdībām. Agrīnā
pēcdzemdību aprūpe. Pēcdzemdību perioda
vadīšana.
Rekomendācijas.
Kontracepcija
pēcdzemdību periodā. Pēcdzemdību psiholoģiskie
stāvokļi.
Stundas kopā

L
P

4
15

L
P

2
5

L
P

20
40

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI
Praktisko nodarbību apmeklējums ir obligāts – 100%.
Studiju kursa gala vērtējumu veido:
1. Pozitīvs vērtējums patstāvīgajos darbos (situāciju analīze) (10%)
2. Sekmīgi nokārtota ieskaite praktiskajās nodarbībās par ginekoloģisko objektīvo
izmeklēšanas metožu pielietojuma prasmi – 40%
3. Eksāmens 50%
LITERATŪRA
Mācību pamatliteratūra
Vībergas I. redakcijā Ginekoloģija.- Rīga: Nacionālais apgāds, 2006.-364 lpp.
1.
Rezebergas D. redakcijā Dzemdniecība.- Rīga: Medicīnas apgāds, 2009.-448 lpp.
2.
Medicīnas aprūpes rokasgrāmata.-Rīga: Jumava, 2001.-1415 lpp.
3.
Lazdānes G. redakcijā Ginekoloģijas rokasgrāmata.- Rīga: Nacionālais apgāds, 2000.4.
430 lpp.
Orļikova G. un Pičkura K. Redakcijā Propedeitika.-Rīga: RSU, 2006.-414 lpp.
5.
Papildliteratūra
Apinis P. Cilvēks: anatomija, fizioloģija, patoloģijas pamati – Rīga: Nacionālais
1.
apgāds, 1998
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bergmane A., Andrejeva A., Orleāna M. Normālā dzemdniecība- Rīga: Zvaigzne, 1987.
Grūtniecības un dzemdību mazā enciklopēdija-Rīga: Jumava, SIA “J.L.V.” ,2003.
Sievietes veselības enciklopēdija.-Rīga: Jumava, 2002.
Perinatālās aprūpes principi mātes un bērna veselības veicināšanai pirmsdzemdību,
dzemdību un pēcdzemdību periodā- Rīga: Nacionālais apgāds, 2009.
Augstas kvalitātes operatīva pirmsdzemdību un dzemdību palīdzībaaugsta riska
grūtniecēm un jaundzimušo primārā reanimācija- Rīga: Nacionālais apgāds, 2009.
Vadlīnijas ārstiem efektīvo kontracepcijas metožu lietošanā-Rīga: Papardes zieds, 2001.
Vereša I., Andersa A. Grūtniecības kalendārs- Rīga: Valters un Rapa, 2008.
Campbell S., Monga A. Gynaecology by ten teachers-New York: Arnold, 2000
Campbell S., Lees C. Obstetrics by ten teachers-New York: Arnold, 2000
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Periodika, interneta resursi un citi avoti
Žurnāls „Latvijas Ārsts”
1.
Žurnāls „Medicine”
2.
Žurnāls „Doctus”
3.
www.medline.com
4.
www.cochrane.org
5.
en.wikipedia.org
6.
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APSTIPRINĀTS
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas
Padomes sēdē
2010.gada 30.augustā
Protokols Nr. 30

STUDIJU KURSA APRAKSTS
Kursa nosaukums
Psihiatrijā un mentālā veselība
3
Kursa līmenis
Āpp306
Kursa kods
2
Kredītpunkti
3
ECTS kredītpunkti
Medicīna
Zinātņu nozare vai apakšnozare
60
Kopējais auditoriju stundu skaits
20
Lekciju stundu skaits
Semināru vai praktisko darba stundu skaits 40
20
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
Kursa mērķis ir sniegt teorētiskas un praktiskas
zināšanas par vispārējo psihopatoloģiju,
organisku un somātisku slimību izraisītiem
psihiskiem traucējumiem, klīnisko narkoloģiju,
Kursa anotācija
šizofrēniju un šizotipiskiem traucējumiem,
garastāvokļa traucējumiem, neirozēm un stresa
izraisītiem somatoformiem traucējumiem,
psihiskās attīstības traucējumiem, garīgo
atpalicību, personības patoloģiju.
Sekmīgi apgūstot šo kursu, students spēj:
izskaidrot psihisko slimību epidemioloģiju
dažādās vecuma grupās; izprast psihisko
slimību simptomu un sindromu izcelsmi,
Rezultāti
patoģenēzi, specifiskas īpatnības dažādās
mentālo traucējumu grupās; zina mentālo
traucējumu diagnozes iespējas un ārstēšanas
principus; diagnosticēt akūtu psihopatoloģiju,
veikt neatliekamos pasākumus psihiski slimu
pacientu aprūpē; veikt hroniski psihiski slimu
pacientu aprūpi, veikt atsevišķus rehabilitācijas
pasākumus; izprast psihisku slimību
paasinājumu draudus, mērķtiecīgi veikt
pasākumus to novēršanai; izprast profilaktisko
pasākumu nozīmi mentālās veselības
saglabāšanai .
31.08.2009.
Kursa apstiprinājuma datums
Māra Eglīte
Kursa autors
Med105, Āpp202
Priekšzināšanas
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KURSA PLĀNS
Nr.p.k.

Temats

Nodarb.veids
L,S,P

4.

Pacientu izmeklēšana. Simptomi un sindromi
psihiatrijā.
Organiskie un simptomātiskie psihiskie
traucējumi.
Psihiskie un uzvedības traucējumi psiho aktīvo
vielu lietošanas rezultātā. Ievads narkoloģijā.
Šizofrēnija un šizotipiskie traucējumi.

5.

Garastāvokļa (afektīvie) traucējumi.

6.

Neirotiski un somatoformi, ar stresu saistīti
psihiskie traucējumi.
Psihiskās attīstības traucējumi, garīga
atpalicība, personības patoloģija.
Kopā

1.
2.
3.

7.

L
P
L
P
L
P
L
P
L
P
L
P
L
P
L
P

Plānotais
apjoms
stundās
2
10
2
5
4
5
2
5
4
5
2
5
4
5
20
40

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI
100% praktisko darbu apmeklējums
Kursa vērtējumu veido:
1. Sekmīgs vērtējums starppārbaudījumos
1.1.Pozitīvs vērtējums patstāvīgajā darbā- eseja par psihiski slimu pacientu aprūpi (izvērtēt
psihisko traucējumu smagumu, medicīnisko un sociālo nozīmi, pieņemt pamatotus lēmumus
pacientu optimālas ārstēšanas nodrošināšanai) (4-5 lpp.) (10%)
1.2. Pozitīvs vērtējums praktiskajos darbos (40%)
2. Eksāmens (50%)
Ieskaiti drīkst kārtot, ja pozitīvs vērtējums 1.1. un 1. 2. punktā.
LITERATŪRA
Mācību pamatliteratūra
G.Deksters, M.Vošs „Rokasgrāmata psihiatrijas māsām” Rīga, Jumava,2006.g.
1.
L.Wetterberg „Psihiatrijas rokasgrāmata” Rīga, 1993.g.
2.
Papildliteratūra
I.Eglītis „Psihiatrija” Rīga ,Zvaigzne, 1989.g.
1.
G.Osis „Narkoloģija vispārējā prakses ārstiem” Rīga, 2006.
2.
Periodika, interneta resursi un citi avoti
J.Kulbergs „Dinamiskā psihiatrija”, Rīga, Jumava 2001.g
1.
Sociālpsihiatrija.Mācību materiāls M.Caunes, E. Rancāna, R, Andrēziņas redakcijā.
2.
Rīga 2009.
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ASTIPRINĀTS
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas
Padomes sēdē
2010.gada 30.augustā
Protokols Nr. 30

STUDIJU KURSA APRAKSTS
Kursa nosaukums
Akūtie stāvokļi dzemdniecībā un
ginekoloģijā
1
Kursa līmenis
Āpp111
Kursa kods
2
Kredītpunkti
3
ECTS kredītpunkti
Medicīna
Zinātņu nozare vai apakšnozare
60
Kopējais auditoriju stundu skaits
20
Lekciju stundu skaits
Semināru vai praktisko darba stundu skaits 40
20
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
Kursa mērķis ir sniegt studentam zināšanas un
izpratni par: ģimenes plānošanu un
kontracepciju, grūtnieču skrīningu un aprūpi,
fizioloģiskām dzemdībām, fizioloģisku
Kursa anotācija
pēcdzemdību periodu, patoloģijām agrīnā
grūtniecības laikā, grūtniecības sarežģījumiem,
daudzaugļu grūtniecību, augļa patoloģiskām
guļām, neiznestu un pārnestu grūtniecību,
dzemdību darbības anomālijām, kritiskiem
stāvokļiem dzemdniecībā, instrumentālām un
operatīvām dzemdības, pēcdzemdību
komplikācijām, neauglību, seksuālās funkcijas
traucējumiem, priekšvēža saslimšanām,
dispanserizācijas grupām, labdabīgiem,
ļaundabīgiem audzējiem ginekoloģijā,
operatīvo terapiju ginekoloģijā, izmeklēšanas
metodēm ginekoloģijā, galvenajiem klīniskiem
simptomiem pie ginekoloģiskām patoloģijām,
galvenajām ārstnieciskajām procedūrām
ginekoloģijā, mākslīgu grūtniecības
pārtraukšanu.
Sekmīgi apgūstot šo kursu, students spēj
diagnosticēt akūtu ginekoloģisku patoloģiju,
veikt diferenciāldiagnostiku, veikt sievietes un
Rezultāti
grūtnieces izmeklēšanu, izvērtēt izmeklēšanas
rezultātus un interpretēt tos atbilstoši
kompetencei, sniedz neatliekamo medicīnisko
palīdzību grūtniecības un dzemdību laikā; veic
pasākumus grūtniecības izraisīto komplikāciju
mazināšanai, neatliekamās situācijās pieņem
dzemdības patstāvīgi.
31.08.2009.
Kursa apstiprinājuma datums
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Rūta Bogdanova
VpD110, VpD111

Kursa autori
Priekšzināšanas
KURSA PLĀNS
Nr.p.k.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

Temats

Nodarbības veids
L, S, P

Akūtas ginekoloģiskas patoloģijas. To etioloģija ,
patoģenēze, klīnika, diagnostika,
diferenciāldiagnostika.
Neatliekamie stāvokļi ginekoloģijā un operatīvā
ginekoloģija.
Akūti sieviešu dzimumorgānu iekaisumi,
peritonīts, sepse, septisks šoks.
Olnīcas plīsums. Dzemdes plīsums un dzemdes
asiņošana.
Aborts. Ārpudzemdes grūtniecība.
Grūtniecības komplikācijas, ar grūtniecību
saistītās patoloģijas.
Ķirurģiska patoloģija grūtniecības laikā .
Operatīvā dzemdniecība. Kritiskie stāvokļi
dzemdniecībā.
Priekšlaicīgas dzemdības.
Pēcdzemdību septiskās slimības.
Tromboflebīti un tromboebolijas ginekoloģijā un
dzemdniecībā.
Traumatisms dzemdnicībā un ginekoloģijā
Stundas kopā

Plānotais
apjoms
stundās

L

2

L
P
L
P
L
P
L
P
L
P
L
P

2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5

L
P
L
L
P

2
5
2
2
5

L
P

20
40

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI
Kursa vērtējumu veido:
1. Pozitīvs vērtējums patstāvīgajos darbos (10%)
2. Pozitīvs vērtējums praktiskajos darbos (40%)
3. Eksāmens (50%)
Ieskaiti drīkst kārtot, ja izpildīts 1. un 2. punkts.
LITERATŪRA
Mācību pamatliteratūra
Ginekoloģija Ilzes Vībergas redakcijā, Nacionālais apgāds, 2006
1.
Iegurņa iekaisuma slimība Gunta Lazdāne, apgāds Zvaigzne ABC, 1999
2.
Lazdānes G. redakcijā Ginekoloģijas rokasgrāmata.- Rīga: Nacionālais apgāds, 2000.3.
430 lpp.
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Papildliteratūra
Ginekoloģiskā endokrinoloģija, G. Molčānova redakcijā, izdevniecība Medicīna, 1980
1.
Operatīvā ginekoloģija, V. Kulakovs, N. Seļeznovs, V. Krasnopolskis, izdevniecība
2.
Medicīna, 1990
Campbell S., Monga A. Gynaecology by ten teachers-New York: Arnold, 2000
3.
Periodika, interneta resursi un citi avoti
www.emedicina.com
1.
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APSTIPRINĀTS
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas
Padomes sēdē
2010.gada 30.augustā
Protokols Nr. 30

STUDIJU KURSA APRAKSTS
Kursa nosaukums
Neatliekamā neiroloģija
1
Kursa līmenis
Āpp112
Kursa kods
2
Kredītpunkti
3
ECTS kredītpunkti
Medicīna
Zinātņu nozare vai apakšnozare
60
Kopējais auditoriju stundu skaits
20
Lekciju stundu skaits
Semināru vai praktisko darba stundu skaits 40
20
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
Kursa mērķis ir sniegt teorētiskas un praktiskas
zināšanas par neiroloģiska pacienta
izmeklēšanu, perifērās nervu sistēmas
slimībām, ekstrapiramidālās sistēmas
Kursa anotācija
bojājumiem, epilepsiju, neiromuskulārām
slimībām, neiroinfekcijām, profilakses
pasākumiem, smadzeņu asinsrites
traucējumiem, pieveršot īpašu uzmanību
akūtiem stāvokļiem neiroloģijā un to
neatliekamai diagnostikai un terapijai.
Sekmīgi apgūstot šo kursu, students spēj: veikt
pacienta neiroloģisko izmeklēšanu; nozīmēt
papildus izmeklējumus neiroloģisko slimību
diagnostikai; diagnosticēt, ārstēt un sniegt
Rezultāti
neatliekamo palīdzību dažādu neiloloģisko
saslimšanu un to akūto komplikāciju
gadījumos.
31.08.2009.
Kursa apstiprinājuma datums
Māra Eglīte
Kursa izstrādātājs
VpD110, VpD111
Priekšzināšanas
KURSA PLĀNS
Nr.p.k.

1.

2.
3.

Temats

Nodarb.veids
L,S,P

Neiroloģisko saslimšanu diagnostika. Pacienta
stāvokļa izvertēšana, klīniska un instrumentālā
izmeklēšana.
Perifērās nervu sistēmas slimības.
Ekstrapiramidālās sistēmas bojājumi.
Demielinizējošās CNS slimības un to akūtas
komplikācijas
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L
P

Plānotais
apjoms
stundās
4
5

L
P
L
P

2
5
2
5

4.
5.
6.
7.
8.

Deģeneratīvās nervu sistēmas slimības un to
akūtas komplikācijas
Epilepsija. Krampju sindroms un tā
neatliekamā terapjia. Epileptiskais stāvoklis.
Neiromuskulārās slimības un to neatliekamās
komplikācijas.
Neiroinfekcijas.
Galvas un muguras smadzeņu traumatiskie
bojājumi, asinsrites traucējumi un audzēji.
Kopā

L
P
L
P
L
P
L
P
L
P
L
P

2
5
2
5
2
5
2
5
4
5
20
40

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI
100% praktisko darbu apmeklējums
Kursa vērtējumu veido:
1. Sekmīgs starpvērtējums
1.1.Pozitīvs vērtējums patstāvīgajā darbā- 1 referāts par kādu no studenta izvēlētām tēmām,
atbilstoši studiju kursam (2-3 lpp.) (10%)
1.2. Pozitīvs vērtējums praktiskajos darbos (40%)
2. Eksāmens (50%)
Ieksiati drīkst kārtot, ja pozitīvs vērtējums 1.1. un 1. 2. punktā.

LITERATŪRA
Mācību pamatliteratūra
Gārša I. Ievads neiroķirurģijā.-Rīga:NA, 2008
1.
Supe I. Rokasgrāmata neiroloģijā.-Rīga:NA, 2004
2.
Papildliteratūra
Logina I., Smeltere E. Neiroloģija shēmās.-Rīga:Avots, 2009
1.
Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata: tulkojums no angļu valodas.-Rīga:Jumava, 2001
2.
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APSTIPRINĀTS
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas
Padomes sēdē
2010.gada 30.augustā
Protokols Nr. 30

STUDIJU KURSA APRAKSTS
Kursa nosaukums
Neatliekamā palīdzība un atdzīvināšana
2
Kursa līmenis
Āpp218
Kursa kods
3
Kredītpunkti
4,5
ECTS kredītpunkti
Medicīna
Zinātņu nozare vai apakšnozare
100
Kopējais auditoriju stundu skaits
20
Lekciju stundu skaits
Semināru vai praktisko darba stundu skaits 80
20
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
Kursa mērķis ir sniegt studentam zināšanas un
izpratni par: atdzīvināšanas vadlīnijām,
paplašinātu kardiopulmonālu reanimāciju;
manipulāciju veikšanas īpatnībām,
Kursa anotācija
indikācijām, kontrindikācijām un iespējamām
komplikācijām NMP etapā; dažādu saslimšanu
un neatliekamo stāvokļu diagnostiku,
diferenciāldiagnostiku, neatliekamo
medicīnisko palīdzību un taktiku prehospitālā
etapā visa vecuma grupu pacientiem;
neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes
vadītāja atbildību par diagnostikas un
palīdzības sniegšanas kvalitāti; neatliekamās
medicīniskās palīdzības izsaukuma karšu,
pacienta pavadlapu un citu dokumentāciju
aizpildīšanu; NMP dienesta sadarbību ar citiem
operatīviem dienestiem un institūcijām;
hospitālu neatliekamo medicīnu, Neatliekamās
medicīnas nodaļas struktūru, funkcijām, darba
organizācijas principiem.
Sekmīgi apgūstot šo kursu, students spēj:
novērtēt pacienta veselības stāvokli, diagnozi;
veikt neatliekamu stāvokļu
diferenciāldiagnostiku; nodrošināt neatliekamo
Rezultāti
medicīnisko palīdzību dzīvībai un veselībai
kritiskās situācijās; pielietot NMP esošās
medicīnas tehnoloģijas un aprīkojumu;
pielietot NMP ekipējumā esošos
medikamentus; noformēt medicīnisko
dokumentāciju
31.08.2009.
Kursa apstiprinājuma datums
Aleksejs Višņakovs
Kursa autors
Med106;
Med202
Priekšzināšanas
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Nr.p.k.

Temats

Nodarb.veids
L,S,P

1.

Akūts koronārs sindroms un tā sarežģījumi.

2.

5.

Nekardiālas sāpes krūtīs, akūti elpošanas
traucējumi: diferenciālā diagnostika, taktika.
Akūtas galvassāpes. Insults. Diferenciālā
diagnostika, NMP.
Akūtas sāpes ekstremitātēs: diferenciālā
diagnostika un NMP
Atdzīvināšanas vadlīnijas

6.

NMP jaundzimušiem un bērniem.

7.

Medicīniskās dokumentācijas aizpildīšana,
NMP ārsta palīga darba juridiskie un ētiskie
aspekti.
Neatliekamās palīdzības nodaļas struktūra,
funkcijas, darba organizācija.
Kopā

3.
4.

8.

L
P
L
P
L
P
L
P
L
P
L

Plānotais
apjoms
stundās
2
10
2
10
2
10
2
10
6
30
2

L
P

2
10

L

2

L
P

20
80

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI
Kursa vērtējumu veido:
1. Pozitīvs vērtējums patstāvīgajos darbos (10%)
2. Pozitīvs vērtējums praktiskajos darbos (40%)
3. Eksāmens (50%)
Eksāmenu drīkst kārtot, ja izpildīts 1. un 2. punkts.
LITERATŪRA
Mācību pamatliteratūra
“Neatliekamā medicīniskā palīdzība.Atdzīvināšana”D.Krieviņa redakcijā NMPC Rīga
1.
2003.g.
“Neatliekamā medicīniskā palīdzība. Traumas” D.Krieviņa redakcijā NMPC
2.
Rīga,2001.g
„ Intensīvās terapijas rokasgrāmata”, V.Liguts, Rīga, 2008.g.
3.
„ Šoks”, Dz.Jakubaņeca, Rīga, 2004.g.
4.
Papildliteratūra
„ Toksilkoloģijas rokasgrāmata” V.Liguts, Nacionālais medicīnas apgāds, 2001
1.
Textbook of Adult Emergency Medicine, Third edition,by Peter Cameron, 2010
2.
„Oxford Handbook of Acute Medicine”, Oxford Uneversity press, 2005
3.
„Oxford Handbook of Accident and Emergency medicine”, Oxford Uneversity press,
4.
2005
„ Medikamentozā ārstēšana un aprūpe”, G.Biksone, Rīga, 2008
5.
„ Klīniskā medicīna” Prof.A.Lejnieka redakcijā, Medicīnas apgāds, 2010
6.
„Kardioloģija. Informācijas materiāli” Prof.A.Kalvelis,Rīga, 2010
7.
177

Periodika, interneta resursi un citi avoti
Atdzīvināšanas vadlīnijas ( www.kmc.gov.lv)
1.
European Journal of Emergency Medicine
2.
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APSTIPRINĀTS
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas
Padomes sēdē
2010.gada 30.augustā
Protokols Nr. 30

STUDIJU KURSA APRAKSTS
Kursa nosaukums
Neatliekamā palīdzība dažādu infekciju
gadījumos
1
Kursa līmenis
Āpp113
Kursa kods
2
Kredītpunkti
3
ECTS kredītpunkti
Medicīna
Zinātņu nozare vai apakšnozare
60
Kopējais auditoriju stundu skaits
20
Lekciju stundu skaits
Semināru vai praktisko darba stundu skaits 40
20
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
Kursa mērķis ir sniegt priekšstatu par infekciju,
ādas un seksuāli transmisīvo slimību
izpausmēm, to diagnostiku un ārstēšanu; gūt
priekšstatu par lipīgām ādas slimībām un
Kursa anotācija
profilakses pasākumiem, alerģisko un ģenētiski
predisponēto dermatožu izpausmēm un
ārstēšanas iespējām, STS izpausmēm, to
diagnostikas metodēm; infekcijas slimībām, to
diagnostiku, profilaksi; neatliekamo
medicīnisko palīdzību pacientiem ar infekcijas
slimībām un sevišķi bīstamu infekcijas slimību
gadījumiem; pacienta un ar viņu kontaktējušos
personu izolēšanu, infekcijas perēkļa
ierobežošanu, medicīniskā personāla
pašaizsardzību; pretepidēmisko pasākumu
veikšanu atbilstoši kompetencei.
Sekmīgi apgūstot studiju kursu studenti spēj
sniegt neatliekamo palīdzību akūtos ādas
iekaisumu vai alerģisko reakciju gadījumos;
organizēt pretepidēmiskos pasākumus lipīgo
Rezultāti
ādas slimību gadījumos; paņemt analīzes
izmeklējumiem uz STS; saprast infekcijas
slimību diagnostikas, neatliekamās
medicīniskās palīdzības(NMP) un ārstniecības
principus; novērtēt sasniegtos ārstēšanas
rezultātus, izvirzīt jaunus mērķus, ja vēlamais
rezultāts nav sasniegts; veikt pacientu
vakcināciju; sniegt NMP pacientiem ar
infekcijas un sevišķi bīstamo infekciju
slimībām; organizēt nepieciešamos
epidemioloģiskos pasākumus; orientēties valstī
pieņemtos normatīvajos aktos.
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Kursa apstiprinājuma datums
Kursa autors
Priekšzināšanas
KURSA PLĀNS
Nr.p.k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

31.08.2009.
Olga Ņikitina
VpD110, VpD111

Temats

Nodarbības veids
L, S, P

Infekciozā pacienta izmeklēšana.

L
P
Ādas infekciju slimības
L
Alerģiskās ādas slimības
P
Seksuāli transmisīvās slimības
L
P
L
Infektoloģija kā medicīnas disciplīna. Infekcijas
slimību diagnostika. Infekcijas slimību profilakse. P
Gremošanas trakta infekcijas.Vīrushepatīti.
L
P
Neatliekamā medicīniskā palīdzība pacientiem ar L
infekcijas slimībām un sevišķi bīstamu infekcijas P
slimību gadījumos.
Gaisa pilienu infekcijas.
L
Trasmisīvās infekcijas.
P
Cilvēka imūndeficīta vīrusa infekcija.
L
Stundas kopā
P

Plānotais
apjoms
stundās
2
5
2
5
4
5
2
5
2
5
4
5
4
10
20
40

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI
Kursa vērtējumu veido:
1. Pozitīvs vērtējums patstāvīgajos darbos (10%)
2. Pozitīvs vērtējums praktiskajos darbos (40%)
3. Eksāmens (50%)
Ieskaiti drīkst kārtot, ja izpildīts 1. un 2. punkts.
LITERATŪRA
Mācību pamatliteratūra
A.Rubins. Ādas slimības un to terapija. Rīga, Dermatoveneroloģijas fonds. 2002. 347
1.
R.Gūtmane Dermatoloģijas bilžu ābece, Rīga, 2002.
2.
A.Rubins u.c. Seksuāli transmisīvās slimības. Rīga, 2001.
3.
Vakcinācija. Imūnsistēma. Antimikrobiskā infekciju profilakse. Ivars Mazjānis, Edgars
4.
Tirāns, 2002.
Infekcijas slimības 2.izdevums. Ivars mazjānis, Edgars Tirāns, 2006.
5.
I.Paudere u. c. Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata. Rīga, Jumava, 2001.
6.
Papildliteratūra
A. Rubins u. c. Ilustrēta rokasgrāmata dermatoveneroloģijā. Rīga, 1996. 269. lpp.
1.
Antimikrobiskās terapijas ceļvedis. Baiba Rozentāle, Jurģis Dzenis, 2004.
2.
Vakcinācija. Ludmila Vīksna, 2008.
3.
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P. Vasariņš. Klīniskā dermatoveneroloģija. II izd., Rīga, Zvaigzne ABC, 1999. 476.
4.
Periodika, interneta resursi un citi avoti
Žurnāls „Latvijas ārsts”
1.
Journal of Hepatology, 2008.
2.
Скрипкин Ю.К. - Кожные и венерические болезни (том 1,2,3,4)
3.
www.emedicine.medscape.com/ - DERMATOLOGY SECTIONS
4.
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Protokols Nr. 30

STUDIJU KURSA APRAKSTS
Kursa nosaukums
Neatliekamā palīdzība traumu pacientiem
1
Kursa līmenis
Āpp114
Kursa kods
2
Kredītpunkti
3
ECTS kredītpunkti
Medicīna
Zinātņu nozare vai apakšnozare
60
Kopējais auditoriju stundu skaits
20
Lekciju stundu skaits
Semināru vai praktisko darba stundu skaits 40
20
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
Kursa mērķis ir sniegt studentam zināšanas un
izpratni par traumu pacientu novērtēšanu;
dažādu traumu klīnisko un radioloģisko
diagnostiku; neatliekamo palīdzību traumu
Kursa anotācija
guvušajam pacientam
Sekmīgi apgūstot šo kursu, students spēj
diagnosticēt dažādas skeleta un mīksto audu
traumas; spēj veikt transporta imobilizāciju;
spēj nodrošināt neatliekamo palīdzību
Rezultāti
cietušajam ar skeleta traumām; zina
traumpunkta darba organizācijas principus;
zina brūču primārās ķirurģiskās apdares,
lūzumu repozīcijas un imobilizācijas principus
31.08.2009.
Kursa apstiprinājuma datums
Guntis Naglis
Kursa autors
VpD110, VpD111
Priekšzināšanas
KURSA PLĀNS
Nr.p.k.

Temats

Nodarbības veids
L, S, P

1.

Mugurkaula un muguras smadzeņu traumas

2.

Augšējās ekstremitātes un pleca joslas traumas

3.

Apakšējās ekstremitātes un iegurņa traumas

4.
5.

Krūškurvja traumas
Imobilizācija dažādu traumu gadījumos
Stundas kopā

182

L
P
L
P
L
P
L
L
P
L
P

Plānotais
apjoms
stundās
4
10
4
10
4
10
4
4
10
20
40

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI
Kursa vērtējumu veido:
1. Pozitīvs vērtējums patstāvīgajos darbos (10%)
2. Pozitīvs vērtējums praktiskajos darbos (40%)
3. Eksāmens (50%)
Eksāmenu drīkst kārtot, ja izpildīts 1. un 2. punkts.
LITERATŪRA
Mācību pamatliteratūra
“Neatliekamā medicīniskā palīdzība. Traumas” D.Krieviņa redakcijā NMPC
1.
Rīga,2001.g
„Transporta imobilizācija. Pārsēji” R.Jakušonoka, Multineo, 2008
2.
„ Šoks”, Dz.Jakubaņeca, Rīga, 2004.g.
3.
Papildliteratūra
Trauma Care Manual, Second edition, by Ian Greaves, 2009
1.
Textbook of Adult Emergency Medicine, Third edition,by Peter Cameron, 2010
2.
B.Brown, J.Jupiter, A.Levine. Sceletal trauma. Fractures, dislocations and ligamentous
3.
injuries. W.B.Sounders company, 1992
Edward C.Benzel. Spine Surgery. Churchill Livingstone, 1999.
4.
Periodika, interneta resursi un citi avoti
European Journal for Trauma and Emergency Surgery
1.
European Journal of Emergency Medicine
2.
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STUDIJU KURSA APRAKSTS
Kursa nosaukums
Akūtā psihiatrija
1
Kursa līmenis
Āpp115
Kursa kods
2
Kredītpunkti
3
ECTS kredītpunkti
Medicīna
Zinātņu nozare vai apakšnozare
60
Kopējais auditoriju stundu skaits
20
Lekciju stundu skaits
Semināru vai praktisko darba stundu skaits 40
20
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
Kursa mērķis ir sniegt studentam zināšanas un
izpratni par: neatliekamās medicīniskās
Kursa anotācija
palīdzības sniegšanu akūtu psihiatrisko un
narkoloģisko patoloģiju gadījumos.
Sekmīgi apgūstot šo kursu, students spēj
diagnosticēt un organizēt neatliekamo
palīdzību pacientiem ar akūtiem psihiskiem
Rezultāti
traucējumiem, kā arī narkotisko un psihotropo
vielu lietotājiem, noteikt indikācijas
neatliekamai hospitalizācijai, t.sk.piespiedu.
31.08.2009.
Kursa apstiprinājuma datums
Māra Eglīte
Kursa autori
VpD110, VpD111
Priekšzināšanas

KURSA PLĀNS
Nr.p.k.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Temats

Nodarbības veids
L,S, P

Likumdošanas akti, kas reglamentē akūto
psihiatrisko un narkoloģisko palīdzību Latvijā un
ES. Pacienta piespiedu hospitalizācijas
organizēšana. Psihiski slimo tiesības.
Šizofrēnija, šizotipiski traucējumi un murgi.
Neatliekamā palīdzība pacientiem ar depresiju.
Suicīds.
Akūti psihotiski traucējumi psihoaktīvo vielu
lietošanas dēļ, t.sk. abstinences gadījumā.
Akūti psihotiski traucējumi alkohola lietošanas
dēļ, t.sk. alkohola delīrijs.
Afektīvi traucējumi dažādu vecuma grupu
pacientiem.
184

Plānotais
apjoms
stundās

L

4

L
P
L
P
L
P
L
P
L
P

2
5
2
5
2
5
2
5
2
5

7.

Garīgā atpalicība un ar to saistītas NMP īpatnības.

8..

Somatoformi veģetatīvi traucējumi.
Ar somatisko patoloģiju saistīti personības un
uzvedības traucējumi.
Vecuma un citas etioloģijas demence. Psihotiski
traucējumi, kas saistīti ar vaskulāru patoloģiju.
Stundas kopā

9.

L
P
L
P

2
5
2
5

L
P
L
P

2
5
20
40

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI
Kursa vērtējumu veido:
1. Pozitīvs vērtējums patstāvīgajos darbos (10%)
2. Pozitīvs vērtējums praktiskajos darbos (40%)
3. Eksāmens (50%)
Ieskaiti drīkst kārtot, ja izpildīts 1. un 2. punkts.
LITERATŪRA
Mācību pamatliteratūra
1.
G.Deksters, M.Vošs „Rokasgrāmata psihiatrijas māsām” Rīga, Jumava,2006.g.
2.
L.Wetterberg „Psihiatrijas rokasgrāmata” Rīga, 1993.g.
3.
Kulbergs J., Dinamiskā psihiatrija. Rīga, Jumava 2001
4.
Paudere I. Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata. Rīga, Jumava, 2001
Papildliteratūra
1.
I.Eglītis „Psihiatrija” Rīga ,Zvaigzne, 1989.g.
2.
G.Osis „Narkoloģija vispārējā prakses ārstiem” Rīga, 2006.
3.
Sociālpsihiatrija.Mācību materiāls M.Caunes, E. Rancāna, R, Andrēziņas redakcijā. Rīga
2009.
Periodika, interneta resursi un citi avoti
1.
www.emedicina.com
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STUDIJU KURSA APRAKSTS
Kursa nosaukums
NMP dispečera darba organizācija
2
Kursa līmenis
Āpp219
Kursa kods
1
Kredītpunkti
1,5
ECTS kredītpunkti
Medicīna
Zinātņu nozare vai apakšnozare
40
Kopējais auditoriju stundu skaits
Lekciju stundu skaits
40
Semināru vai praktisko darba stundu
skaits
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
Kursa mērķis ir sniegt teorētiskās un praktiskas
zināšanas par: neatliekamās medicīniskās
palīdzības dispečera darba organizāciju,
saskarsmes prasmju pilnveidošanu ar
Kursa anotācija
izsaukumu pieteicējiem, brigādes personālu,
dispečeru darba kvalitātes paaugstināšanu.
Apgūstot šo studiju kursu students spēj: pildīt
NMP izsaukumu pieņemšanas dispečera
funkcijas, strādāt ar elektronisko izsaukumu
pieņemšanas programmu atbilstoši algoritmam,
Rezultāti
veikt brigāžu nosūtīšanas dispečera funkcijas,
noslēgt elektroniskās izsaukuma kartes;
pārzinās likumdošanas un citus normatīvos
aktus, kas reglamentē NMP izsaukumu
pieņemšanas un nodošanas kārtību, kā arī
sadarbību ar citiem operatīviem dienestiem,
t.sk. ārkārtas medicīnisko situāciju un
katastrofu gadījumā.
31.08.2009.
Kursa apstiprinājuma datums
Sarmīte Villere
Kursa autors
Med106, Med202, VpU304, VpS102
Priekšzināšanas
KURSA PLĀNS
Nr.p.k.

1.

Temats

Nodarbības veids
L, S, P

Dispečera darba organizācija, pieņemot
izsaukumu- nepieciešamās informācijas
noskaidrošana, atšķirības izsaukuma pieņemšanā
atkarībā no slimnieka atrašanās vietas (dzīvoklī,
sabiedriskā vietā, uz ielas, medicīnas iestādē,
policijā, u.c.), neatliekamu un plāna pārvešanu
186

P

Plānotais
apjoms
stundās
15

2.

3.

4.

pieņemšanas, izpratne par maksas pakalpojumu.
neatliekamas papildus informācijas sniegšana
citiem operatīvajiem dienestiem un informācijas
nodošana brigāžu nosūtīšanas dispečeram,
dispečera taktika nepamatotu NMP izsaukumu
un pārvešanu gadījumā, medicīnisku konsultāciju
nepieciešamības gadījumā
NMP dispečera darbs ārkārtas medicīniskās
situācijās- pieņemot izsaukumus uz negadījuma
vietu ar daudziem cietušajiem, daudz
saslimušajiem (bīstama infekcija), ķīmiskas vai
radiācijas katastrofas gadījumos, vecākā
dispečera funkcijas, saņemot informāciju par
negadījumu ar daudziem cietušajiem, vecākā
dežūrārsta funkcijas, saņemot informāciju par
negadījumu ar daudziem cietušajiem, vadības
ārsta nozīmēšana, informācijas apmaiņa starp
vadības ārstu negadījuma vietā un vecāko
dežūrārstu, Izpratne par NMP brigāžu taktiku
negadījuma vietā, riska jēdziens, cietušo
evakuācija (hospitalizācija),
informācijas sniegšana cietušo tuviniekiem,
mēdiju pārstāvjiem.
NMP dispečera rīcība nestandarta situācijās:
iespējamās nestandarta situācijas NMP dispečera
darbā; iespējamais atbalsts dispečeram lēmuma
pieņemšanā; sadarbība ar valsts policiju
nestandarta situācijās; sadarbība ar VUGD
nestandarta situācijās; sadarbība ar Jūras
glābšanas un meklēšanas dienestu.
Vecākā dispečera, vecākā dispečera palīga,
brigāžu nosūtīšanas un izsaukuma karšu
noslēgšanas dispečera pienākumi, tiesības, darba
organizācija.
Kopā

P

10

P

10

P

5

P

40

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI
Kursa vērtējumu veido:
1. Pozitīvs vērtējums patstāvīgajos darbos (10%)
2. Pozitīvs vērtējums praktiskajos darbos (40%)
3. Ieskaite (50%)
Ieskaiti drīkst kārtot, ja izpildīts 1. un 2. punkts.
LITERATŪRA
Mācību pamatliteratūra
Ārstniecības likums
1.
LR MK noteikumi Nr.60 2009. gada 20.janvāra „Noteikumi par obligātajām prasībām
2.
ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām”
187

3.
4.

LR MK Noteikumi Nr. 1046 no 2006. gada 30. decembra ,,Veselības aprūpes
organizēšanas un finansēšanas kārtība”
NMP dienesta iekšējie normatīvie dokumenti
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STUDIJU KURSA APRAKSTS
Kursa nosaukums
NMP veselību un dzīvību apdraudošajās
situācijās
2
Kursa līmenis
Āp217
Kursa kods
2
Kredītpunkti
3
ECTS kredītpunkti
Medicīna
Zinātņu nozare vai apakšnozare
60
Kopējais auditoriju stundu skaits
20
Lekciju stundu skaits
Semināru vai praktisko darba stundu skaits 40
20
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
Kursa mērķis ir sniegt studentam zināšanas un
izpratni par: neatliekamo medicīnisko
palīdzību dažādu veselības traucējumu,
slimību, akūtu un dzīvībai kritisku stāvokļu
Kursa anotācija
gadījumos.
Sekmīgi apgūstot šo kursu, students spēj
diagnosticēt un sniegt neatliekamo medicīnisko
palīdzību dažādu veselības traucējumu,
Rezultāti
slimību, akūtu un dzīvībai kritisku stāvokļu
gadījumos; sniegt psiholoģisku atbalstu dažādu
veselībai un dzīvībai kritisku stāvokļu
gadījumos; dokumentēt iegūtos datus, sniegto
palīdzību un pacienta stāvokļa dinamiku
neatliekamajās situācijās; pārzināt un pielietot
nepieciešamās medicīniskās tehnoloģijas un
aprīkojumu neatliekamo situāciju gadījumos.
31.08.2009.
Kursa apstiprinājuma datums
Aleksejs Višņakovs
Kursa autori
VpD110, VpD111
Priekšzināšanas
KURSA PLĀNS
Nr.p.k.

1.

2.

Temats

Nodarbības veids
L, S, P

Kritiskās situācijas neatliekamā medicīniskā
palīdzībā. Neatliekamās medicīniskās palīdzības
sniegšanas pirmsslimnīcas un slimnīcas etapa
organizācijas principi.
Ārstēšanas taktika un pasākumi kritiskās situācijas
neatliekamā medicīniskā palīdzībā. Neatliekamās
medicīnas palīdzības apjoms pirmslimnīcas un
slimnīcas etapos.
189

Plānotais
apjoms
stundās

L

2

L

2

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Neatliekamā medicīniskā palīdzība pacientiem ar
sāpēm krūtīs (stenokardija, miokarda infarkts,
miokardīts, perikardīti, aortas aneirismas
atslāņošanās u.c.);
Neatliekamā medicīniskā palīdzība pacientiem ar
akūtu elpas trūkumu (bronhiālā astma, kardiālā
astma, plaušu artērijas trombembolija);
Neatliekamā medicīniskā palīdzība pacientiem ar
akūtām sāpēm vēderā (kunģa čūlas perforācija,
akūts pankreatīts, akūts holecistīts, akūts
apendicīts u.c.);
Neatliekamā medicīniskā palīdzība pacientiem
komas gadījumā (traumatiska un netraumatiska
cerebrāla koma, cukura diabēta komas, aknu un
urēmiskā koma,alkohola un medikamentu
izraisītas komas u.c.);
Neatliekamā medicīniskā palīdzība pacientiem
šoka gadījumā (hipovolēmiskais šoks, kardiogēns
šoks, anafilaktiskais šoks);
Neatliekamā medicīniskā palīdzība grūtniecības
un dzemdību laikā sievietēm un jaundzimušajam
(preeklampsija, eklampsija, jaundzimušā
asfiksija);
Neatliekamā medicīniskā palīdzība sievietēm
akūtas ginekoloģiskas patoloģijas gadījumā
(olnīcas plīsums, ārpusdzemdes grūtniecība,
spontāns aborts, krimināls aborts, dzimumorgānu
traumas);
Neatliekamā medicīniskā palīdzība zīdaiņiem un
bērniem kritiskās situācijās (krampji, elpas
trūkums, hipovolēmija, saindēšanās un traumu
gadījumos).
Neatliekamā medicīniskā palīdzība
endokrinoloģisku patoloģiju gadījmos – cukura
diabēta, tireotoksikozes, virsnieru mazspējas
gadījumos.
Iegūto datu, sniegtās palīdzības un pacienta
stāvokļa dinamikas dokumentācija neatliekamajās
situācijās.
Stundas kopā

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI
Kursa vērtējumu veido:
1. Pozitīvs vērtējums patstāvīgajos darbos (10%)
2. Pozitīvs vērtējums praktiskajos darbos (40%)
3. Eksāmens (50%)
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L
P

2
5

L
P

2
5

L
P

2
5

L
P

2
5

L
P

2
5

L
P

2
5

L

2

L
P

2
5

P

5

L
P

20
40

Eksāmenu drīkst kārtot, ja izpildīts 1. un 2. punkts.
LITERATŪRA
Mācību pamatliteratūra
Vanags I., Sondore A., red. Klīniskā anestezioloģija un intensīvā terapija.
1.
Rīga:Nacionālais apgāds, 2008
Krieviņa D. red. Neatliekamā medicīniskā palīdzība. Atdzīvināšana 2. izdevums. R.
2.
NMPC 2004.
Papildliteratūra
Ērglis A., Kalvelis A., Lejnieks A., sagat. Kardiovaskulāru slimību profilakses
1.
vadlīnijas. Rīga: Latvijas Kardiologu biedrība, 2007
Eniņa Ģ., sast. Insulta pacientu aprūpe: Vadlīnijas neirologu, neatliekamās medicīniskās
2.
palīdzības un ģimenes ārstu praksē. Rīga: latvijas Neirologu biedrība, 2006.
Ērglis A., Kalvelis A., Zakke I., sast. Akūts koronorārais
3.
sindroms:vadlīnijas.Rīga:Latvijas Kardiologu biedrība, 2006
Testu jautājumi neatliekamā medicīniskajā palīdzībā un katastrofu medicīnā. R. NMPC
4.
2002.
Jirgensons J., Kalējs O., Bradiaritmijas un elektrostimu;latori. Rīga: Nacionālais apgāds,
5.
2003
Kalvelis A., Nearitmiskā kardioloģija, Rīga, Nacionālais apgāds, 2005
6.
International Relief Teams: jaundzimušo reanimācijas rokasgrāmata.4.izd. san Diego.
7.
2000
Periodika, interneta resursi un citi avoti
Gardovskis J., Ģīlis D., Kalvelis A., Kovaļovs S., Krieviņš D., Lejniece S., Akūtas
1.
plaušu embolijas diagnostika un ārstēšana:vadlīnijas. Latvijas Ārstu žurnāls.2001;
Nr.11:8-24
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Protokols Nr. 30

STUDIJU KURSA APRAKSTS
Kursa nosaukums
Dzemdniecība un ginekoloģija ambulatorajā
praksē
1
Kursa līmenis
Āpp107
Kursa kods
2
Kredītpunkti
3
ECTS kredītpunkti
Medicīna
Zinātņu nozare vai apakšnozare
60
Kopējais auditoriju stundu skaits
20
Lekciju stundu skaits
Semināru vai praktisko darba stundu skaits 40
20
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
Kursa mērķis ir sniegt studentam zināšanas un
izpratni par: ģimenes plānošanu un
kontracepciju, grūtnieču skrīningu un aprūpi,
fizioloģiskām dzemdībām, fizioloģisku
Kursa anotācija
pēcdzemdību periodu, patoloģijām grūtniecības
laikā, grūtniecības sarežģījumiem, daudzaugļu
grūtniecību, augļa patoloģiskām guļām,
neiznestu un pārnestu grūtniecību, dzemdību
darbības anomālijām, kritiskiem stāvokļiem
dzemdniecībā, instrumentālām un operatīvām
dzemdības, pēcdzemdību komplikācijām,
neauglību, seksuālās funkcijas traucējumiem,
priekšvēža saslimšanām, dispanserizācijas
grupām, labdabīgiem, ļaundabīgiem audzējiem
ginekoloģijā, operatīvo terapiju ginekoloģijā,
izmeklēšanas metodēm ginekoloģijā,
galvenajiem klīniskiem simptomiem pie
ginekoloģiskām patoloģijām, galvenajām
ārstnieciskajām procedūrām ginekoloģijā,
mākslīgu grūtniecības pārtraukšanu.
Sekmīgi apgūstot šo kursu, students iegūst
nepieciešamos datus par pacienti, māk pielietot
subjektīvās un objektīvās izmeklēšanas un
Rezultāti
diagnostikas metodes; izvērtē pacientes
veselības stāvokli, diagnosticē grūtniecību un
radušos tās traucējumus; sniedz neatliekamo
medicīnisko palīdzību grūtniecības un
dzemdību laikā; veic pasākumus grūtniecības
izraisīto komplikāciju mazināšanai, izprot
izglītošanas svarīgumu ar grūtniecību un
dzemdībām saistītajos jautājumos, ir
priekšstats par iespējamām komplikācijām, to
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Kursa apstiprinājuma datums
Kursa autori
Priekšzināšanas
KURSA PLĀNS
Nr.p.k.

1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

savlaicīgu atpazīšanu un adekvātu rīcību, veic
dzemdētājas stāvokļa novērtēšanu dzemdību
perioda laikā, veic ginekoloģiskās
profilaktiskās apskates, veic izglītojošo darbu
sievietēm reproduktīvajā periodā un
menopauzē; izglīto sievieti un viņas ģimenes
locekļus par veselību veicinošu un saglabājošu
aktivitāšu nepieciešamību, izvērtē ārstniecisko
metožu un manipulāciju darbību efektivitāti,
rezultātus, neatliekamās situācijās pieņem
dzemdības patstāvīgi.
31.08.2009.
Rūta Bogdanova
VpD110, VpD111

Temats

Nodarbības veids
L, S, P

Ģimenes plānošana, kontracepcija, seksuālās L
veselības profilakse un veicināšana.
Akūtas un hroniskas ginekoloģiskas patoloģijas. L
To etioloģija , patoģenēze, klīnika, diagnostika, P
diferenciāldiagnostika, ārstēšana un profilakse.
Dispanserizācija. Rehabilitācija.
Aborts. Neauglība.
L
P
Neatliekamie stāvokļi ginekoloģijā un operatīvā
L
ginekoloģija.
P
Grūtniecība, antenatālā aprūpe. Grūtniecības
L
komplikācijas, ar grūtniecību saistītās patoloģijas.
Grūtniecība un ekstragenitālās saslimšanas.
Ķirurģiska patoloģija grūtniecības laikā .
L
Operatīvā dzemdniecība. Kritiskie stāvokļi
P
dzemdniecībā.
Priekšlaicīgas dzemdības. Dzemdību indukcija.
L
P
Pēcdzemdību septiskās slimības.
L
Stundas kopā

L
P

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI
Kursa vērtējumu veido:
1. Pozitīvs vērtējums patstāvīgajos darbos (10%)
2. Pozitīvs vērtējums praktiskajos darbos (40%)
3. Eksāmens (50%)
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Plānotais
apjoms
stundās
2
4
15

2
5
2
5
4

2
10
2
5
2
20
40

Ieskaiti drīkst kārtot, ja izpildīts 1. un 2. punkts.
LITERATŪRA
Mācību pamatliteratūra
Ginekoloģija Ilzes Vībergas redakcijā, Nacionālais apgāds, 2006
1.
Iegurņa iekaisuma slimība Gunta Lazdāne, apgāds Zvaigzne ABC, 1999
2.
Lazdānes G. redakcijā Ginekoloģijas rokasgrāmata.- Rīga: Nacionālais apgāds, 2000.3.
430 lpp.
Papildliteratūra
Ginekoloģiskā endokrinoloģija, G. Molčānova redakcijā, izdevniecība Medicīna, 1980
1.
Operatīvā ginekoloģija, V. Kulakovs, N. Seļeznovs, V. Krasnopolskis, izdevniecība
2.
Medicīna, 1990
Campbell S., Monga A. Gynaecology by ten teachers-New York: Arnold, 2000
3.
Periodika, interneta resursi un citi avoti
www.emedicina.com
1.
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APSTIPRINĀTS
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas
Padomes sēdē
2010.gada 30.augustā
Protokols Nr. 30

STUDIJU KURSA APRAKSTS
Kursa nosaukums
Infekciju slimības un STS ambulatorajā
praksē
1
Kursa līmenis
Āpp106
Kursa kods
2
Kredītpunkti
3
ECTS kredītpunkti
Medicīna
Zinātņu nozare vai apakšnozare
60
Kopējais auditoriju stundu skaits
20
Lekciju stundu skaits
Semināru vai praktisko darba stundu skaits 40
20
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
Kursa mērķis ir sniegt studentam zināšanas un
izpratni par: akūtu infekcijas slimību un
seksuāli transmisīvo slimību etioloģiju,
patoģenēzi, klīniku, diagnostiku,
Kursa anotācija
diferenciāldiagnostiku, , ārstēšanu un
profilaksi. Diagnostikas,
diferenciāldiagnostikas īpatnībām, aprūpes,
ārstnieciskiem pasākumiem un uzdevumiem
ambulatorajā praksē.
Sekmīgi apgūstot šo kursu, students orientējas
infekcijas slimību un STS diagnostikas un
ārstniecības principos; prot noformēt
Rezultāti
izmeklēšanas plānu un veikt izmeklēšanu, veic
neatliekamo medicīnisko palīdzību pacientiem
ar infekcijas slimībām un SBI (sevišķi
bīstamām infekcijām); veic nepieciešamos
epidemioloģiskos pasākumus; zina valstī
pieņemtos normatīvos aktus rīcībai konkrētu
infekciju gadījumos.
31.08.2009.
Kursa apstiprinājuma datums
Olga Ņikitina
Kursa autori
VpD110, VpD111
Priekšzināšanas
KURSA PLĀNS
Nr.p.k.

1.

2.

Temats

Nodarbības veids
L, S, P

Infekcijas slimību slimnieku izmeklēšanas shēma.
STS pacienta izmeklēšana. Infekcijas slimību
specifiskā un nespecifiskā profilakse.
Normatīvie dokumenti, kas attiecas uz infekcijas
slimībām.
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Plānotais
apjoms
stundās

L
P

2
5

L

2

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

Akūtas respiratoras vīrusu un bakteriālas slimības.
(Gripa, paragripa, respiratori sincitiāla vīrusu
infekcija, adenovīrusu infekcija, leģioneloze,
mikoplazmu infekcija, ornitoze)
Akūtas zarnu infekcijas slimības: šigelozes,
salmoneloze, Rotavīrusu infekcija
Toksikoinfekcijas: pārtikas toksikoinfekcija.
Botulisms
Vīrushepatīti: fekāli-orālie, transmisīvie

L
P

L
P
L
P
L
P
Difterija
L
Neiroinfekcijas. Meningokoku infekcija. Ērču L
encefalīts. Enterovīrusu infekcija. Laimas slimība. P
Roze.
Sevišķi bīstamās infekcijas slimības: mēris, L
holēra, bakas, Sibīrijas mēris.
HIV infekcija. AIDS.
L
P
Stundas kopā
L
P

2
10

2
5
2
5
2
5
2
2
5
2
2
5
20
40

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI
Kursa vērtējumu veido:
1. Pozitīvs vērtējums patstāvīgajos darbos (10%)
2. Pozitīvs vērtējums praktiskajos darbos (40%)
3. Eksāmens (50%)
Ieskaiti drīkst kārtot, ja izpildīts 1. un 2. punkts.
LITERATŪRA
Mācību pamatliteratūra
A.Rubins. Ādas slimības un to terapija. Rīga, Dermatoveneroloģijas fonds. 2002. 347
1.
R.Gūtmane Dermatoloģijas bilžu ābece, Rīga, 2002.
2.
A.Rubins u.c. Seksuāli transmisīvās slimības. Rīga, 2001.
3.
Vakcinācija. Imūnsistēma. Antimikrobiskā infekciju profilakse. Ivars Mazjānis, Edgars
4.
Tirāns, 2002.
Infekcijas slimības 2.izdevums. Ivars mazjānis, Edgars Tirāns, 2006.
5.
I.Paudere u. c. Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata. Rīga, Jumava, 2001.
6.
Papildliteratūra
A. Rubins u. c. Ilustrēta rokasgrāmata dermatoveneroloģijā. Rīga, 1996. 269. lpp.
1.
Antimikrobiskās terapijas ceļvedis. Baiba Rozentāle, Jurģis Dzenis, 2004.
2.
Vakcinācija. Ludmila Vīksna, 2008.
3.
P. Vasariņš. Klīniskā dermatoveneroloģija. II izd., Rīga, Zvaigzne ABC, 1999. 476.
4.
Periodika, interneta resursi un citi avoti
Žurnāls „Latvijas ārsts”
1.
Journal of Hepatology, 2008.
2.
Скрипкин Ю.К. - Кожные и венерические болезни (том 1,2,3,4)
3.
www.emedicine.medscape.com/ - DERMATOLOGY SECTIONS
4.
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ASTIPRINĀTS
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas
Padomes sēdē
2010.gada 30.augustā
Protokols Nr. 30

STUDIJU KURSA APRAKSTS
Kursa nosaukums
Traumatoloģija ambulatorajā praksē
1
Kursa līmenis
Āpp108
Kursa kods
2
Kredītpunkti
3
ECTS kredītpunkti
Medicīna
Zinātņu nozare vai apakšnozare
60
Kopējais auditoriju stundu skaits
20
Lekciju stundu skaits
Semināru vai praktisko darba stundu skaits 40
20
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
Kursa mērķis ir sniegt studentam zināšanas un
prasmes par: traumu klasifikāciju, traumu
mehānismiem, traumatisko šoku, traumu
skalām, posttraumatisko stresu, traumas
Kursa anotācija
pacientu novērtēšanu, diagnostiku; specializētu
palīdzību traumu guvušajam pacientam;
ambulatoro traumatoloģiju.
Sekmīgi apgūstot šo kursu, students spēj
diagnosticēt traumu, sniegt pirmo un
neatliekamo ambulatoro palīdzību traumas
Rezultāti
pacientam, nozīmēt nepieciešamos
radioloģiskos un laboratoriskos izmeklējumus,
nodrošināt traumas pacienta ambulatoro
dinamisko novērošanu un kontroli, spēj veikt
nepieciešamās manipulācijas.
31.08.2009.
Kursa apstiprinājuma datums
Guntis Naglis
Kursa autori
VpD110, VpD111
Priekšzināšanas
KURSA PLĀNS
Nr.p.k.

1.

2.

3.

Temats

Nodarbības veids
L, S, P

Traumu klasifikācija. Traumu mehānismi.
Traumatisks šoks, traumu skalas. Posttraumatisks
stress. Traumas pacientu novērtēšana un šķirošana
pirmsslimnīcas etapā.
Galvas traumas, intrakraniālas hemorāģijas.
Augšžokļa un apakšžokļa lūzumi un mežģījumi.
Auss, deguna, balsenes, trahejas un bronhu
svešķermeņi. Acu traumas, svešķermenis acī.
Mugurkaula un muguras smadzeņu traumas.
Ilgstošas saspiešanas sindroms.
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Plānotais
apjoms
stundās

L
P

2
5

L
P

4
5

L
P

2
5

4.

5.

6.
7.
8.

9.

Ekstremitāšu traumas - lūzumi un mežģījumi.
Muskuļu, cīpslu un perifēro nervu traumatiski
bojājumi.
Krūšukurvja traumas. Vēdera traumas. Mazā
iegurņa traumas. Iegurņa kaulu un orgānu
bojājumi.
Apdegumu un apsaldējumu traumas.

L
P

2
5

L
P

2
5

L
P
L
L
P

2
5
2
2
5

Šāvienu un sprādzienu izraisītas traumas.
Kompinētas traumas, politraumas, to īpatnības
vecuma grupās, vadošā bojājuma noteikšanas
principi. Asiņošanas apturēšanas pagaidu metodes.
Brūces: palīdzības sniegšanas principi
ambulatorajā praksē.
Traumu guvuša pacienta transportēšana un
L
imobilizācija, tās veidi. Ambulatora diagnostika
P
traumu guvušajam pacientam.
Stundas kopā
L
P

2
5
20
40

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI
Kursa vērtējumu veido:
1. Pozitīvs vērtējums patstāvīgajos darbos (10%)
2. Pozitīvs vērtējums praktiskajos darbos (40%)
3. Eksāmens (50%)
Eksāmenu drīkst kārtot, ja izpildīts 1. un 2. punkts.
LITERATŪRA
Mācību pamatliteratūra
“Neatliekamā medicīniskā palīdzība. Traumas” D.Krieviņa redakcijā NMPC
1.
Rīga,2001.g
„Transporta imobilizācija. Pārsēji” R.Jakušonoka, Multineo, 2008
2.
„ Šoks”, Dz.Jakubaņeca, Rīga, 2004.g.
3.
Papildliteratūra
Trauma Care Manual, Second edition, by Ian Greaves, 2009
1.
Textbook of Adult Emergency Medicine, Third edition,by Peter Cameron, 2010
2.
B.Brown, J.Jupiter, A.Levine. Sceletal trauma. Fractures, dislocations and ligamentous
3.
injuries. W.B.Sounders company, 1992
Edward C.Benzel. Spine Surgery. Churchill Livingstone, 1999.
4.
Periodika, interneta resursi un citi avoti
European Journal for Trauma and Emergency Surgery
1.
European Journal of Emergency Medicine
2.
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ASTIPRINĀTS
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas
Padomes sēdē
2010.gada 30.augustā
Protokols Nr. 30

STUDIJU KURSA APRAKSTS
Kursa nosaukums
Psihiatrija un mentālā veselība
ambulatorajā praksē
1
Kursa līmenis
Āpp109
Kursa kods
2
Kredītpunkti
3
ECTS kredītpunkti
Medicīna
Zinātņu nozare vai apakšnozare
60
Kopējais auditoriju stundu skaits
20
Lekciju stundu skaits
Semināru vai praktisko darba stundu skaits 40
20
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
Kursa mērķis ir sniegt studentam zināšanas un
izpratni par: akūtu un hronisku psihiatrisko
saslimšanu etioloģiju, patoģenēzi, klīniku,
diagnostriku, diferenciāldiagnostiku, ārstēšanu,
Kursa anotācija
rehabilitāciju un profilaksi. Diagnostikas un
diferenciāldiagnostikas īpatnībām,
ārstnieciskiem pasākumiem un uzdevumiem
ambulatorajā praksē.
Sekmīgi apgūstot šo kursu, students identificē
psihiatrisko slimību simptomus, to izraisītās
psihofizioloģiskās reakcijas, izturēšanās un
Rezultāti
pamatvajadzību izmaiņas, diferencē tās pēc
smaguma un bīstamības pakāpes; zina slimību
diagnostiskos, ārstnieciskos pasākumus, veic
ārstnieciskos uzdevumus , panāk vēlamo
rezultātu; skaidro pacienta tuviniekiem
iespējamās komplikācijas slimību gaitā , to
savlaicīgu atpazīšanu un adekvātu rīcību.
31.08.2009.
Kursa apstiprinājuma datums
Māra Eglīte
Kursa autori
VpD110, VpD111
Priekšzināšanas
KURSA PLĀNS
Nr.p.k.

1.

Temats

Nodarb.veids
L,S,P

Psihisko slimību simptomi, sindromi, to
izraisītās psihofizioloģiskās reakcijas,
izturēšanās un pamatvajadzību izmaiņas,
diferenciācija pēc smaguma un bīstamības
pakāpes
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L
P

Plānotais
apjoms
stundās
4
5

2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

Organiskie un simptomātiskie psihiskie
traucējumi
Pieaugušo personības un uzvedības traucējumi.
Aprūpes un ārstēšanas īpatnības ambulatorajā
praksē
Psihiskās attīstības, uzvedības un emocionālie
traucējumi bērnībā un pubertātē. Aprūpes un
ārstēšanas īpatnības ambulatorajā praksē
Psihiskie un uzvedības traucējumi psiho aktīvo
vielu lietošanas rezultātā. Ievads narkoloģijā.
Toksikomānijas, narkomānijas, abstinences
sindroms. Alkoholisms, alkohola delīrijs
Šizofrēnija. Šizotipiskie traucējumi un murgi
Garastāvokļa (afektīvie) traucējumi
Neirotiski un somatoformi, ar stresu saistīti
psihiskie traucējumi
Garīga atpalicība. Vecuma demence. Depresija.
Suicīds. Ambulatorā aprūpe un ārstēšana.
Kopā

L
P
L
P

2
5
2
5

L
P

2
5

L
P

2
5

L
P
L
L
P
L
P
L
P

2
5
2
2
5
2
5
20
40

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI
Kursa vērtējumu veido:
1. Pozitīvs vērtējums patstāvīgajos darbos (10%)
2. Pozitīvs vērtējums praktiskajos darbos (40%)
3. Eksāmens (50%)
Eksāmenu drīkst kārtot, ja izpildīts 1. un 2. punkts.
LITERATŪRA
Mācību pamatliteratūra
G.Deksters, M.Vošs „Rokasgrāmata psihiatrijas māsām” Rīga, Jumava,2006.g.
1.
L.Wetterberg „Psihiatrijas rokasgrāmata” Rīga, 1993.g.
2.
Papildliteratūra
I.Eglītis „Psihiatrija” Rīga ,Zvaigzne, 1989.g.
1.
G.Osis „Narkoloģija vispārējā prakses ārstiem” Rīga, 2006.
2.
Periodika, interneta resursi un citi avoti
J.Kulbergs „Dinamiskā psihiatrija”, Rīga, Jumava 2001.g
1.
Sociālpsihiatrija.Mācību materiāls M.Caunes, E. Rancāna, R, Andrēziņas redakcijā.
2.
Rīga 2009.
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ASTIPRINĀTS
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas
Padomes sēdē
2010.gada 30.augustā
Protokols Nr. 30

STUDIJU KURSA APRAKSTS
Kursa nosaukums
Rehabilitācija
2
Kursa līmenis
Āpp215
Kursa kods
2
Kredītpunkti
3
ECTS kredītpunkti
Medicīna
Zinātņu nozare vai apakšnozare
60
Kopējais auditoriju stundu skaits
20
Lekciju stundu skaits
Semināru vai praktisko darba stundu skaits 40
20
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
Kursa mērķis ir sniegt studentam zināšanas un
izpratni par: rehabilitācijas sistēmas
organizāciju Latvijā un pasaulē, fizikālās
medicīnas un rehabilitācijas metodēm
Kursa anotācija
ambulatorajā praksē, rehabilitācijas komandas
darba principiem dažādu slimību profilaksē un
ārstēšanā, bērnu un pusaudžu stājas problēmām
Latvijā, fizioterapijas nozīmi dažādos sievietes
dzīves posmos.
Sekmīgi apgūstot šo kursu, students izprot
medicīniskās rehabilitācijas nozīmi, tās
iedalījumu un pamatkomponentus; pielieto
Rezultāti
rehabilitācijas pamatprincipus dažādu
patoloģiju gadījumos.
31.08.2009.
Kursa apstiprinājuma datums
Andra Meirēna
Kursa autori
VpD110, VpD111
Priekšzināšanas
KURSA PLĀNS
Nr.p.k.

1.

2.

3.

4.

Temats

Nodarbības veids
L,S, P

Rehabilitācijas sistēmas organizācija Latvijā un
pasaulē. Rehabilitācijas komandas sastāvs un
darba principi. Rehabilitācijas pamatprincipi
dažādu slimību ārstēšanā un profilaksē.
Primārā un sekundārā profilaksē izmantojamās
fizikālās medicīnas fototerapijas metodes –
infrasarkano staru terapija, solārijs
Fizikālās terapijas inhalācijas metodespeleoterapija. Krioterapija – slimību ārstēšanā un
sekundārā profilaksē.
Zemsprieguma elektriskās strāvas metodes
201

Plānotais
apjoms
stundās

L

4

L
P

2
5

L
P

2
5

L

2

8..

slimību profilaksē. Augstsprieguma elektrisko
strāvu, elektrisko un magnētisko lauku metodes.
Ūdens un siltuma dziedniecības metodes slimību
profilaksē. Ultraskaņa, Aerojonu un baroterapijas
metodes.
Klasiskās masāža (glaudīšana, berzēšana,
mīcīšana, dauzīšana un vibrācija)
Fizioterapija pediatrijā. Bērnu un pusaudžu stājas
problēmas
Apdegumi un rehabilitācija

9.

Gerontoloģija. Neirorehabilitācija.

5.

6.
7.

Stundas kopā

P

5

L
P

2
5

L
P
L
P
L
P
L
P
L
P

2
5
2
5
2
5
2
5
20
40

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI
Kursa vērtējumu veido:
1. Pozitīvs vērtējums patstāvīgajos darbos (10%)
2. Pozitīvs vērtējums praktiskajos darbos (40%)
3. Eksāmens (50%)
Eksāmenu rīkst kārtot, ja izpildīts 1. un 2. punkts.
LITERATŪRA
Mācību pamatliteratūra
1.
Biezā V. (2008) Rehabilitācija (fizioterapija). Mācību materiāls koledžas 3. kursa
studentiem. R., 57. lpp.
2.
Gūtengrunners Kr., Glēzeners. Ž.-Ž. (2008) Rehabilitācija, fizikālā medicīna un dabas
dziedniecība. R.,SIA Nacionālais apgāds, 217. lpp.
3.
Logina I. (2006) Muguras sāpes. R., SIA Nacionālais apgāds. 368. lpp.
4.
Amosovs V. (2009) Insults. Labākās rehabilitācijas metodes. R., Zvaigzne ABC, 92. lpp.
5.
Zeidlers I.(2006) Ārstnieciskā masāža. R., Izd. Avotu., 160. lpp.
6.
Biezā V.(2009) Profesionāli tehnisko iemaņu apmācība. Aktivitāte. Mācību materiāls
Rīgas medicīnas koledžas studentiem. R.,95.lpp.
Papildliteratūra
1.
Marybetts S.(2008) Modern hydrotherapy for the massage therapist. NY: Lippincott
Williams & Wilkins, 310 p.
2.
Geske R. (2005) Bērna bioloģiskā attīstība. R., RaKa, 314 lpp.
3.
Osteoporozes diagnostikas, profilakses un ārstēšanas vadlīnijas. (2005) R., Latvijas
osteoporozes biedrība., 80. lpp.
4.
Aberberga – Augškalne L. Fizioloăija rehabilitologiem. Rīga: Nacionālais apgāds, 2002.,
215.lpp.
5.
Zeidlers I. Vispārīgā fizikālā medicīna un kūrortrehabilitācija. Rīga: RSU, 2004,156.lpp.
Periodika, interneta resursi un citi avoti
1.
Bioloģiskā medicīna. Starptautisks biomedicīnas pētījumu un terapijas žurnāls.
2.
Andersone I.(2003) Grūtniecības un dzemdību mazā enciklopēdija. R., Jumava, 225. lpp.
3.
http://mpic.vi.gov.lv/files/LMK-18-Rehabilitacija.doc
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STUDIJU KURSA APRAKSTS
Kursa nosaukums
Veselības aprūpes organizācija
ambulatorajā praksē
1
Kursa līmenis
Āpp110
Kursa kods
2
Kredītpunkti
3
ECTS kredītpunkti
Medicīna
Zinātņu nozare vai apakšnozare
40
Kopējais auditoriju stundu skaits
40
Lekciju stundu skaits
Semināru vai praktisko darba stundu skaits 40
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
Kursa mērķis ir sniegt studentam zināšanas un
izpratni par: veselības aprūpes organizācijas,
politikas un finansēšanas jautājumiem Latvijā
un pasaulē, par veselības aprūpes pakalpojumu
Kursa anotācija
līmeņiem, to finansēšanu, īpaši uzsverot
primāro veselības aprūpi un ambulatoro praksi,
ārsta palīga lomu sabiedrības veselības
veicināšanā, profilaktisko pasākumu
realizēšanā.
Sekmīgi apgūstot šo kursu, students izprot
primārās veselības aprūpes mērķus un
uzdevumus , izprot primārās veselības aprūpes
Rezultāti
organizācijas principus, struktūru, tās attīstību,
finansēšanas modeļus, veic iedzīvotāju primāro
aprūpi ambulatorajās ārstniecības iestādēs,
veicina iedzīvotāju veselību, slimību profilaksi,
agrīnu slimību diagnostiku, ārstēšanu un
rehabilitāciju. Koordinē citu veselības aprūpes
speciālistu ieteikumus, specializēto
izmeklējumu nepieciešamību.
31.08.2009.
Kursa apstiprinājuma datums
Jana Ankrava
Kursa autori
VpD110, VpD111
Priekšzināšanas
KURSA PLĀNS
Nr.p.k.

1.
2.

Temats

Nodarbības veids
L, S, P

LR veselības aprūpes sistēma. Veselības aprūpes
finansēšana.
Veselības aprūpes organizācijas līmeņi,
ambulatorā aprūpe, finanšu resursu sadale
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Plānotais
apjoms
stundās

L

2

L

4

3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

ambulatorajā aprūpē.
Primārās veselības aprūpes organizācija, veselības
aprūpes pakalpojumu nodrošinātāji.
Sekundārās un terciārās veselības aprūpes
organizēšana ambulatorās ārstniecības iestādēs.
Pacientu un ārstniecības personu tiesības un
pienākumi primārajā veselības aprūpē. Pacienta
iemaksas apmērs, apmaksājamie ambulatorie
laboratoriskie izmeklējumi.
Profilaktisko apskašu programma, patronāžas,
vakcinācijas.
Pacientu primārā veselības aprūpe praksē,
veicamie veselības aprūpes pakalpojumi.
Veselības aprūpes sniegšanas kvalitātes vērtēšanas
kritēriji.
Pacientu aprūpe mājās. Aprūpes komanda,
sadarbība ar sociālajiem un citiem dienestiem.
Ārsta palīga loma primārajā, sekundārajā un
terciārajā veselības aprūpes līmenī.
Dokumentācija ambulatorajā aprūpē.
Paliatīvā aprūpe
Sabiedrības veselība. Epidemioloģija. Slimību
profilakses un kontroles jēdzieni.
Stundas kopā

L

4

L

2

L

4

L

4

L

4

L

4

L

4

L
L
L

4
2
2

L

40

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI
Kursa vērtējumu veido:
1. Pozitīvs vērtējums patstāvīgajos darbos (50%)
2. Eksāmens (50%)
Eksāmenu drīkst kārtot, ja izpildīts 1. punkts.
LITERATŪRA
Mācību pamatliteratūra
Kalniņa I. Rokasgrāmata sabiedrības veselības māsām. Rīga: Medicīnas profesionālās
1.
izglītības centrs, 1999.
Baltiņš M., Lietišķā epidemioloģija. Rīga: Zvaigzne 2003.
2.
Pavlovska I., Sociālais darbs paliatīvā aprūpē.Rīga: 2001.
3.
Papildliteratūra
Glāzītis A. Primārās veselības aprūpes māsu darbības attīstība Rīgā. Rīga: Rīgas
1.
pašvaldības bezpeļņas organizācija SIA Rīgas Novada Slimokase, 1998.
Kalniņa–Priede Z. Māsas prakse, pamatota teorijā. Milvoki, Viskonsina, 1998.
2.
Kandere D., Kardele G. Veselības mājas aprūpes dienests bērniem un veciem cilvēkiem
3.
Dānijā. Rīga, 1997.
Pasaules Veselības organizācija. Veselība-21: veselību visiem: politikas pamatnostādnes
4.
PVO Eiropas reģionam. Kopenhāgena, 1999.
Clark M. J. Nursing in the community: dimensions of community health nursing. 3rd ed.
5.
Standford, Connecticut: Appleton & Lange, 1999.
Stanhope M., Lancaster J. Community Health nursing: promoting health of aggregates,
6.
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families and individuals.4thed.St. Luis:Mosby, 2001
Periodika, interneta resursi un citi avoti
www.emedicina.com
1.
Žurnāls „Latvijas Ārsts”
2.
Žurnāls „Doctus”
3.
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STUDIJU KURSA APRAKSTS
Kursa nosaukums
Medicīnas tehnoloģijas un aprīkojums
ambulatorajā praksē
2
Kursa līmenis
Āpp216
Kursa kods
1
Kredītpunkti
1,5
ECTS kredītpunkti
Medicīna
Zinātņu nozare vai apakšnozare
40
Kopējais auditoriju stundu skaits
Lekciju stundu skaits
Semināru vai praktisko darba stundu skaits 40
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
Kursa mērķis ir sniegt studentam zināšanas un
izpratni par: ambulatorajā praksē izmantojamo
Kursa anotācija
ierīču un līdzekļu pielietošanas mērķiem,
indikācijām un kontrindikācijām
Sekmīgi apgūstot šo kursu, students izprot
tehnoloģiju un aprīkojuma nozīmi
ambulatorajā praksē, māk pielietot tehnoloģijas
Rezultāti
un aprīkojumu praksē, rīkoties ar ierīcēm,
ievērojot visus drošības pasākumus kā
lietotājam, tā pacientam
31.08.2009.
Kursa apstiprinājuma datums
Antoņina Bite
Kursa autori
VpD110, VpD111
Priekšzināšanas
KURSA PLĀNS
Nr.p.k.

1.

2.

3.
4.

Temats

Nodarbības veids
L, S, P

Ierīces laboratorai un instrumentālai pacientu
izmeklēšanai, ekspress diagnostikai. Glikometra
izmantošana cukura līmeņa konrolēšanai asinīs.
Ierīce netiešai arteriālā asinsspiediena mērīšanai
visu vecuma grupu pacientiem.
Ierīces medikamentu un šķīdumu parenterālai
ievadīšanai. Perfuzora izmantošana medikamentu
ievadē.
Ierīces ārējās asiņošanas apturēšanai un brūču
pārsiešanai.
Ierīce plaušu mākslīgai ventilācijai manuālā
režīmā. Elpināšanas maskas. Ierīces elpošanas
ceļu caurlaidības nodrošināšanai.

206

P

Plānotais
apjoms
stundās
10

P

5

P

5

P

5

5.

6.
7.

Ierīces kuņģa satura atsūkšanai un kuņģa
skalošanai. Ierīces vēdera izejas aiztures
novēršanai. Ierīces urīna aiztures vai
nesaturēšanas novēršanai.
Ierīces imobilizācijai un pacientu pārvietošanai.
Sterils dzemdību komplekts. Skābekļa inhalējamās
ierīces. Ierīces higiēniskā un pretepidēmiskā
režīma pamatprasību nodrošināšanai, tai skaitā
ierīces darbinieku individuālajai aizsardzībai.
Stundas kopā

P

5

P
P

5
5

P

40

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI
Kursa vērtējumu veido:
1. Pozitīvs vērtējums praktiskajos darbos (50%)
2. Ieskaite (50%)
Ieskaiti drīkst kārtot, ja izpildīts 1.punkts.
LITERATŪRA
Mācību pamatliteratūra
MK noteikumo par obligātajām prasībām attiecbā uz ambulatoro iestāžu darba
1.
nodrošināšanai nepieciešamo aprīkojumu (MK noteikumi Nr. 60., 2009 gada 20
janvāris)
Papildliteratūra
Vanags I., Sondore A., red. Klīniskā anestezioloģija un intensīvā terapija.
1.
Rīga:Nacionālais apgāds, 2008
“Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata”, Jumava, Rīga, 2001.g.
2.
Rudzītis K. Diagnostikas pamati un terapijas preambula. Rīga: Nacionālais apgāds 2005
3.
Propedeitika. Praktiskais kurss. Orļikova G. red. Rīga : AML/RSU, 2000.
4.
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STUDIJU KURSA APRAKSTS
Kursa nosaukums
Ievads profesijā
1
Kursa līmenis
ĀppPr101
Kursa kods
1
Kredītpunkti
1,5
ECTS kredītpunkti
Medicīna
Zinātņu nozare vai apakšnozare
Kopējais auditoriju stundu skaits
Lekciju stundu skaits
Semināru vai praktisko darba stundu skaits 40
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
Prakses mērķis ir sniegt priekšstatu par ārsta
palīga profesijas specifiku un nepieciešamajām
profesionālajām un vispārcilvēciskajām
kompetencēm (vērtībām); izprast ārsta palīga
Kursa anotācija
lomu neatliekamās medicīniskās palīdzības un
katastrofu medicīnas sistēmā, uzkrāt praktisko
pieredzi darbā ar pacientiem no koledžas
atšķirīgā vidē; apgūt studiju procesa vienotības
principu- teorētisko zināšanu integrēšanos
praksē, savstarpējo mijiedarbību; pielietot
dažādas komunikācijas metodes darbā ar
pacientiem un sadarbībā ar personālu.
Sekmīgi apgūstot šo kursu, students pazīst
ārsta palīgam paredzēto darba vidi un
aprīkojumu; veic pacienta subjektīvo un
objektīvo novērtēšanu, pavada, transportē
Rezultāti
pacientu uz diagnostiskajām un ārstnieciskām
procedūrām un izmeklēšanām; ievēro
ergonomijas pamatprincipus saistībā ar
smagumu celšanu un pārvietošanu (guļoši
pacienti, aparatūra, konteineri u.c.).
31.08.2009.
Kursa apstiprinājuma datums
Rūta Bogdanova
Kursa autors
VpS102, VpD113, VpH101
Priekšzināšanas
KURSA PLĀNS
Nr.p.k.

1.

Temats

Nodarbības veids
L, S, P

Ārsta palīga profesijas standarts. Ārsta palīga
pienākumi, tiesības, atbildība. Prehospitālās un
hospitālās neatliekamās medicīnas modeļi Latvijā
un pasaulē.
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P

Plānotais
apjoms
stundās
8

2.

3.
4.
5.
6.

Medicīniskā dokumentācija neatliekamajā
medicīniskajā palīdzībā, tās aizpildīšanas principi,
juridiskā atbildība.
Pirmās palīdzības sniegšanas principi.
Subjektīvā un objektīvā pacientu novērtēšana un
iegūto datu dokumentēšana
Vitālo rādītāju noteikšana.
Ergonomijas pamatprincipi

P

4

P
P

4
8

P
P

8
8

Stundas kopā

P

40

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI
Praktisko nodarbību apmeklējums 100%.
Prakses vērtējumu veido:
1. Prakses dokumentācijas vērtējums (30%)
2. Prakses vadītāja vērtējums veselības aprūpes iestādē (30%)
3. Prakses aizstāvēšana (40%)
LITERATŪRA
Mācību pamatliteratūra
Ankrava J., Kurtiša K. Pacientu aprūpes standartu lietošana ārstniecības personu
1.
izglītībā un praksē. Rīga: Nacionālais apgāds, 2010
Ārsta palīga profesijas standarts, 2010
2.
Orļikova G. un Pičkura K. redakcijā Propedeitika.Rīga: RSU, 2006-414 lpp.
3.
Eiropas rokasgrāmata PP apmācībām. LSK, 2008.
4.
Rudzītis K. Diagnostikas pamati un terapijas preambula. Rīga: Nacionālais apgāds 2005
5.
Papildliteratūra
Autoru kolektīvs. Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata. Rīga: Jumava, 2001
1.
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STUDIJU KURSA APRAKSTS
Kursa nosaukums
Klīniskās procedūras
1
Kursa līmenis
ĀppPr102
Kursa kods
3
Kredītpunkti
4,5
ECTS kredītpunkti
Medicīna
Zinātņu nozare vai apakšnozare
Kopējais auditoriju stundu skaits
Lekciju stundu skaits
120
Semināru vai praktisko darba stundu
skaits
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
Prakses mērķis ir sniegt studentam praktisko
pieredzi un zināšanas darbā ar pacientiem no
koledžas atšķirīgā vidē: studiju procesa vienotības
princips - teorētisko zināšanu integrēšanās praksē,
Kursa anotācija
savstarpējā mijiedarbība; komunikācija darbā ar
pacientiem un sadarbībā ar personālu; prasmju un
iemaņu papildināšana kabineta nodarbībās
apgūtajās procedūrās; procedūru veikšana,
ievērojot pacienta tiesības un izpildot prakses
standarta prasības; veikto procedūru izpildes
vērtēšana; iemaņu un prasmju papildināšana
procedūru tehnikā, izvirzot individuālus mērķus.
Sekmīgi apgūstot šo kursu, students spēj: noteikt
pasākumus pacienta drošas vides nodrošināšanai
un plānot šo pasākumu veikšanu; veikt vispusīgu
pacienta novērtēšanu un dokumentēt novērtēšanas
Rezultāti
datus, pamatot procedūras indikācijas,
kontrindikācijas, veikt procedūras, novērtēt
pacienta reakcijas, sagatavot konkrēto pacientam
nozīmēto medikamentu, pārbaudīt medikamentu
lietošanas noteikumus dažādās situācijās, ievadīt
medikamentu parenterāli vai intravenozi,
izmantojot dažādu aprīkojumu, novērtēt agrīno un
vēlīno pacienta reakciju pēc medikamenta
ievadīšanas, veikt precīzu asins paraugu
savākšanu laboratorisko izmeklējumu veikšanai,
nodrošināt to sagatavošanu transportēšanai un
organizēt pareizu transportēšanu, veikt pacienta
sagatavošanu diagnostiskajām un ārstnieciskajām
procedūrām un izmeklēšanām, veikt procedūras,
kas saistītas ar gremošanas traktu, uroģenitālo
sistēmu , veikt pacienta sagatavošanu akūtām un
210

Kursa apstiprinājuma datums
Kursa autors
Priekšzināšanas
KURSA PLĀNS
Nr.p.k.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

plāna operācijām, asistēt ārstam ķirurģisko
procedūru un operāciju izpildes laikā, veikt brūču
aprūpi, traheostomas aprūpi un drenāžu, veikt
punkcijas, veikt pacienta ķirurģisko imobilizāciju,
ievērot ergonomijas pamatprincipus saistībā ar
smagumu celšanu un pārvietošanu (guļoši
pacienti, aparatūra, konteineri u.c.).
31.08.2009.
Karīna Kurtiša
Med106, Āpp102, Āpp103, Āpp104, ĀppPr101

Temats

Nodarbības veids
L, S, P

Drošas vides nodrošināšana
Pacienta novērtēšana un iegūto datu
dokumentēšana, analīze.
Vitālo rādītāju noteikšana, novērtēšana,
dokumentēšana
Pacientu sagatavošana diagnostiskajām un
ārstnieciskajām procedūrām un izmeklēšanām,
sagatavošana akūtām un plāna operācijām.
Brūces, to kopšana, skalošana, tamponēšana,
pārsēju uzlikšana, , brūču šuvju uzlikšana
Medikamentu administrēšana
Procedūras, kas saistītas ar gremošanas traktu
Procedūras, kas saistītas ar uroģenitālo sistēmu
Procedūras, kas saistītas ar elpošanas sistēmu
Procedūras, kas saistītas ar sirds-asinsvadu sistēmu
Ergonomijas pamatprincipu ievērošana ārsta palīga
profesijā.
Stundas kopā

Plānotais
apjoms
stundās

P
P

8
8

P

8

P

8

P

8

P
P
P
P
P
P

32
8
8
8
16
8

P

120

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI
Praktisko nodarbību apmeklējums 100%.
Prakses vērtējumu veido:
1. Prakses dokumentācijas vērtējums (30%)
2. Prakses vadītāja vērtējums veselības aprūpes iestādē (30%)
3. Prakses aizstāvēšana (40%)

LITERATŪRA
Mācību pamatliteratūra
Ankrava J., Kurtiša K. Pacientu aprūpes standartu lietošana ārstniecības personu
1.
izglītībā un praksē. Rīga: Nacionālais apgāds, 2010
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Orļikova G. un Pičkura K. redakcijā Propedeitika.Rīga: RSU, 2006-414 lpp.
2.
Balode A. Laboratoriskā diagnostika. Rīga: Nacionālais apgāds,2008.
3.
Gardovska J., redakcijā, “Ķirurģija”, Rīga 2001.
4.
Leja J. Klīnisko analīžu novērtēšana. III Organisma šķidrumi. Rīga, AML, 1997.
5.
Biksone G. Medikamentozā ārstēšana un aprūpe. Rīga: Kerena, 2008
6.
Purviņš I, Purviņa S. Praktiskā farmakoloģija. Rīga: 3. Izdevums- Farmservis, 2008
7.
Eiropas rokasgrāmata PP apmācībām. LSK, 2008.
8.
Rudzītis K. Diagnostikas pamati un terapijas preambula. Rīga: Nacionālais apgāds 2005
9.
Papildliteratūra
Autoru kolektīvs. Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata. Rīga: Jumava, 2001
1.
Periodika, interneta resursi un citi avoti
http://nursingstandard.rcnpublishing.co.uk
1.
http://www.nursingworld.org/MainMenuCategories/ThePracticeofProfessionalNursing/N
2.
ursingStandards.aspx
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STUDIJU KURSA APRAKSTS
Kursa nosaukums
Slimību, traumu un kritisko situāciju diagnostika
un NMP I
2
Kursa līmenis
ĀppPr201
Kursa kods
4
Kredītpunkti
6
ECTS kredītpunkti
Medicīna
Zinātņu nozare vai apakšnozare
Kopējais auditoriju stundu skaits
Lekciju stundu skaits
Semināru vai praktisko darba stundu 160
skaits
Studenta patstāvīgā darba stundu
skaits
Prakses mērķis ir sniegt studentam praktiskās iemaņas
un papildināt teorētiskās zināšanas pacienta veselības
stāvokļa izvērtēšanā, traucējumu diagnosticēšanā,
diferenciāldiagnostikā, pirmās palīdzības sniegšanas
Kursa anotācija
īpatnībās, neatliekamās medicīniskās palīdzības
sniegšanas īpatnībās ambulatorā dienestā un hospitālā
etapā visu vecumu grupu pacientiem, veikt
neatliekamo medicīnisko palīdzību slimajiem
(cietušajiem) dzīvībai bīstamā, kritiskā stāvoklī,
traumu un ekstremālu situāciju gadījumā stacionāra
etapā un ambulatorajā praksē, attīstīt novērtēšanas un
plānošanas prasmes; sekmēt kritisko domāšanu;
lietot efektīvas komunikācijas prasmes, sadarboties ar
pacientu, pacienta ģimeni, veselības aprūpes
komandas locekļiem; pielietot saskarsmes,
psihosociālos, kultūras un garīgos jēdzienus, ņemot
vērā saslimšanas norisi, vecuma īpatnības, novērtēt
sava darba rezultātus, analizēt pieļautās kļūdas un
meklēt to cēloņus .

Rezultāti

Sekmīgi apgūstot šo kursu, students spēj: pielietot
neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas
algoritmus, sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību
dzīvībai un veselībai kritiskās situācijās; pielietot
NMP esošās medicīnas tehnoloģijas un aprīkojumu;
diagnosticēt klīnisko nāvi, konstatēt bioloģisko nāvi;
atpazīt, izprast, skaidrot simptoma, sindroma vai
slimības etioloģiju, patoģenēzi; identificēt slimības vai
sindroma galvenās klīniskās pazīmes, direrencēt tās
pēc smaguma un bīstamības pakāpes, veikt
ārstnieciskos pasākumus, savlaicīgi atpazīt
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komplikācijas un adekvāti rīkoties , noformēt
medicīnisko dokumentāciju.
Kursa apstiprinājuma datums
Kursa autors
Priekšzināšanas

KURSA PLĀNS
Nr.p.k.

1.
2.

31.08.2009.
Sarmīte Villere, Aleksejs Višņakovs
VpD110, VpD111, MzPr101, MzPr102, Mzp108,
Mzp112, Med106

Temats

Nodarbības veids
L, S, P

Ārsta palīga uzdevumu, pienākumu realizācija
ģimenes ārsta praksē.
Ārsta palīga uzdevumu, pienākumu realizācija
stacionārā neatliekamās medicīniskās palīdzības
uzņemšanas klīnikās, traumu punktā, reanimācijas
un intensīvās terapijas nodaļā.
Stundas kopā

Plānotais
apjoms
stundās

P

80

P

80

P

160

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI
Praktisko nodarbību apmeklējums 100%.
Prakses vērtējumu veido:
1.Prakses dokumentācijas vērtējums (30%)
2.Prakses vadītāju vērtējums ĢĀP un stacionārā (30%)
3.Prakses aizstāvēšana (40%)
LITERATŪRA
Mācību pamatliteratūra
Krieviņa D. redakcijā. Neatliekamā medicīniskā palīdzība. Atdzīvināšana. (pieaugušo
1.
padziļinātā kardio- pulmonālā atdzīvināšana)1.izdevums NMPC Rīga 2003.g.
Vanags I., Daugulis E., Tomiņš P., “Anestezioloģija, reanimatoloģija un intensīvā
2.
terapija”, Nacionālais apgāds, Rīga, 2002.g.
D. Krieviņš. Neatliekamā medicīniskā palīdzība 2002.g.
3.
Ankrava J., Kurtiša K. Pacientu aprūpes standartu lietošana ārstniecības personu
4.
izglītībā un praksē. Rīga: Nacionālais apgāds, 2010
Klīniskā anestezioloģija un intensīvā terapija 2008. I. Vanaga ,A. Sondores redakcijā
5.
„ Šoks”, Dz.Jakubaņeca, Rīga, 2004.g.
6.
Neatliekamā medicīniskā palīdzība. Traumas” D.Krieviņa redakcijā NMPC Rīga,2001.g
7.
Textbook of Adult Emergency Medicine, Third edition,by Peter Cameron, 2010
8.
Papildliteratūra
Autoru kolektīvs. Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata, Rīga: Jumava, 2001.
1.
Liguts V. Intensīvās terapijas rokasgrāmata. SIA Medicīnas apgāds Rīgā. 2008.
2.
“Reanimācija, avansēta sirds un plaušu reanimācija”, 1 -2 daļa, American Heart
3.
Association, Southwest Medical Teams, 1994.g.
Acute Medicine, D. Sprigings, J. Chambers, Blackwell Science, 2003
4.
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Goldfrank`s Toxicologic Emergencies, 2001
Kardioloģija. Informācijas materiāli” Prof.A.Kalvelis,Rīga, 2010
Klīniskā medicīna Prof.A.Lejnieka redakcijā, Medicīnas apgāds, 2010
Oxford Handbook of Acute Medicine”, Oxford Uneversity press, 2005
Periodika, interneta resursi un citi avoti
Žurnāli: “Latvijas pediatrs”, “Ģimenes ārsts”, “Latvijas ārsts”, “Doctus”, “Kolēģi” u.c.
1.
www.medscape.com ; www.pubmed.com; u.c.
2.
www.nmpd.gov.lv
3.
www.anest.lv
4.
European Journal of Emergency Medicine
5.
Atdzīvināšanas vadlīnijas ( www.kmc.gov.lv)
6.
5.
6.
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APSTIPRINĀTS
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas
Padomes sēdē
2010.gada 30.augustā
Protokols Nr. 30

STUDIJU KURSA APRAKSTS
Kursa nosaukums
Slimību, traumu un kritisko situāciju diagnostika
un NMP II
3
Kursa līmenis
ĀppPr301
Kursa kods
12
Kredītpunkti
18
ECTS kredītpunkti
Medicīna
Zinātņu nozare vai apakšnozare
Kopējais auditoriju stundu skaits
Lekciju stundu skaits
Semināru vai praktisko darba stundu 480
skaits
Studenta patstāvīgā darba stundu
skaits
Prakses mērķis ir dot studentam iespēju sniegt
neatliekamo medicīnisko palīdzību slimajiem
(cietušajiem) dzīvībai bīstamā, kritiskā stāvoklī,
traumu un ekstremālu situāciju gadījumos
Kursa anotācija
pirmsstacionāra etapā visu vecumu grupu pacientiem ,
sekmēt kritisko domāšanu un attīstīt problēmu
novērtēšanas prasmes, kā arī attīstīt spēju rīkoties
nekavējoties, reaģēt un darboties neatliekamās,
ekstremālās un kritiskās situācijās, lietot efektīvas
komunikācijas prasmes, sadarboties ar pacientu,
pacienta ģimeni , brigādes locekļiem, novērtēt sava
darba rezultātus, analizēt pieļautās kļūdas un meklē to
cēloņus, izprast un prast pielietot normatīvos aktus,
pielietot drošības pasākumus.
Sekmīgi apgūstot šo kursu, students spēj: veikt
neatliekama pacienta primāro izmeklēšanu, veikt
neatliekamu pacientu pārvietošanu un transportēšanu,
traumu imobilizāciju, cietušo šķirošanu katastrofu
Rezultāti
gadījumā; veikt pacienta veselības stāvokļa
izvērtēšanu, traucējumu diagnosticēšanu, veselības
stāvokļa stabilizēšanu, pielietot NMP sniegšanas
algoritmus politraumas pacientiem, kardioloģiskam
pacientam, komatozā stāvoklī esošam pacientam,
precīzi atspoguļot pacienta stāvokli un palīdzības
sniegšanas gaitu NMP medicīniskajā dokumentācijā,
pielietot defibrilatoru pacienta monitorēšanai, izvērtēt
monitora rādītājus, novērst dzīvībai bīstamus ritma
traucējumus, nodrošināt pacientam elpošanu,
izmantojot elpvadus, trahejas intubācijas
krikotireotomijas metodi, nodrošināt venozo pieeju
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Kursa apstiprinājuma datums
Kursa autors
Priekšzināšanas

KURSA PLĀNS
Nr.p.k.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

neatliekamā stāvoklī esošam pacientam, diagnosticēt
klīnisko nāvi un pielietot ABC algoritmu, diagnosticēt
bioloģisko nāvi, kā arī –spēj strādāt komandā,
uzņemties atbildību, vadīt sev pakļauto personālu,
ievērot konfidencialitāti.
31.08.2009.
Sarmīte Villere, Aleksejs Višņakovs, Antoņina Bite
VpD110, VpD111, Āpp210, Āpp308, Āpp201,
Āpp206, Āpp213, Āpp207, Āpp307, Med202,
Med106, Āpp301, Āpp303

Temats

Nodarbības veids
L, S, P

Ārsta palīga uzdevumu, pienākumu realizācija
dispečeru dienestā.
Ārsta palīga uzdevumu, pienākumu realizācija
pirmsārsta vai ārsta brigādes sastāvā
Ārsta palīga uzdevumu, pienākumu realizācija
reanimācijas un intensīvās terapijas brigādes
sastāvā
Ārsta palīga uzdevumu, pienākumu realizācija
kardioloģijas brigādes sastāvā
Ārsta palīga uzdevumu, pienākumu realizācija
pediatrijas brigādes sastāvā
Katastrofu medicīna
Sabiedrības veselības aprūpe
Stundas kopā

Plānotais
apjoms
stundās

P

40

P

80

P

80

P

80

P

40

P
P
P

80
80
480

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI
Praktisko nodarbību apmeklējums 100%.
Prakses vērtējumu veido:
1. Prakses dokumentācijas vērtējums (30%)
2. Prakses vadītājau vērtējums NMPD (30%)
3. Prakses aizstāvēšana (40%)
LITERATŪRA
Mācību pamatliteratūra
Krieviņa D. redakcijā. Neatliekamā medicīniskā palīdzība. Atdzīvināšana. (pieaugušo
1.
padziļinātā kardio- pulmonālā atdzīvināšana)1.izdevums NMPC Rīga 2003.g.
Vanags I., Daugulis E., Tomiņš P., “Anestezioloģija, reanimatoloģija un intensīvā
2.
terapija”, Nacionālais apgāds, Rīga, 2002.g.
D. Krieviņš. Neatliekamā medicīniskā palīdzība 2002.g.
3.
Ankrava J., Kurtiša K. Pacientu aprūpes standartu lietošana ārstniecības personu
4.
izglītībā un praksē. Rīga: Nacionālais apgāds, 2010
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Klīniskā anestezioloģija un intensīvā terapija 2008. I. Vanaga ,A. Sondores redakcijā
5.
„ Šoks”, Dz.Jakubaņeca, Rīga, 2004.g.
6.
Neatliekamā medicīniskā palīdzība. Traumas” D.Krieviņa redakcijā NMPC Rīga,2001.g
7.
Textbook of Adult Emergency Medicine, Third edition,by Peter Cameron, 2010
8.
Papildliteratūra
Autoru kolektīvs. Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata, Rīga: Jumava, 2001.
1.
Liguts V. Intensīvās terapijas rokasgrāmata. SIA Medicīnas apgāds Rīgā. 2008.
2.
“Reanimācija, avansēta sirds un plaušu reanimācija”, 1 -2 daļa, American Heart
3.
Association, Southwest Medical Teams, 1994.g.
Acute Medicine, D. Sprigings, J. Chambers, Blackwell Science, 2003
4.
Goldfrank`s Toxicologic Emergencies, 2001
5.
Kardioloģija. Informācijas materiāli” Prof.A.Kalvelis,Rīga, 2010
6.
Klīniskā medicīna Prof.A.Lejnieka redakcijā, Medicīnas apgāds, 2010
Oxford Handbook of Acute Medicine”, Oxford Uneversity press, 2005
Periodika, interneta resursi un citi avoti
Žurnāli: “Latvijas pediatrs”, “Ģimenes ārsts”, “Latvijas ārsts”, “Doctus”, “Kolēģi” u.c.
1.
www.medscape.com ; www.pubmed.com; u.c.
2.
www.nmpd.gov.lv
3.
www.anest.lv
4.
European Journal of Emergency Medicine
5.
Atdzīvināšanas vadlīnijas ( www.kmc.gov.lv)
6.
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APSTIPRINĀTS
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas
Padomes sēdē
2010.gada 30.augustā
Protokols Nr. 30

STUDIJU KURSA APRAKSTS
Kursa nosaukums
Kvalifikācijas darbs
3
Kursa līmenis
ĀppKd301
Kursa kods
10
Kredītpunkti
15
ECTS kredītpunkti
Medicīna
Zinātņu nozare vai apakšnozare
Kopējais auditoriju stundu skaits
Lekciju stundu skaits
Semināru vai praktisko darba stundu skaits
400
Studenta patstāvīgā darba stundu
skaits
Studiju programmas noslēgumā, izstrādājot
kvalifikācijas darbu, students:
demonstrē savas zināšanas, prasmes, zinātniskā darba
izstrādē ārstniecībā;
Kursa anotācija
apliecina spēju izmantot teorētiskās zināšanas, lai
formulētu un risinātu praktiskas problēmas
prehospitālā un hospitālā etapā neatliekamā
medicīniskā palīdzībā un pamatotu šo problēmu
aktualitāti;
veic pētījumu, apkopo un izanalizē iegūtos rezultātus;
analizē literatūru un citus izziņas avotus;
izvirza jautājumu (hipotēzi), pārbauda to un izdara
secinājumus.
Students patstāvīgi izstrādā kvalifikācijas darbu un
aizstāv to. Kvalifikācijas darba tēma ir saistīta ar:
profesiju un tai atbilstošajām ētikskajām normām;
neatliekamo medicīnisko palīdzību un ārstniecību
Rezultāti
prehospitālā un hospitālā etapā.
31.08.2009.
Kursa apstiprinājuma datums
Aleksejs Višņakovs
Kursa autors
VpS303, VpU203, Āpp218, Āpp217
Priekšzināšanas
KURSA PLĀNS
Nr.p.k.

1.
2.
3.
4.
5.

Temats

Nodarbības veids
L, S, P

Temata izvēle. Zinātniskā aparāta veidošana
Sadarbība ar darba vadītāju
Pētniecības bāzes izvēle. Darbs pētniecības bāzē
Literatūras atlase, sistematizācija, analīze
Pētījumu datu apstrāde un analīze
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P
P
P
P
P

Plānotais
apjoms
stundās
40
20
100
100
40

6.
7.
8.

Secinājumi un rekomendācijas
Kvalifikācijas darba noformēšana, prezentācijas
sagatavošana
Kvalifikācijas darba aizstāvēšana
Stundas kopā

P
P

40
40

P
P

20
400

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI
Studentam jāpamato izvēlētā kvalifikācijas darba tēmas aktualitāte, izvirzītie mērķi,
uzdevumi, izvēlētā pētniecības metode, hipotēze vai pētījuma jautājums, jāanalizē pētījuma
rezultāti, jāsniedz secinājumi un priekšlikumi. Sekmīgi jāaizstāv un jāprezentē kvalifikācijas darbs
(100%).
LITERATŪRA
Mācību pamatliteratūra
Kroplijs A., Raščevska M., Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs, Rīga,
1.
Raka, 2004
Geske A.,Grīnfelds A. Izglītības pētījumu metodoloģija.-Rīga; Raka, 2001
2.
Lasmanis A., Kangro I.- Faktoru analīze/ māc.līdz.-Rīga:SIA Izglītības soļi, 2004
3.
Rudzītis K. Diagnostikas pamati un terapijas preambula. Rīga: Nacionālais apgāds 2005
4.
Papildliteratūra
Gillies A. – EcelTM for Clinical Governance. – Radcliffe Medical Press Ltd, 2001.
1.
Beķeris E. Palīgs mācību pētnieciskajā darbā. – Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2003.
2.
Arhipova I., Bāliņa S., Statistika ekonomikā, Rīga, Datorzinību centrs, 2003.
3.
Arhipova I., Bāliņa S., Statistika ekonomikā, Rīga, Datorzinību centrs, 2003.
4.
Lasmanis A., Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes pedagoģijas un psiholoģijas
5.
pētījumos, Rīga, Mācību apgāds NT, 1999.
Periodika, interneta resursi un citi avoti
Research and Theory for Nursing Practice, Springer Publishing Co
1.
Nursing
research, Lippincott Williams&Wilkings
2.
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STUDIJU KURSA APRAKSTS
Kursa nosaukums
Klīniskās procedūras specialitātē
1
Kursa līmenis
ĀppPr103
Kursa kods
4
Kredītpunkti
6
ECTS kredītpunkti
Medicīna
Zinātņu nozare vai apakšnozare
Kopējais auditoriju stundu skaits
Lekciju stundu skaits
Semināru vai praktisko darba stundu skaits 160
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
Prakses mērķis ir sniegt studentam praktisko
pieredzi un zināšanas specialitātē darbā ar
pacientiem no koledžas atšķirīgā vidē:
teorētisko zināšanu integrēšanās praksē,
Kursa anotācija
savstarpējā mijiedarbība; komunikācija darbā
ar pacientiem un sadarbībā ar personālu;
prasmju un iemaņu papildināšana specialitātē,
procedūru veikšanā, ievērojot pacienta tiesības
un izpildot prakses standarta prasības; veikto
procedūru izpildes analīze; iemaņu un prasmju
papildināšana klīnisko procedūru tehnikā
specialitātē, izvirzot individuālus mērķus.
Sekmīgi apgūstot šo kursu, students spēj:
noteikt pasākumus pacienta drošas vides
nodrošināšanai un plānot šo pasākumu
veikšanu; veikt vispusīgu pacienta novērtēšanu
Rezultāti
un dokumentēt novērtēšanas datus (vitālos
rādītājus, antropometrijas datus, diurēzi),
sagatavot konkrēto pacientam nozīmēto
medikamentu, pārbaudīt medikamentu
lietošanas noteikumus dažādās situācijās,
novērtēt agrīno un vēlīno pacienta reakciju pēc
medikamenta ievadīšanas, veikt nozīmētā
medikamenta ievadīšanu; veikt brūču primāro
ķirurģisko apdari, pārsiešanas, imobilizāciju,
injekcijas, analīžu ņemšanu, veikt pleiras
dobuma punkciju un pleiras drenas uzlikšanu,
veikt vēdera dobuma punkciju, urīnpūšļa
kateterizāciju, dažādu stomu aprūpi; ievērot
aseptikas un antiseptikas noteikumus. Pavadīt,
transportēt pacientu uz diagnostiskajām un
ārstnieciskām procedūrām un izmeklēšanām,
veikt procedūras, kas saistītas ar specialitāti.
31.08.2009.
Kursa apstiprinājuma datums
Karīna Kurtiša
Kursa autors
VpD111, 112, VpS102, Med106
Priekšzināšanas
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KURSA PLĀNS
Nr.p.k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
5.

Temats

Nodarbības veids
L, S, P

Drošas vides nodrošināšana
Pacienta novērtēšana, vitālo rādītāju noteikšana,
novērtēšana un dokumentēšana
Ķirurģisko procedūru veikšana
Medikamentu administrēšana
Klīniskās procedūras traumatoloģijā
Klīniskās procedūras uroloģijā un ginekoloģijā
Klīniskās procedūras neatliekamās situācijās
Ergonomijas pamatprincipu ievērošana pacientu
aprūpē, imobilu pacientu aprūpe. Pacientu
transportēšana
Stundas kopā

Plānotais
apjoms
stundās

P
P

10
10

P
P
P
P
P
P

40
40
30
10
10
10

P

160

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI
Praktisko nodarbību apmeklējums 100%.
Prakses vērtējumu veido:
1. Prakses dokumentācijas vērtējums (30%)
2. Prakses vadītāja vērtējums veselības aprūpes iestādē (30%)
3. Prakses aizstāvēšana (40%)
LITERATŪRA
Mācību pamatliteratūra
Ankrava J., Kurtiša K. Pacientu aprūpes standartu lietošana ārstniecības personu
1.
izglītībā un praksē. Rīga: Nacionālais apgāds, 2010
Orļikova G. un Pičkura K. redakcijā Propedeitika.Rīga: RSU, 2006-414 lpp.
2.
Balode A. Laboratoriskā diagnostika. Rīga: Nacionālais apgāds,2008.
3.
Gardovska J., redakcijā, “Ķirurģija”, Rīga 2001.
4.
Leja J. Klīnisko analīžu novērtēšana. III Organisma šķidrumi. Rīga, AML, 1997.
5.
Biksone G. Medikamentozā ārstēšana un aprūpe. Rīga: Kerena, 2008
6.
Purviņš I, Purviņa S. Praktiskā farmakoloģija. Rīga: 3. Izdevums- Farmservis, 2008
7.
Eiropas rokasgrāmata PP apmācībām. LSK, 2008.
8.
Rudzītis K. Diagnostikas pamati un terapijas preambula. Rīga: Nacionālais apgāds 2005
9.
Papildliteratūra
Autoru kolektīvs. Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata. Rīga: Jumava, 2001
1.
Periodika, interneta resursi un citi avoti
http://nursingstandard.rcnpublishing.co.uk
1.
http://www.nursingworld.org/MainMenuCategories/ThePracticeofProfessionalNursing/N
2.
ursingStandards.aspx
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APSTIPRINĀTS
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas
Padomes sēdē
2010.gada 30.augustā
Protokols Nr. 30

STUDIJU KURSA APRAKSTS
Kursa nosaukums
Prakse specialitātē I
2
Kursa līmenis
AppPr202
Kursa kods
2
Kredītpunkti
3
ECTS kredītpunkti
Medicīna
Zinātņu nozare vai apakšnozare
Kopējais auditoriju stundu skaits
Lekciju stundu skaits
80
Semināru vai praktisko darba
stundu skaits
Studenta patstāvīgā darba stundu
skaits
Prakses mērķis ir nodrošināt studentiem iespēju
piedalīties neatliekamās medicīniskās palīdzības
sniegšanā slimnīcas etapā: patstāvīgi veikt pacienta
novērtēšanu, šķirošanu, neatliekamo stāvokļu
Kursa anotācija
diagnostiku, diferenciāldiadnostiku, sniegt neatliekamo
palīdzību atbilstoši vadlīnijām, nozīmēt izmeklējumus
un analizēt to rezultātus, attīstīt komunikācijas prasmes
ar pacientiem, viņu piederīgajiem , NMP brigādes
locekļiem, kolēģiem; novērtēt sava darba rezultātus.
Sekmīgi apgūstot šo kursu, students spēj: patstāvīgi
veikt neatliekamā pacienta primāro izmeklēšanu,
noteikt darba diagnozi, nekavējoties uzsākt netaliekamā
stāvokļa korekciju, šķirot pacientus atbilstoši
Rezultāti
prioritātēm, nozīmēt terapiju, veikt nepieciešamās
manipulācijas, pareizi izvēlēties transportēšanas veidu
un nodrošināt to, pielietot praksē atdzīvināšanas
vadlīnijas un citas klīniskās rekomendācijas, izmantot
medicīniskās tehnoloģijas un aprīkojumu, ievērojot
drošības tehniku, nodrošināt vitālo rādītāju
monitorēšanu, aizpildīt medicīnisko dokumentāciju;
diagnosticēt un dokumentēt bioloģisko nāvi. Students
spēj strādāt komandā, t.sk.vadītāja lomā, ievērot
medicīnas ētikas un deontoloģijas principus un
likumdošanas aktus, kas reglamentē neatliekamās
medicīnas jomu.
31.08.2009.
Kursa apstiprinājuma datums
Aleksejs
Višņakovs
Kursa autors
VpD110, VpD111, Āpp210, Āpp308, Āpp201, Āpp206,
Priekšzināšanas
Āpp213, Āpp207, Āpp307, Med202, Med106, Āpp301,
Āpp303
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KURSA PLĀNS
Nr.p.k.

Temats

Nodarbības
veids
L, S, P

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ambulatorā neatliekamā palīdzība
Neatliekamā palīdzība politraumas pacientam
Neatliekamā palīdzība traumpunktā
Neatliekamā palīdzība kardioloģiskiem pacientiem
Neatliekamā palīdzība neiroloģiskiem pacientiem
Neatliekamā palīdzība ķirurģijā,uroloģijā un ginekoloģijā

7.

Neatliekamā palīdzība toksikoloģiskiem pacientiem

10

8.

Neatliekamā palīdzība terapeitiskiem pacientiem

10

Stundas kopā

P
P
P
P
P

Plānotais
apjoms
stundās

P

10
10
10
10
10
10

80

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI
Praktisko nodarbību apmeklējums 100%.
Prakses vērtējumu veido:
1. Prakses dokumentācijas vērtējums (30%)
2. Prakses vadītāja vērtējums veselības aprūpes iestādē (30%)
3. Prakses aizstāvēšana (40%)
LITERATŪRA
Mācību pamatliteratūra
Krieviņa D. redakcijā. Neatliekamā medicīniskā palīdzība. Atdzīvināšana. (pieaugušo
1.
padziļinātā kardio- pulmonālā atdzīvināšana)1.izdevums NMPC Rīga 2003.g.
Vanags
I., Daugulis E., Tomiņš P., “Anestezioloģija, reanimatoloģija un intensīvā
2.
terapija”, Nacionālais apgāds, Rīga, 2002.g.
D. Krieviņš. Neatliekamā medicīniskā palīdzība 2002.g.
3.
Ankrava J., Kurtiša K. Pacientu aprūpes standartu lietošana ārstniecības personu
4.
izglītībā un praksē. Rīga: Nacionālais apgāds, 2010
Klīniskā anestezioloģija un intensīvā terapija 2008. I. Vanaga ,A. Sondores redakcijā
5.
„ Šoks”, Dz.Jakubaņeca, Rīga, 2004.g.
6.
Neatliekamā medicīniskā palīdzība. Traumas” D.Krieviņa redakcijā NMPC Rīga,2001.g
7.
Textbook of Adult Emergency Medicine, Third edition,by Peter Cameron, 2010
8.
Papildliteratūra
Autoru kolektīvs. Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata, Rīga: Jumava, 2001.
1.
Liguts V. Intensīvās terapijas rokasgrāmata. SIA Medicīnas apgāds Rīgā. 2008.
2.
“Reanimācija, avansēta sirds un plaušu reanimācija”, 1 -2 daļa, American Heart
3.
Association, Southwest Medical Teams, 1994.g.
Acute Medicine, D. Sprigings, J. Chambers, Blackwell Science, 2003
4.
Goldfrank`s Toxicologic Emergencies, 2001
5.
Kardioloģija. Informācijas materiāli” Prof.A.Kalvelis,Rīga, 2010
6.
Klīniskā medicīna Prof.A.Lejnieka redakcijā, Medicīnas apgāds, 2010
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Oxford Handbook of Acute Medicine”, Oxford Uneversity press, 2005
Periodika, interneta resursi un citi avoti
Žurnāli: “Latvijas pediatrs”, “Ģimenes ārsts”, “Latvijas ārsts”, “Doctus”, “Kolēģi” u.c.
1.
www.medscape.com ; www.pubmed.com; u.c.
2.
www.nmpd.gov.lv
3.
www.anest.lv
4.
European Journal of Emergency Medicine
5.
Atdzīvināšanas vadlīnijas ( www.kmc.gov.lv)
6.
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APSTIPRINĀTS
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas
Padomes sēdē
2010.gada 30.augustā
Protokols Nr. 30

STUDIJU KURSA APRAKSTS
Kursa nosaukums
Prakse specialitātē II
2
Kursa līmenis
AppPr203
Kursa kods
10
Kredītpunkti
15
ECTS kredītpunkti
Medicīna
Zinātņu nozare vai apakšnozare
Kopējais auditoriju stundu skaits
Lekciju stundu skaits
400
Semināru vai praktisko darba
stundu skaits
Studenta patstāvīgā darba stundu
skaits
Prakses mērķis ir nodrošināt studentiem iespēju
piedalīties neatliekamās medicīniskās palīdzības
sniegšanā pirmsslimnīcas etapā visu vecuma grupu
pacientiem: patstāvīgi veikt pacienta novērtēšanu,
Kursa anotācija
šķirošanu, neatliekamo stāvokļu diagnostiku,
diferenciāldiadnostiku, sniegt neatliekamo palīdzību
notikuma vietā un transportēšanas laikā, attīstīt
komunikācijas prasmes ar pacientiem, viņu
piederīgajiem , NMP brigādes locekļiem; novērtēt sava
darba rezultātus.
Sekmīgi apgūstot šo kursu, students spēj: patstāvīgi
veikt neatliekamā pacienta primāro izmeklēšanu,
noteikt darba diagnozi, nekavējoties uzsākt netaliekamā
stāvokļa korekciju, nozīmēt terapiju, veikt
Rezultāti
nepieciešamās manipulācijas, pareizi izvēlēties
transportēšanas veidu un nodrošināt to, pielietot praksē
atdzīvināšanas vadlīnijas un citas klīniskās
rekomendācijas, izmantot NMP ekipējumu un
aprīkojumu, ievērojot drošības tehniku, nodrošināt
vitālo rādītāju monitorēšanu, aizpildīt medicīnisko
dokumentāciju; sadarboties ar citiem operatīviem
dienestiem; diagnosticēt un dokumentēt bioloģisko
nāvi. Students spēj strādāt komandā, t.sk.vadītāja lomā,
ievērot medicīnas ētikas un deontoloģijas principus un
likumdošanas aktus, kas reglamentē neatliekamās
medicīnas jomu. Student spēj veikt NMP dispečera
funkcijas: pieņemt NMP izsaukumus, nosūtīt uz
notikuma vietu atbilstoša profila brigādi, noslēgt
elektronisko NMP izsaukuma karti.
31.08.2009.
Kursa apstiprinājuma datums
Aleksejs Višņakovs
Kursa autors
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Priekšzināšanas

VpD110, VpD111, Āpp210, Āpp308, Āpp201, Āpp206,
Āpp213, Āpp207, Āpp307, Med202, Med106, Āpp301,
Āpp303

KURSA PLĀNS
Nr.p.k.

1.
2.
3.
4.
5.

Temats

Nodarbības
veids
L, S, P

Ārsta palīga darbs reanimācijas brigādes sastāvā
Ārsta palīga darbs kardioloģiskās brigādes sastāvā
Ārsta palīga darbs intensīvās terapijas brigādes sastāvā
Ārsta palīga darbs ārsta palīga brigādes sastāvā
Ārsta palīga darbs NMP dispečeru dienestā
Stundas kopā

P
P
P
P
P
P

Plānotais
apjoms
stundās
96
96
96
96
96
480

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI
Praktisko nodarbību apmeklējums 100%.
Prakses vērtējumu veido:
1. Prakses dokumentācijas vērtējums (30%)
2. Prakses vadītāja vērtējums veselības aprūpes iestādē (30%)
3. Prakses aizstāvēšana (40%)

LITERATŪRA
Mācību pamatliteratūra
Krieviņa D. redakcijā. Neatliekamā medicīniskā palīdzība. Atdzīvināšana. (pieaugušo
1.
padziļinātā kardio- pulmonālā atdzīvināšana)1.izdevums NMPC Rīga 2003.g.
Vanags I., Daugulis E., Tomiņš P., “Anestezioloģija, reanimatoloģija un intensīvā
2.
terapija”, Nacionālais apgāds, Rīga, 2002.g.
D. Krieviņš. Neatliekamā medicīniskā palīdzība 2002.g.
3.
Ankrava J., Kurtiša K. Pacientu aprūpes standartu lietošana ārstniecības personu
4.
izglītībā un praksē. Rīga: Nacionālais apgāds, 2010
Klīniskā anestezioloģija un intensīvā terapija 2008. I. Vanaga ,A. Sondores redakcijā
5.
„ Šoks”, Dz.Jakubaņeca, Rīga, 2004.g.
6.
Neatliekamā medicīniskā palīdzība. Traumas” D.Krieviņa redakcijā NMPC Rīga,2001.g
7.
Textbook of Adult Emergency Medicine, Third edition,by Peter Cameron, 2010
8.
Papildliteratūra
Autoru kolektīvs. Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata, Rīga: Jumava, 2001.
1.
Liguts V. Intensīvās terapijas rokasgrāmata. SIA Medicīnas apgāds Rīgā. 2008.
2.
“Reanimācija, avansēta sirds un plaušu reanimācija”, 1 -2 daļa, American Heart
3.
Association, Southwest Medical Teams, 1994.g.
Acute Medicine, D. Sprigings, J. Chambers, Blackwell Science, 2003
4.
Goldfrank`s Toxicologic Emergencies, 2001
5.
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Kardioloģija. Informācijas materiāli” Prof.A.Kalvelis,Rīga, 2010
Klīniskā medicīna Prof.A.Lejnieka redakcijā, Medicīnas apgāds, 2010
Oxford Handbook of Acute Medicine”, Oxford Uneversity press, 2005
Periodika, interneta resursi un citi avoti
Žurnāli: “Latvijas pediatrs”, “Ģimenes ārsts”, “Latvijas ārsts”, “Doctus”, “Kolēģi” u.c.
1.
www.medscape.com ; www.pubmed.com; u.c.
2.
www.nmpd.gov.lv
3.
www.anest.lv
4.
European Journal of Emergency Medicine
5.
Atdzīvināšanas vadlīnijas ( www.kmc.gov.lv)
6.
6.
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APSTIPRINĀTS
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas
Padomes sēdē
2010.gada 30.augustā
Protokols Nr. 30

STUDIJU KURSA APRAKSTS
Kursa nosaukums
Kvalifikācijas darbs specialitātē
2
Kursa līmenis
ĀppKd201
Kursa kods
8
Kredītpunkti
12
ECTS kredītpunkti
Medicīna
Zinātņu nozare vai apakšnozare
Kopējais auditoriju stundu skaits
Lekciju stundu skaits
Semināru vai praktisko darba stundu 320
skaits
Studenta patstāvīgā darba stundu
skaits
Studiju programmas noslēgumā, izstrādājot
kvalifikācijas darbu, students:
demonstrē savas zināšanas, prasmes, zinātniskā darba
izstrādē ārstniecībā;
Kursa anotācija
apliecina spēju izmantot teorētiskās zināšanas, lai
formulētu un risinātu praktiskas problēmas
neatliekamā medicīniskā palīdzībā, ambulatorā ārsta
palīga praksē un pamatotu šo problēmu aktualitāti;
veic pētījumu, apkopo un izanalizē iegūtos rezultātus;
analizē literatūru un citus izziņas avotus;
izvirza jautājumu (hipotēzi), pārbauda to un izdara
secinājumus.
Students patstāvīgi izstrādā kvalifikācijas darbu un
aizstāv to. Kvalifikācijas darba tēma ir saistīta ar ārsta
Rezultāti
palīga pamatspecialitāti un tai atbilstošajām ētiskajām
normām; neatliekamo medicīnisko palīdzību
ambulatorajā praksē, neatliekamās medicīniskās
palīdzības dienestā, stacionāru neatliekamās
medicīniskās palīdzības uzņemšanas klīnikās.
31.08.2009.
Kursa apstiprinājuma datums
Aleksejs Višņakovs
Kursa autors
VpS303, VpU203, Āpp218, Āpp217
Priekšzināšanas
KURSA PLĀNS
Nr.p.k.

1.
2.
3.
4.

Temats

Nodarbības veids
L, S, P

Temata izvēle. Zinātniskā aparāta veidošana
Sadarbība ar darba vadītāju
Pētniecības bāzes izvēle. Darbs pētniecības bāzē
Literatūras atlase, sistematizācija, analīze
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P
P
P
P

Plānotais
apjoms
stundās
40
20
60
80

5.
6.
7.
8.

Pētījumu datu apstrāde un analīze
Secinājumi un rekomendācijas
Kvalifikācijas darba noformēšana, prezentācijas
sagatavošana
Kvalifikācijas darba aizstāvēšana
Stundas kopā

P
P
P

40
30
30

P
P

20
320

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI
Studentam jāpamato izvēlētā kvalifikācijas darba tēmas aktualitāte, izvirzītie mērķi,
uzdevumi, izvēlētā pētniecības metode, hipotēze vai pētījuma jautājums, jāanalizē pētījuma
rezultāti, jāsniedz secinājumi un priekšlikumi. Sekmīgi jāaizstāv un jāprezentē kvalifikācijas darbs
(100%).
LITERATŪRA
Mācību pamatliteratūra
Kroplijs A., Raščevska M., Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs, Rīga,
1.
Raka, 2004
Geske A.,Grīnfelds A. Izglītības pētījumu metodoloģija.-Rīga; Raka, 2001
2.
Lasmanis A., Kangro I.- Faktoru analīze/ māc.līdz.-Rīga:SIA Izglītības soļi, 2004
3.
Papildliteratūra
Gillies A. – EcelTM for Clinical Governance. – Radcliffe Medical Press Ltd, 2001.
1.
Beķeris E. Palīgs mācību pētnieciskajā darbā. – Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2003.
2.
Arhipova I., Bāliņa S., Statistika ekonomikā, Rīga, Datorzinību centrs, 2003.
3.
Lasmanis A., Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes pedagoģijas un psiholoģijas
4.
pētījumos, Rīga, Mācību apgāds NT, 1999.
Periodika, interneta resursi un citi avoti
Research and Theory for Nursing Practice, Springer Publishing Co
1.
Nursing research, Lippincott Williams&Wilkings
2.
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Pielikums Nr.2

2.
Nr.
p.k.
1
2
3
4

Vārds
Linda
Jana
Gaļina
Rūta
Antoņina

PROGRAMMAS REALIZĀCIJĀ IESAISTĪTO MĀCĪBSPĒKU
SARAKSTS
Uzvārds

Grāds

amats

Alondere

Mg.paed.,
doktorants

Lektors

Ankrava

Mg.sc.sal.

Lektors

Biksone

Mg.paed.

Docents

Bogdanova

Mg.paed.

Docents

Bite

Augst.prof.

Stundu
pasniedzējs

5

Statuss
Ievēlēts LU RMK,
darba līgums
Ievēlēts LU RMK,
darba līgums
Ievēlēts LU RMK,
darba līgums
Ievēlēts LU RMK,
darba līgums
Darba līgums ar LU
RMK

Ievēlēts LU RMK,
darba līgums
Ievēlēts LU RMK,
darba līgums
Darba līgums ar LU
RMK
Darba līgums ar LU
RMK

6

Inga

Buceniece

Mg.psych.

Lektors

7

Astra

Bukulīte

Mg.paed.,
doktorants

Docents

8

Raivis

Davidsons

Bc.jur., maģistrants

Lienīte

Dāboliņa

Augst.prof.

Dzelme

Augst.prof.

Lektors

Ievēlēts LU RMK,
darba līgums

Eglīte

Dr.med.

Stundu
pasniedzējs

Darba līgums ar LU
RMK

9
10
11

Guntra

Māra

Stundu
pasniedzējs
Stundu
pasniedzējs

Mg.psych.,
doktorants
Augst.prof.,
doktorants

Stundu
pasniedzējs

Kompa

Mg.sc.sal.

Asistents

Kurtiša

Mg.sc.sal.

Lektors

Liguts

Dr.med.

viesdocents

Lizāns

Augst.prof.

Lektors

Guna

Medjāne

Mg.oec.

Guntis

Naglis

Augst.prof.

20

Olga

Ņikitina

Augst.prof.

Lektors

21

Ludmila

Pjaka

Augst.prof.

Lektors

12
13
14
15
16
17
18
19

Jeļena

Harlamova

Patrīcija

Ivanova

Jeļena
Karīna

Viesturs
Ojārs

Lektors

Stundu
pasniedzējs
Stundu
pasniedzējs
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Ievēlēts LU RMK,
darba līgums
Darba līgums ar LU
RMK
Ievēlēts LU RMK,
darba līgums
Ievēlēts LU RMK,
darba līgums
Darba līgums ar LU
RMK
Ievēlēts LU RMK,
darba līgums
Darba līgums ar LU
RMK
Darba līgums ar LU
RMK
Ievēlēts LU RMK,
darba līgums
Ievēlēts LU RMK,
darba līgums
Nr.147, 01.09.2005.31.08.2011

Ievēlēšanas
vieta
LU RMK
LU RMK
LU RMK
LU RMK
Neatliekamās
medicīniskās
palīdzības
dienests
LU RMK
LU RMK
Bērnu
universitātes
klīniskā slimnīca
LU RMK
Austrumu sl-ca,
„Gaiļezers”
LU RMK
Austrumu sl-ca,
„Gaiļezers”
LU RMK
LU RMK
Austrumu sl-ca,
„Gaiļezers”
LU RMK
LU RMK
Austrumu sl-ca,
„Gaiļezers”
LU RMK

LU RMK

22
23
24
25
26
27
28
29
30

Lolita

Puķīte

Augst.prof.

Stundu
pasniedzējs

Ruta

Renigere

Viktors

Saksons

Mg.sc.sal.,
doktorants
Mg.paed.,
Mg.sc.sal.,
doktorants
Augst.prof.

Anna

Stafecka

Augst.prof.

Lektors

Šterna

Mg.paed.

Stundu
pasniedzējs

Tarelkina

Augst.prof.

Lektors

Evita

Vaļēviča

Mg.biol., doktorants

Aleksejs

Višņakovs

Augst.prof.

Stundu
pasniedzējs
vieslektors

Sarmīte

Villere

Augst.prof.

vieslektors

Daina

Voita

Dr.biol.

Docents

Dita

Anita
Irēna

Raiska

Asistents
Stundu
pasniedzējs

Darba līgums ar LU
RMK

Stundu
pasniedzējs

Darba līgums ar LU
RMK
Ievēlēts LU RMK,
darba līgums

31

32

Darba līgums ar LU
RMK
Ievēlēts LU RMK,
darba līgums
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Darba līgums ar LU
RMK
Ievēlēts LU RMK,
darba līgums
Darba līgums ar LU
RMK
Darba līgums ar LU
RMK
Darba līgums ar LU
RMK

Ievēlēts LU RMK,
darba līgums

Rīgas 1.slimnīca
LU RMK
Austrumu sl-ca,
„Gaiļezers”
Austrumu sl-ca,
„Gaiļezers”
LU RMK
Austrumu sl-ca,
„Gaiļezers”
LU RMK
LU
Austrumu sl-ca,
„Gaiļezers”
Neatliekamās
medicīniskās
palīdzības
dienests
LU RMK

Pielikums Nr.3

3.

MĀCĪBSPĒKU CV

Linda ALONDERE
Dzimšanas gads: 1975.
Izglītība:
2003. – līdz šim brīdim pedagoģijas doktorantūras studijas Latvijas Lauksaimniecības
Universitātes Izglītības un mājsaimniecības institūtā
2001. – 2003. maģistrantūra Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Izglītības un
mājsaimniecības institūtā – Pegagoģijas maģistra grāds
1997. – 2001. bakalaura studijas Rīgas Stradiņa universitātes Māszinību fakultātē, Māszinību grāds
1994. – 1997. studijas Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžā (Rīgas 5.medicīnas skola)
1990. – 1993. mācības Bauskas 1.vidusskolā
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
2003. – Pedagoģijas maģistre
2001. – Māszinību grāds
Nodarbošanās:
No 2007.gada Studiju daļas vadītāja Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžā
No 2004. lektore Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžā
2005. – 2007. Tālākizglītības daļas vadītāja - Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža
No 2003.gada stundu pasniedzēja Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē, Veselības zinātņu
bakalaurs māszinibās studiju programmā
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1. Alondere L. The Nursing Choice Motives. VIII International Nursing Symposium „Nursing
Research and Evidence Based Practice”./Faculty of Health Studies University of Ostrava,
Department of Nursing and Midwifery. – Ostrava: Universitas Ostraviensis, 15th April 2010, 6.13.pp.
2. Alondere L. Profesionālās gatavības veidošanās Māszinību studijās (Development of Professional
Preparedness in Nursin Studies)//Rural Environment. Education. Personality. (REEP) Proceedings
of the 4th International Scientific Conference. No.4 , May 29th-30th, 2009, Jelgava, 403. – 411.pp.
3. Pēks L., Alondere L., Renigere R. Māsa un pacients ekoloģiskajā skatījumā – izglītība un aprūpe.
Sērija: Izglītības ekoloģija. Jelgava, 2008. – 50 lpp.
4. Pēks L., Alondere L., Renigere R. Māsa un pacients ekoloģiskajā skatījumā.//Latvijas Māsa, Nr.5,
2008., 14. – 16.lpp.
5. Alondere L., Buceniece I. Māszinību programmas 1.kursa studiju atbalsta modeļa izstrādes
pamatojums.//2.starptautiskā zinātniski-pētnieciskā konference „Pētniecība kā studiju un prakses
virzītājs veselības aprūpē” 2007.gada 25.-26.oktobris, Rīga. Rīga: Rīgas Medicīnas koledža, 18. –
22.lpp.
6. Alondere L., Buceniece I. The Motivation of the worked out support Model of the 1st year
Studies.//2.starptautiskā zinātniski-pētnieciskā konference „Pētniecība kā studiju un prakses
virzītājs veselības aprūpē”2007.gada 25.-26.oktobris, Rīga. Rīga: Rīgas Medicīnas koledža. 23.–
27.pp.
7. Pēks L., Alondere L., Renigere R. Māsa un pacients ekoloģiskajā skatījumā.//Latvijas Māsa, Nr.2,
2007., 14. – 16.lpp.
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8. Roga D., Alondere L. Slaugytojų rengimo sistema Latvijoje.// Tarptautinė mokslinė – praktinė
skirta slaugos specialistams “Slauga: Mokslas ir Mokymasis” 10. - 11.05. 2007., Vilnius, 42.- 43
p. – stenda referāts
9. Alondere L. Readniness of Youth to study at Riga Medical College.// International Scientific
Practical Conference „Training of Health Care specialists past, present, future” raksti, 2005.gada
18. – 19. novembris, Viļņa. Viļņa: Viļņas koledža, 18. – 23.lpp.
10. Pēks L., Alondere L. Ekoloģiskā pieeja māsu izglītībā.//1.starptautiskā zinātniski-pētnieciskā
konference „Māszinības kā vērtība mainīgā izglītības telpā” 2005.gada 14.oktobris, Rīga. Rīga:
Rīgas Medicīnas koledža, 7. – 16. lpp..

Zinātniski pētnieciskā darbība:
• Dalība starptautiskajā Leonardo da Vinci programme Pilot Project “Digital Compendium:
Innovative Learning Materials for Remote Tutoring” izstrādāts mācību modelis
„Probiotiskās vielas”, „Parenterālā barošana”
• 1.starptautiskās zinātniski-pētnieciskās konferences „Māszinības kā vērtība mainīgā
izglītības telpā” (Rīga, 2005.gada 14.oktobris) organizācijas komitejas locekle
• 2. starptautiskās zinātniski-praktiskās konferences „Pētniecība kā studiju procesa un prakses
virzītājs veselības aprūpē” (Rīga, 2007.gada 25. – 26.oktobris) organizācijas komitejas
locekle
• Rīgas Medicīnas koledžas projekta „Māszinību studiju programmas 1.kursa studiju atbalsta
modelis” izstrādes grupas locekle
Akadēmiskie kursi:
Pacientu novērtēšana, 2 KP
Aprūpes process, 2 KP
Pedagoģijas pamati veselības aprūpē, 1 KP
Papildus ziņas par profesionālo darbību:
• lekciju vadīšana ESF fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.3.2.3.
papildinājuma aktivitātes „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju
personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana” projekta „Veselības
aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares
ilgtspējīgai attīstībai” internās aprūpes māsas pamatspecialitātes ietvaros no 2010.gada
septembra
• lekciju vadīšana ESF fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.3.2.3.
papildinājuma aktivitātes „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju
personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana” projekta „Veselības
aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares
ilgtspējīgais attīstībai” - Māsas profesionālās darbības atjaunošana no 2010.gada marta
• International Scientific – Practical Conference „ Innovative Technologies for Professional
Development of Health Care Specialists” – Vilnius, 26. – 27.03.2007. Rīkotājs Viļņas
Medicīnas koledža.
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Jana ANKRAVA
Dzimšanas gads: 1972
2007.10 – līdz šim brīdim Rīgas Medicīnas koledža Tālākizglītības daļas vadītāja
2004.10 – līdz šim brīdim – Rīgas Medicīnas koledža – lektore, studiju kursa
” Klīniskās procedūras” vadītāja.
Izglītība:
Latvijas Universitāte

Profesionālā bakalaura grāds veselības aprūpē
Internās aprūpes māsas kvalifikācija

09/2009. - 06/2010.
Veselības zinātņu maģistra grāds
Latvijas Universitāte
09/2000. - 07/2002
Latvijas Medicīnas
Māszinību grāds
Akadēmija
09/1993 – 07/1997
Rīgas 4. Medicīnas skola Medicīnas feldšeris
09/1988 – 02/1992
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
07/2004 - līdz šim brīdim Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža, lektore
09/ 1997 – 09/2004
Rīgas 5. medicīnas skola – pasniedzēja
Nodarbošanās:
09/2007 – līdz šim brīdim Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža, Tālākizglītības daļas
vadītāja
07/2004 - līdz šim brīdim Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža, lektore
1997. – 2004. Pasniedzēja Rīgas 5. Medicīnas skola
10/1991 – 06/1998 Rīgas 7. klīniskā slimnīca “Gaiļezers” 16. neiroķirurģiskā nodaļa – medicīnas māsa
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1. 2010. grāmatas „Pacientu aprūpes standartu lietošana ārstniecības personu izglītībā un praksē”
autore. (ESF projekts) 345.lpp.
2. 2007. mācību materiāls „ Māszinību teoriju apskats”15.lpp.
2007, 2008 studiju kursa programmas „ Profesionāli tehniskās iemaņas” māsām un ārstu palīgiem
autore.
3. 2007. mācību metariāls „ Manipulāciju tehnika” 1 studiju gada studentiem
4. 2008. mācību materiāls „ Profesionāli tehniskās iemaņas” 2 studiju gada studentiem
5. 2007, 2008 studiju kursa programmas „ Profesionāli tehniskās iemaņas” māsām un ārstu palīgiem
autore.
6. 2008. tālākizglītības programmas „ Profesionāli tehniskās iemaņas” māsām, ārstu palīgiem, autore
7. MPIC Rīga 1998 – mācību līdzeklis – rokasgrāmata “Standartu procedūru tehnika” 333 lpp.
(grāmatas izveides darba grupā).
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Zinātniski pētnieciskā darbība:
Dalība starptautiskās zinātniskajās konferencēs pēdējo 6 gadu laikā:
2010 – LU RMK 3. Starptautiskā zinātniskā konference „ Aktualitātes veselības aprūpes izglītības
pilnveidē: mūsdienas un nākotne” (sertifikāts)
2009 – Baltijas Neiroķirurģijas kongress, Igaunija (sertifikāts).
2009 – The 3rd Baltic Meeting on Wound Management, Lietuva (sertfikāts)
2008 – zinātniskā konference „ Stradiņi – Nākotnes slimnīca” (sertifikāts).
2008 – zinātniski pētnieciskā konference „ Māsas prakses pētniecības pieredze” klīnika „ Gaiļezers”
(sertifikāts)
2007 – starptautiski zinātniski pētnieciskā konference „ Pētniecība kā studiju procesa un prakses
virzītājs veselības aprūpē”(sertifikāts)
2007 – zinātniski praktiskā konference „ 21.gadsimts – jaunu zināšanu un tehnoloģiju laikmets”
(sertifikāts)
2007- zinātniski pētnieciskā konference „ Klīniskā prakse – māsu pētniecības pamats”(sertifikāts)
2004 – zinātniski pētnieciska konference „ Māsas prakses pētniecības pieredze” (sertifikāts)
2004 – starptautisks seminārs “Pētniecības nozīme māsu praksē un izglītībā” (sertifikāts)
Profesionālā pilnveide pēdējo 6 gadu laikā
2010 – Pacientu aprūpe mājās. Profesionālās pilnveides kursi (izziņa)
2010 – Mūsdienīgas brūču aprūpes nodrošināšana, profesionālās pilnveides kursi(izziņa)
2009 – Dažādu orgānu un orgānu sistēmu ļaundabīgie audzēji un pacientu āprūpes principi ļaundabīgu
audzēju gadījumos, ESF profesionālās pilnveides kursi (izziņa)
2008 – kursi „ Garīgās aprūpes nodrošināšanas nozīme māsas praksē. Garīgo vajadzību novērtēšana.”
RMK (izziņa)
2008 – seminārs „ Eiropas valstu dezinfekcijas līdzekļu testēšanas metožu salīdzinājums” IKSA
(sertifikāts)
2008 – kursi „Saskarsmes psiholoģija māsas prakses vidē” RMK (izziņa)
2008 – Straptautiskā Medicīnas Tehnoloģiju un Aprīkojumu izstādes” Medica” un Pasaules Medicīnas
Starpnozaru kongresa apmeklējums Diseldorfā, Vācijā.
2007 – kursi „ Nazokomiālo infekciju kontrole, uzskaite un profilakses pasākumi” (izziņa)
2005 – seminārs „ HIV/AIDS pacientu aprūpe. Psihoaktīvo vielu atkarīgo pacientu aprūpe.” (izziņa)
2005 – seminārs „ Jaunākās tendences pacientu aprūpē” (sertifikāts).
2005 – tālākizglītības programma „ Augstskolu didaktika: teorija un prakse” LU, Pedagoģijas un
Psiholoģijas fakultāte (sertifikāts).
2005 – intensive course „ Family from a transcultural nursing care perspective” held by European
Rainbow Network at Riga Medical College.(sertificate)
2004 – zinātniski pētnieciska konference „ Māsas prakses pētniecības pieredze” (sertifikāts)
2004 – kursi “Eiropas Savienības projektu cikla vadība” (apliecība)
Akadēmiskie kursi:
Klīniskās procedūras, 5 KP
Profilaktiskā medicīna, 2 KP
Paliatīvā aprūpe, 2 KP
Pacientu aprūpe internā medicīnā I, II, 4 KP
Klīniskās procedūras specialitātē II, 3KP
Veselības aprūpes organizācija ambulatorajā praksē, 2 KP
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Gaļina BIKSONE
Dzimšanas gads: 1947
Izglītība:
2001.09. – 2001.12 . -LU pedagoģijas un psiholoģijas institūts (sociālā pedagoģija maģistra grāds)
1967-1974 - Studijas Rīgas Medicīnas institūtā (ārsta diploms)
1963-1966 - Studijas Latvijas VAM Ventspils medicīnas skolā (medicīnas māsas diploms)
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
2005. Latvijas Universitātes Rīgas medicīnas koledžas docente
Nodarbošanās:
2005.09. – līdz šim brīdim Latvijas Universtātes Rīgas Medicīnas koledža docente
2003.09. – līdz 2009.02. - LU medicīnas fakultātes farmācijas maģistra studiju programmas lektore
2000.09. – 2007. - Starptautiskā kosmetoloģijas koledža farmakoloģijas pasniedzēja
2000.02. – 2006.07. - LU medicīnas fakultātes māszinību docētāju grupā lektore
2003.09. – 2006. 01. - Rīgas Stradiņa universitātes māszinību fakultātes lektore
1998.07. –– 2009. - Medicīnas profesionālās izglītības centra pēcdiploma apmācības nodaļas
lektore lekciju ciklos un praktiskās nodarbībās “Klīniskā farmakoloģija un pacientu aprūpe”
māsām, feldšeriem, vecmātēm.
1981.09. – līdz 2005.09. - Rīgas medicīnas koledžas lektore
1982 – 1996. Rīgas pilsētas “Gaiļezera” slimnīcas kardioloģijas nodaļas ārste
1978.04. – 1981.09. - Daugavpils rajona centrālās slimnīcas slimnīcas terapeitiskās nodaļas
vadītāja, galvenā rajona terapeite
1974.09. - 1978.04. - Subates pilsētas slimnīcas terapeitiskās nodaļas vadītāja
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1998. autordarbs G. Biksone Grāmata “Klīniskā farmakoloģija un pacientu aprūpe”, Rīga
2003. autordarbs G. Biksone Grāmata “Medikamentozā ārstēšana un aprūpe”, Rīga
2008. autordarbs G. Biksone Grāmata “Medikamentozā ārstēšana un aprūpe”, otrais papildinātais
pārstrādātais izdevums, Rīga
Konferenču tēzes: 1
Zinātniski pētnieciskā darbība:
2008. 11. - Piedalījos ERASMUS/SOKRATES projektā pedagogu apmaiņas programmā ar tēmu
„Kās jāzina medicīnas māsai par pretsāpju līdzekļu lietošanu hronisko sāpju gadījumā?”
2007. - 2009. - Izveidoju un realizēju profesionālās pilnveides programmu „Farmaceitiskā aprūpe”
Programma licencēta līdz 24.07.2011, Licence Nr. PP1066
2006. 11. - Piedalījos Sokrates/Erasmus akadēmiskā personāla apmaiņas programmas ietvaros
Kauņas koledžā no 26.11.2006 līdz 28.11.06. 1. kursa studentiem „Klīniskā farmakoloģija un
medikamentozā aprūpe” studiju kursā nolasīju vieslekcijas: „Sāpju novēršana un pacientu
medikamentozā aprūpe” un „Antibakteriālā terapija un pacientu medikamentozā aprūpe”
Akadēmiskie kursi:
Klīniskā farmakoloģija un farmakoterapija, 3 KP
Medikamentozā aprūpe, 2 KP
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Papildus ziņas par profesionālo darbību:
2007 – līdz šim brīdim tālākizglītības centra un programmas direktore
2008.06.-2013.06. – tiesības praktizēt par internisti (sertifikāts)
2008.06.-2013.02. – tiesības praktizēt ārsta profesijā (reģistrācijas apliecība)
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Antoņina BITE
Dzimšanas gads: 1952
Izglītība:
1972.-1978. Rīgas medicīnas institūts, ārstniecības fakultāte
2007.-2008. Tālākizglītības fakultātes mācību programma elektrokardiogrāfijā
2004. - EKG kursi
2003. - Sertifikāts elektrokardiogrāfijā ar tiesībām praktizēt;
2001. – Padziļinātās kardiopulmonālās reanimācijas instruktora sertifikāts ar tiesībām praktizēt visā
Latvijas Republikas teritorijā;
2001. – Stažēšanās uz dabra vietu kardioloģiskajā nodaļā 1.slimnīcā;
1999. – Pedagoģijas un psiholoģijas kurss „Neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu
medicīnas apmācībā”, iegūts sertifikāts;
1998. – Sertifikāts ar tiesībām praktizēt kā kardiologam visā Latvijas Republikas teritorijā;
1989. – Specializācija neatliekamāja kardioloģijā Minskā;
1984. – Specializācija klīniskajā elektrokardiogrāfijā;
1981. – Sertifikāts ar tiesībām praktizēt kā Neatliekamās medicīniskās palīdzības ārstei
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
Kopš 2009./2010.ak.g. septembra – stundu pasniedzēja, Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas
koledžā
Nodarbošanās:
No 2009.g. NMPD RRC A/S „Purvciems” vadītāja
No 2001.g. Māctīttiesīga ārstniecības persona NM specialitātē
Kopš 2006.g. VSIA P.Stradiņa KUS Neatliekamās palīdzības ārste
Kopš 1982.g. Kardioloģiskas brigādes ārste
Kopš 1978.g. NP brigādes ārste

Akadēmiskie kursi:
Slimību, traumu un kritisko situāciju diagnostika un NMP II, 12 KP,
Medicīnas tehnoloģijas un aprīkojums ambulatorajā praksē, 1 KP
Neatliekamā elektrokardioloģija, 1 KP
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Rūta BOGDANOVA
Dzimšanas gads: 1955
Izglītība:
2003. - 2005. Maģistrantūra LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē
1980. - 1981. Internatūra RMI
1974. - 1980. Studijas RMI Ārstniecības fakultātē
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
2005. Rīgas Medicīnas koledžas docente
2005. Izglītības zinātņu maģistrs izglītības vadībā
1981. Akušieris-ginekologs
1980. Ārsts
Nodarbošanās:
2010. – direktores vietniece Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžā
2005. - docente
2004. - 2009. direktores vietniece prakses jautājumos Rīgas Medicīnas koledžā
1988. – 2004. direktores vietniece praktiskajā apmācībā Rīgas 5.medicīnas skolā
1981. – 1988. pasniedzēja Rīgas 5.medicīnas skolā
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
R.Bogdanova. Klīniskās prakses organizēšanas un pilnveides iespējas mainīgā māsu izglītībā
Latvijā.// Zinātniskie raksti: Māszinības kā vērtība mainīgā izglītības telpā. -Rīga: Rīgas Medicīnas
koledža, 2005.- 28.-36.lpp.
Zinātniski pētnieciskā darbība:
Dalība starptautiskās zinātniskajās konferencēs pēdējo 6 gadu laikā:
2005. – 2010.-piedalīšanās Eiropas valstu Erasmus pasniedzēju mobilitātes programmā.
2010.- 3. starptautiskā zinātniskā konference” Aktualitātes veselības aprūpes izglītības
pilnveidē: mūsdienas un nākotne”, Rīga, organizācijas komitejas locekle
2008.- starptautiskā nedēļas konference „Research and development in higher educational
Institutions” Tallina, Igaunija, dalība sekciju darbā
2007. - 2. starpt. zin.pētn. konference ,,Pētniecība kā studiju procesa un prakses virzītājs veselības
aprūpē” Rīgas Medicīnas koledža, sekcijas vadīšana
2007.- starptautiskā konference „21.gadsimts – jaunu zināšanu un tehnoloģiju laikmets” P.Stradiņa
veselības un sociālās aprūpes koledža
2007.- dalība pedagogu mobilitātē Ersamus akcijas sastāvā medicīnas universitātē Plovdivas
Medicīnas koledžā
2007.- starpkoledžu konference „Pētniecība-studiju un prakses mijiedarbība” Rīgas Medicīnas
Koledža
2007.- zinātniski pētnieciskā konference „Māsa prakses pētniecības pieredze” KUS „Gaiļezers”
2006.- starptautiskā zinātniskā konference „Problems and Possibilities of Developing Professional
and Practical Skills in Non-University Education” Šauļi, Lietuva
2006.- starptautiskā konference „Pētniecības nozīme veselības un sociālās aprūpes studijās”
P.Stradiņa veselības un sociālās aprūpes koledža
2006.-„Izglītības projektu sagatavošanas un vadīšanas pamati” Mācību centrs „Conspectus”
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2005.- Leonardo da Vinči projekts “Mūžizglītība māsām, lai veicinātu mobilitāti un paplašinātu
iespējas darba tirgū”. Sadarbības joma – pacientu veselības aprūpes terminoloģijas izveide
angļu valodā, mācību moduļa izstrāde un valodas prasmes portfolio izveide māsām.
2005.- dalība Eiropas valstu Erasmus-Sokrates starptautiskā projektā „Rainbow”
2005.- 1.starpt. zin.pētn. konference ,,Māszinības kā vērtība mainīgā izglītības telpā”
Rīgas Medicīnas koledža, organizācijas komitejas locekle
2004.-starptautiskā koference “2004.gada atklājumi māsu pētījumos” klīniskā slimnīca
“Linezers”,uzruna konferences dalībniekiem
2004.-starptautiskā koference “Māsu pētniecība integrējoties Eiropas vidē” Viļņa, Lietuva,
organizācijas komitejas pārstāve no Latvijas
2005. – 2010.-regulāra profesionālās kvalifikācijas uzturēšana, piedalīšanās Latvijas ginekologu un
dzemdību speciālistu asociācijas sēdēs.
80 lessons in the English language course for the Health Care Professionals (2006)
Akadēmiskie kursi:
Sievietes specifiskā aprūpe, 2 KP
Sievietes specifiskā propedeitika, 2 KP
Ievads profesijā, 1 KP
Akūtie stāvokļi dzemdniecībā un ginekoloģijā, 2 KP
Dzemdniecība un ginekoloģija ambulatorajā praksē, 2 KP
Dzemdniecība un ginekoloģija, 2 KP
Papildus ziņas par profesionālo darbību:
•
•
•
•
•
•
•

Darba grupas Ārsta palīga profesijas standarta un studiju programmas izstrādei locekle.
No 2004.-2009.-Stipendiju piešķiršanas komisijas priekšsēdētāja vietniece.
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja.
Bibliotekas krājumu komisijas locekle.
2001. – 2003. – koordinatore no Latvijas Leonardo da Vinči projektā “Angļu valoda
veselības aprūpes personālam Somijas, Latvijas un Polijas klīnikās”.
1991. – 2001. – satarptautiskās sadarbības un projektu koordinatore starp Rīgas 5.medicīnas
skolu un Pori Veselības institūtu (Somijā).
Akadēmisko kursu programmu izstrāde–sievietes specifiskā aprūpe, sievietes specifiskā
propedeitika, dzemdniecība un ginekoloģija.
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Inga BUCENIECE
Dzimšanas gads: 1964.
Izglītība:
2001. gads 1. septembris -2003. gads 12. jūnijs studijas LU PPI
1996. gads 1. septembris - 1999. gads 22. jūnijs studijas SDSPA „Attīstība”
1982. gads 1. septembris – 1984.gads. jūnijs mācības Rīgas 5. medicīnas skolā
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
2003. gads Maģistra diploms, Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā
Nodarbošanās:
2010 - Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža – lektore
2006 – 2009 Rīgas Medicīnas koledža – lektore
2001 – 2006. Rīgas 5.medicīnas skolas – lekciju pasniedzēja
1984 - 2001. Rīgas pilsētas 7. klīniskā slimnīca ’Gaiļezers” - māsa
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1. L.Alondere, I.Buceniece „Māszinību programmas 1. kursa studiju atbalsta modeļa izstrādes
pamatojums” Zinātniskie raksti 2007., Rīga, Rīgas Medicīnas koledža 18-23.lpp.(ISBN
978-9984-39-438-1),
2. I.Buceniece „Socioloģijas kā zinātnes nozīme māsu izglītībā”, Zinātniskie raksti (2005),
Rīga, Rīgas Medicīnas koledža, 69.-73.lpp.(ISBN 9984-19-813-8).
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos: 2
Konferenču tēzes: 2
Zinātniski pētnieciskā darbība:
Dalība starptautiskās zinātniskajās konferencēs pēdējo 6 gadu laikā:
2008. aprīlis - 2008. decembris, Rīgas Medicīnas koledžas zinātniskās pētniecības projekts
Māszinību programmas 1. kursa studentu studiju atbalsta modeļa izstrāde – pētniece,
2007. aprīlis - 2007. decembris, Rīgas Medicīnas koledžas zinātniskās pētniecības projekts
Māszinību programmas 1. kursa studentu studiju atbalsta modeļa izstrāde un zinātniskais
pamatojums – pētniece.
2010.g. 11-12. novembris LU RMK 3. Starptautiskā zinātniski-pētnieciskā konference, LU RMK,
Organizācijas komitejas locekle
2009.gads.,marts LSK projekta „LSK kapicitātes stiprināšana trešo valstu valstspiederīgo
integrācijai”ietvaros seminārs „Migrācijas politika un integrācija”
2008.g. 13-15. oktobris. 4th International Nursing Management Conference), Antalya, Turkey
2007.g. 8-9.oktobris International interdisciplinary scientific conference SOCIETY, HEALTH,
WELFARE, RSU , Rīga, Latvija
2007.g. 25.-26. oktobris RMK 2.Starptautiskā zinātniski-pētnieciskā konference, RMK, uztāšanās
ar referātu „Māszinību programmas 1. kursa studiju atbalsta modeļa izstrādes pamatojums”,
Organizācijas komitejas locekle
23.11. 2006. International scientific and practical conference ”Psychology, Bisness and Social Field
of Society: Actual Problems of Modern World”, Bltic International academy, Rīga, Latvija
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14. oktobris 2005.g., RMK 1.Starptautiskā zinātniski-pētnieciskā konference, RMK, uztāšanās ar
referātu „Socioloģijas kā zinātnes nozīme māsu izglītībā”, Organizācijas komitejas locekle.
Akadēmiskie kursi:
• Saskarsmes psiholoģija 2 KP
• Stresa menedžments 2 KP
Papildus ziņas par profesionālo darbību:
ERASMUS Mobilitātes programma:
2010.g. maijs, Comenius University in Bratislava Jessenius faculty of Medicine in Martin,Slovakia
2009. g. maijs, Plovdiv Medical College, Bulgaria
2008. g. decembris, Siauliai State College, Lithuania
2008. g. februāris, Vilnius College of Higher Education, Faculty of Health Care of Vilnius ,
Lithuania
Iesastīšanās projektā, Projekta pieteicējs - Latvijas Universitāte.
Sadarbības partneri - Liepājas Universitāte, Daugavpils Universitāte un Rēzeknes Augstskola.
Projekta īstenošanas laiks - 2010.gada 1.janvāris - 2012.gada 31.decembris.
"Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences
paaugstināšana"
No 2003- līdz šim brīdim Darbība LU RMK Stipendiju komisijā
No ”Skola 2005” līdz „2009” iztādes RMK stenda Ķīpsalā organizēšana
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Astra BUKULĪTE
Dzimšanas gads: 1963
Izglītība:
2005. - 2010. Doktorantūra: Vadībzinātnes; Izglītības vadība LU Pedagoģijas, psiholoģijas un
mākslas fakultātē
2002. - 2004. Maģistrantūra LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē
1987. - 1988. Internatūra RMI
1981. - 1987. Studijas RMI Ārstniecības fakultātē
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
2005. Rīgas Medicīnas koledžas docente
2004. Izglītības zinātņu maģistrs pedagoģijā
1988. Terapeits
1987. Ārsts
Nodarbošanās:
2010. – direktore Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžā
2005. - docente
2004. - 2009. direktora vietniece studiju darbā Rīgas Medicīnas koledžā
1989. – 2004. direktora vietniece mācību darbā Rīgas 5.medicīnas skolā
1988. – 1989. pasniedzēja Rīgas 5.medicīnas skolā
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1. D. Voita E. Valevica, A.Bukulite, M. Silina „Psychological aspects of pain and nonmedication
treatment of migraine patients in headache free period”. // Citējams žurnāls Copernicus datu bāzē
"Sveikatos Mokslai"2010’3 – Vilnius: Sveikatos mokslai, Volume 20, Number 3, 2010. 3259.3263.pp.
2. A.Bukulīte. „Māsu izglītības kvalitātes nodrošināšanas principi Eiropas augstākās izglītības
telpā”// Zinātniskie raksti: Pētniecība kā studiju procesa un prakses virzītājs veselības aprūpē. Rīga: Rīgas Medicīnas koledža, 2007.- 4.-14.lpp.
3. A.Bukulīte. Trends in Collaboration to Improve Nursing Education Quality.//Tēžu krājums:
„Problems and Possibilities of Developing Professional and Practical Skills in Non-University
Education” - Šiaulai:Šiauliu kolegija, 2006.- 3.-6.lpp.
4. A.Bukulīte. Alternatīvas paradigmas meklējumi māsu izglītībā.// Zinātniskie raksti: Māszinības
kā vērtība mainīgā izglītības telpā. -Rīga: Rīgas Medicīnas koledža, 2005.- 22.-27.lpp.
Zinātniski pētnieciskā darbība:
Dalība starptautiskās zinātniskajās konferencēs pēdējo 6 gadu laikā:
2005. - 2010. - Izglītības kvalitātes nodrošināšanas un vadības principu māsu kā Eiropas
Savienībā reglamentētas profesijas izglītībā analīze
2007.-2008. - Māszinību programmas 1. kursu studiju atbalsta modeļa izstrāde un zinātniskais
pamatojums
• Referāts „ Trends in Collaboration to Improve Nursing Education Quality” Šauļu koledžas
starptautiskā zinātniskā konferencē „Problems and Possibilities of Developing Professional and
Practical Skills in Non-University Education” (Šauļi, Lietuva, 2006.gada 29.septembris).
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• Referāts „Alternatīvas paradigmas meklējumi māsu izglītībā” 1.starptautiskā zinātniskā
konferencē „Māszinības kā vērtība mainīgā izglītības telpā” Rīgas Medicīnas koledžā, (Rīga,
2005.gada 14.oktobris). Zinātniskie raksti: Māszinības kā vērtība mainīgā izglītības telpā. -Rīga:
Rīgas Medicīnas koledža, 2005.- 22.-27.lpp.
• Referāts „Māsu izglītības kvalitātes nodrošināšanas principi Eiropas augstākās izglītības telpā”,
LU 65.konference Izglītības vadības sekcija (LU, Rīga, 2007.gada 2.februāris)
• Referāts „Māsu izglītības pilnveide Boloņas procesa aspektā” LU 66.konference Izglītības
vadības sekcija (LU, Rīga, 2008.gada 4.februāris)
• Referāts „The Innovations in Nursing Education in European Higher Education Area” Šauļu
koledžas starptautiskajā konferencē „Social und Biomedical Sciences:Coexistence of Theory and
Practice in a Learning Society” , (Šauļi, Lietuva, 2008.gada 24.aprīlis)
• Referāts „Inovācijas māsu izglītībā Eiropas augstākās izglītības telpā”: P.Stradiņa veselības un
sociālās aprūpes koledžas konferencē „21.gadsimts – jaunu zināšanu un tehnoloģiju laikmets”
(PSVSAK, Jūrmala, 2007.gada 23.-24.novembris)
• Referāts „Māsu izglītības kvalitātes nodrošināšanas principi EAIT” : Rīgas Medicīnas koledžas
2.starptautiskajā konferencē „Pētniecība kā studiju procesa un prakses virzītājs veselības aprūpē”
(RMK, Rīga, 2007.gada 25.-26.oktobris)
• Dalība 4. Starptautiskajā Māszinību menedžmenta konferencē (hacettepe \university, Faculty of
Health sciences, Turcija, 2008.gada 13.-15.oktobris)
• Rīgas Medicīnas koledžas 1.starptautiskās zinātniskās konferences „Māszinības kā vērtība
mainīgā izglītības telpā” Organizācijas komitejas locekle (2005.)
• Rīgas Medicīnas koledžas 2.starptautiskās zinātniskās konferences „Pētniecība kā studiju
procesa un prakses virzītājs veselības aprūpē” Organizācijas komitejas locekle (2007.)
• Rīgas Medicīnas koledžas 3.starptautiskās zinātniskās konferences „Aktualitātes veselības
aprūpes izglītības pilnveidē: mūsdienas un nākotne” Organizācijas komitejas locekle (2010.)
Akadēmiskie kursi:
• Projektu izstrāde un vadība, 2 KP
• Vispārējā propedeitika, 2 KP
Papildus ziņas par profesionālo darbību:
• Darba grupas Militārā paramediķa profesijas standarta un studiju paraugprogrammas izstrādei
locekle
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Raivis DAVIDSONS
Dzimšanas gads: 1988
Izglītība:
10.08.2010. Latvijas Universitāte – Juridiskā fakultāte – profesionālās augstākās izglītības
maģistratūra
01.09.2009. Rīgas Tehniskā universitāte – Inženierekonomikas un vadības fakultāte –
nekustamā īpašuma pārvaldība
15.08.2007 – 04.07.2010.Latvijas Universitāte – Juridiskā fakultāte – Sociālo zinātņu bakalaura
grāds tiesību zinātnē
01.09.1995 – 12.07.2007. Rīgas 64. vidusskola, vidusskolas kurss ar padziļinātu kursu fizikā,
matemātikā un angļu valodā.
Nodarbošanās:
2010./2011.st.g. - LU Rīgas Medicīnas koledža, stundu pasniedzējs
Zinātniski pētnieciskā darbība:
2010. Bakalaura darbs ‘‘Zemes reformas Latvijas teritorijā (19.–21.gadsimts.)’’
2009. Studiju darbs II ‘‘Administratīvā akta apstrīdēšana’’
2008. Studiju darbs ‘‘Zemes reformu apskats Latvijas teritorijā’’
2006. Zinātniski pētnieciskais darbs ‘‘Latviešu izceļošana uz ārzemēm darba meklējumos’’
Akadēmiskie kursi:
Profesionālās darbības juridiskie aspekti, 2 KP
Papildus izglītība, kursi:
30.09.2010 Jauno Uzņēmēju Forums – Laiks izrāvienam.
14.02.2010 – RTU Karjeras centra un Nordic Training International biznesa treniņš „Sāc savu
biznesu 20 gadu vecumā!”
25.05.2010 LIAA un Eiropas Komisijas seminārs „Eksportēšanas juridiskie jautājumi”
13.02.2010 Latvijas Studentu apvienības seminārs par Boloņas procesu.
14.05.2008 Seminārs sadarbībā ar SIA ‘‘AKSEDO’’ ‘‘Eksporta un Investīciju tirgus Bulgārijā’’
09.07.2007 – 05.09.2007 Nordic Training International ‘’Komercdarbības uzsācēju apmācības,
konsultācijas un finansiālais atbalsts komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai’’
25.09.2006 – 20.12.2006 Rīgas pašvaldības aģentūras ‘’Rīgas Mājoklis’’, ‘’ISMA’’, ‘’Latvijas
Amatniecības kamera’’ pieaugušo neformālās izglītības programma ‘‘Mājas meistars’’(160
stundas)
01.11.2005 – 29.11.2005 Rīgas pašvaldības aģentūra ’’Rīgas Mājoklis’’ ‘‘Daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pamati’’ (64 stundas)
Papildus ziņas par profesionālo darbību:
• LU Juridiskās fakultātes Domes loceklis
• LU Satversmes sapulces studentu pārstāvis
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Lienīte DĀBOLIŅA
Dzimšanas gads: 1971
Izglītība:
2002-2004. Studijas RSU pēcdiploma izglītības fakultātes neonatoloģijas rezidentūrā
1995-1998. Studijas LMA pediatrijas rezidentūrā
1989-1995. Studijas Latvijas Medicīnas Akadēmijas Pediatrijas fakultātē
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
1995. ārsta grāds
Nodarbošanās:
2010 līdz šim LU Rīgas medicīnas koledžas mācībspēks
2005-2010 Rīgas medicīnas koledžas mācībspēks
2004 līdz šim Bērnu klīniskās universitātes Bērnu slimnīca Gaiļezerā ārsts- neonatologs
Jaundzimušo nodaļā
2001-2004. Bērnu slimnīca Gaiļezerā ārsts-pediatrs Jaundzimušo nodaļā
1999-2001. RSU Pediatrijas katedras vecākais laborants
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas :
L. Dāboliņa, R.Lugovska ,, 21 hromosomas trisomijas prenatālā diagnostika’’, žurnālā doctus
2004. septembris
Zinātniski pētnieciskā darbība:
• 2004. Neonatoloģijas rezidentūras noslēguma Zinātniski pētnieciskais darbs ,,21 hromosomas
trisomija Latvijā1999-2003.gads., darba vadītāja Rita Lugovska
• Līdzdalība asoc. Profesores I. Rankas vadītā PVO pētījumā ,, Skolēnu psihosomatiskā stāvokļa
izpēte Latvijā’’ 1993.gada aptaujas datu apkopošanā
Akadēmiskie kursi:
Pediatrija, 3 KP
Bērna specifiskā propedeitika, 2 KP
Papildus ziņas par profesionālo darbību:
Latvijas neonatologu biedrības biedrs un valdes loceklis
Pediatrijas biedrības biedrs
2011. gada 10.februārī
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Guntra DZELME
Dzimšanas gads: 1959
Izglītība:
Rīgas Tehniskā
Universitāte
1999.- 2000.

Augstāķā profesionāļā izglītība
Arodpedagoga kvalifikācija

Rīgas Medicīnas Institūts
1984 - 1990

Ārstniecības specialitāte

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
1990 – ārsts-terapeits
Nodarbošanās:
2010. – līdz šim brīdim Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža, lektore
1985. - 2004.
Pasniedzēja Rīgas 5.medicīnas skola
1985. - 2000.
Ārste ordinatore Rīgas 7.klīniskā slimnīca
2000. - 2011.
Ārste ordinatore SIA RAKUS Klīnika Biķernieki
Zinātniski pētnieciskā darbība:
Dalība starptautiskās zinātniskajās konferencēs pēdējo 6 gadu laikā:
2011.- Current trends and future strategies in cardiology treatment. 1 st. European aspirin cardio
symposium
2009. Dalība Latvijas Ārstu kongresā
2009. Dalība III Starptautiskā Gastroenterologu kongresā
2007. Pažymejimas Hipertenzijos gydymas starptautiska konference
2007. 4th Aterosclerosis congress in Tallin
Akadēmiskie kursi:
Aprūpe internā medicīnā, 5 KP
Internā medicīna, 5 KP
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Māra EGLĪTE
Dzimšanas gads: 1951.
Izglītība:
1997. University of Umea, Department of Psychiatry, course of cognitive psychotherapy
1975. – 1976. RMI specializācija – internatūra psihiatrijā
1969. – 1975. Rīgas Medicīnas institūts – ārstniecības fakultāte
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
1997. LR medicīnas zinātņu doktore
Nodarbošanās:
2009 – līdz šim brīdim –Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža, stundu pasniedzējs
Kopš 1985.g. līdz šim KUS „Gaiļezers” konsultējošā psihiatre
1980. – 1985. Latvijas eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūts, Psihofizioloģijas
laboratorijas zinātniskā līdzstrādniece
1978. - 1980. Rīgas psihoneiroloģiskais dispansers – psihiatre
1975. – 1978. Liepājas psihoneiroloģiskā slimnīca – ārste – psihiatre.
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1. M. Hakele (Eglīte) Mugurkaula kakla daļas osteohondrozes pacientu neiroloģisko sindromu
psihopatoloģiskie aspekti. – Latvijas Ārsts – 1989.g. 60 – 63 lpp.
2. Aide H. Eglite M. Eglitis I. A correlation between neurological pathology and psychiatric change
in patients with cervical osteochondrosis. – Abstracts the I Baltic Sea Conference on
Psychosomatic and Psychotherapy. Kiel, 1992.p.79
3. Māra Eglīte, Pacientu ar hroniskām muguras sāpēm psiholoģiskā struktūra un ārstēšanas
ieteikumi. – Pasaules Latviešu Ārstu II kongresa tēzes. Rīga 1993.g. 29.lpp.
4. Mara Eglite Psychosomatic aspects in recurrent back pain patients . Abstracts thesis of Baltic
Sea conference on psychosomatic Treatment. Riga 1996. p.46
5.Mara Eglite The 10 year experience of liaison psychiatrist in the general hospital Riga. European
Psychiatry. 1998. Vol.13,p.320
6. M.Eglīte Moclobemida lietošana klīniskajā praksē. Transoloģijas almanahs. 2001 . lpp. 51– 54
Raksti zinātniskos un profesionāli izglītojošos izdevumos: 34
Tēzes kongresos un konferencēs: 16
Publikācijas presē par psihiatrijas un psihiskās veselības jautājumiem: 144
Zinātniski pētnieciskā darbība:
1980 .– 1982.Psihoaktīvo vielu ietekme uz pacienta psihofizioloģiskajiem procesiem
1983 . – 1985. Fizikālu faktoru ietekme uz pacienta neirofizioloģiskajiem procesiem.
Akadēmiskie kursi:
Pacientu aprūpe psihiatrijā un mentālā veselība, 2 KP
Neatliekamā neiroloģija, 2 KP
Neiroloģija, 2 KP
Papildus ziņas par profesionālo darbību:
•
Latvijas psihiatru asociācijas biedre
•
Eiropas psihiatru asociācijas biedre
•
LR ZVA Klīnisko pētījumu nodaļas ekspertu komisijas locekle 2004. – 2009.g.
•
LR ZVA Klīnisko pētījumu nodaļas ārštata eksperte
2011. gada 28.janvāris
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Jeļena HARLAMOVA
Dzimšanas gads: 1974.
Izglītība:
2009. – līdz šīm brīdim, Doktorantūra, Latvijas Universitāte Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte,
Psiholoģijas nodaļa. 2013.gadā plānots iegūt doktora grādu psiholoģijā (klīniskā psiholoģijā,
kognitīvi biheiviorālās terapijas virzienā).
2001. – 2003.g. Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte. Maģistra grāds
psiholoģijā
1998. – 2000.g. Baltijas Krievu institūts. Public relations (sabiedrisko attiecību) fakultātes
maģistratūra. Fakultātes darbības pārtraukšanas dēļ nav pabeigta.
1994. – 1998.g. Latvijas Universitātes Rīgas Humanitārais institūts. Psiholoģijas bakalaura grāds ar
kvalifikāciju personības un sociālajā psiholoģijā
1991. – 1994.g. Rīgas 5.medicīnas skola. Medicīnas māsas diploms.
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
2003. Maģistra grāds psiholoģijā
Nodarbošanās:
No 2009. – līdz šim brīdim Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža, lektore
No 2000.gada līdz šīm brīdim – RAKUS klīnika “Gaiļezers”, psiholoģe.
No 2002.gada līdz šīm brīdim – Rīgas Medicīnas koledža, lektore (kursu veidošana un pasniegšana
Attīstības psiholoģijā, Krīžu psiholoģijā).
No 2005.gada līdz šīm brīdim – “Gaiļezers” Konsultatīvā poliklīnika, Atmiņas kabinets, psiholoģe.
2007. – 2009.g. SIA “Kerena”, “Farmaceitu darba psiholoģiskie aspekti” tālākizglītības
programmas veidošana un pasniegšana.
1992. – 2000.g. Klīniskā slimnīca “Gaiļezers”, Reanimācijas un intensīvās terapijas nodaļa.
Medmāsa.
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1. Harlamova J., Sebre S. (2010). Negatīvo posttraumatisko pārliecību saistība ar pārciestas
vardarbības ģimenē smaguma pakāpi. Iesniegts publicēšanai Latvijas Universitātes Rīgas
Medicīnas koledžas 3. starptautiskās zinātniskās konferences „Aktualitātes veselības aprūpes
izglītības pilnveidē : mūsdienas un nākotne”, zinātnisko rakstu krājumā.
2. Harlamova J., Sebre S. (2010). Posttraumatic cognitions in relation to severity of physical and
sexual abuse. Starptautiskās konferences „Posttraumatic disorders – risk factors, concepts and
treatment” tēzes. University of Warsaw, Interdisciplinary Center for Behaviour Genetic Research,
55 lpp.
3. Paegle I., Harlamova J. (2009). Vieglu kognitīvo funkciju traucējumu sindroms. Latvijas ārsts, 92009, 38.lpp.
4. Ozoliņa R., Biezā A., Harlamova J., Paegle I., Krūmiņa G. (2007). Galvas smadzeņu normālā
fizioloģiskā un priekšlaicīgā patoloģiskā novecošana. Diagnostisko kritēriju izstrāde. 2007.gada
zinātniskās konferences tēzes. Rīga: RSU, 296 (43) lpp.
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Zinātniski pētnieciskā darbība:
Dalība starptautiskās zinātniskajās konferencēs pēdējo 6 gadu laikā:
2006. – 2008.g., piedalīšanās pētījumā „Galvas smadzeņu normālā fizioloģiskā un priekšlaicīgā
patoloģiskā novecošana. Diagnostisko kritēriju izstrāde“. RSU finansējums, līdzpētniece.
Varšavas Universitāte, Polija 02. - 04. 07. 2010. Starptautiskā konference „Posttraumatic disorders
– risk factors, concepts and treatment”.
Stenda referāts „Posttraumatic cognitions in relation to severity of physical and sexual abuse”.
Harlamova J., Sebre S..
Latvijas neirologu asociācijas konference (2008)
Referāts „Kognitīvo traucējumu psihodiagnostika. Vaskulāro un neirodeģeneratīvo traucējumu
diagnostisko kritēriju atšķirības”. Harlamova J.
Rīgas Stradiņa universitāte, 6.zinātniskā konference, 30.03.2007.,
Ozoliņa R., Biezā A., Harlamova J., Paegle I., Krūmiņa G. (2007). Galvas smadzeņu normālā
fizioloģiskā un priekšlaicīgā patoloģiskā novecošana. Diagnostisko kritēriju izstrāde.
The 1st Scandinavian and Baltic Congress on neurosurgery, Baltijas valstu neiroķirurgu asociācija,
Rīga, 01.06.2003. Referāts „Burnout among nurses”. Harlamova J.
Akadēmiskie kursi:
Attīstības psiholoģija un ievads psihosomatiskā, 2 KP
Papildus ziņas par profesionālo darbību:
Klīniskās prakses vadīšana psiholoģijas profesionālā bakalaura un maģistra studiju programmas
studentiem, LU PPF.
Saskarsmes treniņa vadīšana psiholoģijas profesionālā bakalaura studiju programmas studentiem,
LU PPMF.
No 2009.g. atbalsta grupu vadīšana sievietēm, kas cieš vai ir cietušas no vardarbības ģimenē
No 2008.g. „Bērnu emocionālā audzināšana” grupu vadīšana
Piedalīšanās ERASMUS programmā ar lekciju (2008), The psychological aspects of suicide.
Lietuva, Šauļi
2004.g. Piedalīšanas projektā: “Psiholoģiskās konsultēšanas sistēma un atbalsta grupu izveidošana
pacientiem pēc pašnāvības mēģinājuma, slimnīcā “Gaiļezers””.
No 2000.g. līdz šim brīdim - māsu tālākizglītības kursu programmas māsām veidošana un
pasniegšana (Vadības psiholoģija, Saskarsme, Stresa menedžments).
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Patrīcija IVANOVA
Dzimšanas gads: 1980
Izglītība: No 2004. gada doktorantūras studijas LU Medicīnas fakultāte, Medicīnas un farmācijas
programma, ķirurģijas apakšnozare
2010 (maijs – jūlijs) Stažēšanās Hospital Universidad de Bellvitge, Asinsvadu ķirurģijas centrs,
Barselona, Spānija
2004 - 2010 g. Rezidentūra asinsvadu ķirurģijā. Pēcdiploma Izglītības fakultāte, Rīgas Stradiņa
Universitāte
2008 (oktobris- novembris) Stažēšanās Ķelnes Universitātes Klīnika, Asinsvadu ķirurģijas centrs,
Ķelne, Vācija
2007 (janvāris – maijs) Studijas apmaiņas programmā, Porto Universitāte, Medicīnas fakultāte,
Hospital San Joāo, Angioloģijas un asinsvadu ķirurģijas nodaļa, Portugāle
1998 - 2004. gadam - LU Medicīnas fakultāte, ārsta grāds, absolvējusi ar LU Rektora atzinības
rakstu,
1995 -1998. gadam - Rīgas 49. vidusskola,
1988 -1995. gadam - Rīgas 1. ģimnāzija
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
Kopš 2005. g. septembra – lektore, Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžā
Kopš 2011. g. janvāra – lektore, Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē
Nodarbošanās:
Kopš 2010. g. marta – asinsvadu ķirurgs, Asinsvadu ķirurģijas nodaļā, RAKUS klīnika
“Gaiļezers”
Kopš 2010. g. marta - ārsts, Asinvadu katetrizācijas laboratorijā, RAKUS klīnika
“Gaiļezers”
2009 – 2010. g – ārsts-stažieris, Asinvadu katetrizācijas laboratorijā, RAKUS klīnika
“Gaiļezers”
Kopš 2005. g. septembra – lektore, Rīgas Medicīnas koledžā ārstu palīgu specialitātes studentiem
2004 – 2010. oktobra – ārsts-rezidents asinsvadu ķirurģijā, RAKUS klīnika “Gaiļezers”
2001. g. jūlijs – brīvprātīgs darbs - Tenderden House Bupa Care Homes, St. Albans, Lielbritānija
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
• P.Ivanova, I. Kikule, D. Krievins, V. Zvirgzdins, E. Lietuvietis, S. Thor, G. Sprudzans.
Carotid endarterectomies in Latvia. Acta Chirurgica Latviensis 2009(9): 33 -8.
• Trial Colaborative Group. General anaesthesia versus local anaesthesia for carotid surgery
(GALA): a multicentre, randomised trial. Lancet 2008; 372:2132-42
• P. Ivanova, D. Krieviņš, J. Rīts, N. Tomiševa ”The importance of bacterial colonization on
venous ulcer healing ”, apbalvots ar 3. vietu postersesijā. 4.10.2006 -7.10.2006 .Vācijas 48.
fleboloģijas biedrības kongress. Rostoka, Vācija ( Journal of Phlebologie. 2006; 4:A23-A24)
• P. Ivanova, J. Rits, D. Krievins, V. Zvirgzdins „Chronic venous insuffiency patient in Latvia”
Stenda referāts, 22th World Congress of the International Union of Angiology, 24-28 jūnijs,
Lisbona, Portugāle 2006
• P.Tretjakovs, A. Jurka, A. Stifts, P. Ivanova, D. Krievins, A. Jansone, JI Aivars, V. Pīrāgs
”The effect of serotonin 5-HT2 receptor on vasomotor responses” pieņemts un apstirināts
publicēšanai Vascular Disease Prevention, 2005
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•

•
•

D.Krievins, A.Balode, E.Lietuvietis, K.Kisis, M.Gedins, P.Ivanova, N.Tomiseva “The effect
of bacterial colonization and antibacterial therapy on venous ulcer healing”, Pasaules 21.
Starptautiskās angioloģijas biedrības kongresa tēzes. 22-26. maijs, Roma, Itālija (stenda
referāts)
D.Krieviņš, A.Balode, P.Ivanova, N.Tomiševa “Antibakteriālās terapijas nozīme venozu čūlu
ārstēšanā”, Latvijas ķirurģijas žurnālā (Acta Chirurgica Latviensis).2003.(I)
J.Rozentāls, K.Staudžs, V.Liepa, N.Vnukova, A.Platkājis, J. Bernšteins, P.Ivanova,
V.Zvirgzdiņš “Karotīdu paragangliomas gadījums”, Latvijas ķirurģijas žurnāls (Acta
Chirurgica Latviensis) 2003.(3), 145 – 147.

Zinātniski pētnieciskā darbība:
Dalība starptautiskās zinātniskajās konferencēs pēdējo 6 gadu laikā:
2010. g. 12. februāris - seminārs „Cerebral aneurism’s embolisation with Hydrocoils
(Microvention)”, Rīga, Latvija
2010. g. 20-22 janvāris - kursi „Basic course in vascular ultrasound”, Kopenhāgena, Dānija
2010.g. 15. janvāris - CALISTO pētījuma noslēguma seminārs, Roma, Itālija
2009. gada 19-23 septembris – CIRSE (Cardiovascular and Interventional Radiology Society of
Europe) Annual Meeting 2009
2007. g. 20-23. septembris - XXI Annual Meeting of the European Society for Vascular Surgery,
Madride, Spānija
2007. g. 12-14. maijs - European Vascular Course, Marseļa, Francija
2006. g. 15 -16. decembris - Aortic Surgery „HOW TO DO IT” II, Milāna, Itālija
2006. g. 4-7. oktobris - 48th Annual Meeting of the German Society of Phlebology, Rostoka,
Vācija
2006. g. 21-24. septembris - European Society for Vascular Surgery XX Annual Meeting, Prāga,
Čehija
2006.g. 21. septembris - Revision Course in Vascular Surgery, Prāga, Čehija
2006. g. 24-28 jūnijs -22th World Congress of the International Union of Angiology, Lisbona,
Portugāle
2006.g. 8-11. aprīlis – 28th Charing Cross International Symposium,Global Endovascular Forum,
More Vascular and Endovascular Controversies + Revision course, Londona, Lielbritānija
2005.g. 20. maijs – 3. Latvijas ķirurgu kongress, Rīga
2005.g. 12. marts – 2. Latvijas Fleboloģijas kongress, Rīga
2005.g. 10.-12. februāris – Diabetes & Vascular Surgery. Bringing Basic Science into Clinical
practice. Stockholma, Zviedrija
Akadēmiskie kursi:
Vispārīgā un speciālā ķirurģija- 2KP
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JEĻENA KOMPA
Dzimšanas gads: 1964
Izglītība:
Rīgas Stradiņa universitāte
09/2008. - 06/2010.
Rīgas Stradiņa universitāte
09/2002. - 06/2004.

Veselības zinātņu maģistra grāds veselības aprūpē
Māsas grāds

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
01/2010. – līdz šim brīdim Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas asistente
08/2005.- 01/2010.
Rīgas Medicīnas koledžas asistente
Nodarbošanās:
2010. – līdz šim brīdim Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas asistente
1983.- 1993. Rīgas pašvaldības SIA Klīniskā slimnīca „Gaiļezers”, māsa
1993.- līdz šim brīdim SIA Rīgas Austrumu Klīniskā Universitātes slimnīca klīnika „Gaiļezers”,
intensīvās terapijas klīnikas virsmāsa
2005. – 2010. Rīgas Medicīnas koledžas asistente
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
Starptautiskā kongresa materiālos tika publicēti pētījuma rezultāti: „Faktori, kas sekmē
nozokomiālās infekcijas attīstību, veicot traheostomas/intubācijas caurulītes aprūpi māsas darbā”.(
„Factors that influence the risk of healthcare associated infections in patients care with tracheostomy
or intubation tube”). 6th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists 2010,
Warsaw, Poland
Zinātniski pētnieciskā darbība:
Dalība starptautiskās zinātniskajās konferencēs pēdējo 6 gadu laikā:
2010. -Konferencē „Aktuālākās aprūpes problēmas daudzprofilu stacionārā. Problēmu risināšanas
iespējas un metodes”. Rīgas Austrumu Klīniskā Universitātes slimnīca.
2010. -Starptautiskā konference infekciju kontroles jomā. Latvijas onkoloģijas centrs.
2010. -Zinātniski pētnieciskā konference „Aktualitātes māsu izglītībā un praksē”. Rīgas Austrumu
Klīniskā Universitātes slimnīca.
2009. – 6. Zinātniski pētnieciskā konference „Māsas prakses pētniecības pieredze. Rīgas Austrumu
Klīniskā Universitātes slimnīca klīnika „Gaiļezers”.
2009.- Seminārs: Drošības koncepcija veicot infūziju un perifērās vēnas punkciju.
Konference: Sabiedrības veselība Latvijā. Rīgas Austrumu Klīniskā Universitātes slimnīca klīnika
„Gaiļezers”.
2008. - Vācijas, Francijas un pārējo Eiropas valstu dezinfekcijas līdzekļu testēšanas metožu
salīdzinājums.
Dezinfekcijas līdzekļu aktīvās vielas – priekšrocības un trūkumi. Rīga. Infekciju kontroles un
sterilizācijas asociācija.
2008.- Kongress: the 4th International Baltic congress of anaesthesiology and intensive care and 4th
joint congress of anaesthesiology, reanomatology, intensive care, emergengy and disaster medicine
in Latvia.
2008.- Konference „Sabiedrības veselība Latvijā” par godu Latvijas valsts 90. Gadadienai. Rīgā
2008.g. 28. Novembrī.
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2007.- Starptautiskā konference „Scientific innovations in the field of disinfection application” .
Latvia, Cesis.
2007.- – 4. Zinātniski pētnieciskā konference „Māsas prakses pētniecības pieredze. Rīgas
pašvaldības SIA Klīniskā Universitātes slimnīca klīnika „Gaiļezers”.
2007.- Piedalīšanos seminārā „Pozitīva prakses vide: Kvalitatīva darba vieta =kvalitatīva pacientu
aprūpe”. Rīgas pašvaldības SIA Klīniskā Universitātes slimnīca klīnika „Gaiļezers”.
2007.- Tālākizglītības kursi „Intravenozās terapijas pamatprincipi”. Klīniskā universitātes slimnīca
„Gaiļezers”.
2007.- Tālākizglītības kursi „Transfuzioloģija”. Rīgas pašvaldības SIA Klīniskā Universitātes
slimnīca klīnika „Gaiļezers”.
2007.- Tālākizglītības kursi „Mūsdienīgas intravenozas terapijas nodrošināšana”. Rīgas pašvaldības
SIA Klīniskā Universitātes slimnīca klīnika „Gaiļezers”.
2006.- Padziļinātās kardiopulmonālās reanimācijas intensīvās apmācības resertifikācijas kursa
programma. Latvijas Universitāte Medicīniskās pēcdiploma izglītības institūts.
2006.- Piedalīšanos seminārā „Jaunākie zinātniskie sasniegumi anestezioloģijas, reanimācijas un
intensīvās terapijas medicīnas aprīkojuma ražošanā”. Lietuva, Viļņa.
2006.- Kvalifikāciju uzturoš. kursi „Neatliekamā palīdzība vitālo funkciju atjaunošanai”. Rīga.
Medicīnas Profesionālās izglītības centrs.
2006.- Zinātniski pētnieciskā konference „Māsas prakses pētniecības pieredze”. SIA klīnikskā
slimnīca „Gaiļezers”.
2005.- Starptautiskā konference „Encouragement of health care professionals to take actively part in
the ADR reporting”of EU Phare Twinning Project „medicinal producēt market Surveillance and
Pharmacovigilance”at the Gaiļezers Hospital, Riga, Latvia.
2005.- Kongress: the 1th International Baltic congress of anaesthesiology and intensive care and the
3rd joint congress of anaesthesiology, reanomatology, intensive care, emergency and disaster
medicine in Latvia.
2005.- dalība 1. Starptautiskajā zinātniski-pētnieciskajā konferencē „Māszinības kā vērtība mainīgā
izglītības telpā”. Rīga, Latvija.
2005.- Kvalifikāciju uzturoš. kursi „Katastrofu medicīnas aktualitātes un ekstremālo situāciju
medicīnas pamati. Rīga. Medicīnas Profesionālās izglītības centrs.
2005.- Kvalifikāciju uzturoš. kursi „Klīniskās toksikoloģijas aktuālie jautājumi”. Rīga. Medicīnas
Profesionālās izglītības centrs.
2005.- Kvalifikāciju uzturoš. kursi „Intensīvās terapijas nodaļu vidējā medicīnas personāla rīcība
masu negadījumos un katastrofās”. Rīga. Medicīnas Profesionālās izglītības centrs.
2005.- Kvalifikāciju uzturoš. kursi „Smagu traumu pacientu intensīvās medicīniskās aprūpes
pamati”. Rīga. Medicīnas Profesionālās izglītības centrs.
Akadēmiskie kursi:
Intensīvā terapija un katastrofu medicīna, 2 KP
Speciālās klīniskās procedūras ārsta palīga praksē, 2 KP
Anestezioloģija un pacientu aprūpe, 2 KP
Intensīvās terapijas pacientu aprūpe, 2 KP
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Karīna KURTIŠA
Dzimšanas gads: 1976
Izglītība:
Rīgas Stradiņa Universitāte
09/2009. - 06/2010.
Latvijas Universitāte
09/2004. - 06/2006.
Latvijas Universitāte
09/2000. - 07/2003.

Profesionālā bakalaura grāds
Veselības zinātņu maģistra grāds
Veselības zinātņu bakalaura grāds

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
07/2004.- 01/2010.
Rīgas Medicīnas koledža docente
01/2010. – līdz šim brīdim Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža docente
Nodarbošanās:
2002. – 2004. Pasniedzēja Rīgas 5. Medicīnas skola
2004. – 2010. Lektore Rīgas Medicīnas koledža
2010. – līdz šim brīdim Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža, lektore
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1. Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto
institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana” projekts “Veselības
aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai
attīstībai” Mācību materiāla izstrāde “Pacientu aprūpes standartu lietošana ārstniecības
personu izglītībā un praksē” R: 2010., 345.lpp.
2. Līgumdarbs ar Medicīnas Profesionālās Izglītības centru - par metodiskā materiāla izstrādi māsu
palīgiem Leonardo da Vinci programmas projektā - 1.nodaļa "Pacientu novērošana un novērtēšana.
Cilvēka pamatvajadzības". Līdzautori: V. Biezā, I. Pičukane, I. Kozinde, J. Ankrava, I. Vikmane, I.
Srode. R: MPIC, 2001., 118lpp.
Konferenču tēzes: 1
Zinātniski pētnieciskā darbība:
2009. - 2010. MRSA (Meticilīnrezistents Staphylococcus aureus) infekcijas risks ķirurģiska profila
nodaļā
2010. dalība pedagogu mobilitātē Erasmus Tallina
2005. - 2006. Garīgās aprūpes nozīme neiroķirurģiskiem pacientiem
Akadēmiskie kursi:
Klīniskās procedūras, 5 KP
Klīniskās procedūras specialitātē, 4 KP
Speciālā jeb nozaru ķirurģija un pacientu aprūpe, 2 KP
Pacientu aprūpe ambulatorās iestādēs un mājas apstākļos I, II, 4 KP
Klīniskās procedūras (prakse), 3 KP
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Viesturs LIGUTS
Dzimšanas gads: 1950.
Izglītība:
Institūcija
Datums:
Rīgas Medicīnas institūts,
1968. g. – 1974. g.
Ārstniecības fakultāte
Rīgas pilsētas 1. klīniskā slimnīca 1974. g. – 1975. g.
Rīgas Medicīnas institūts,
Anestezioloģijas un
1978. g. – 1980. g.
reanimatoloģijas katedra
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
2003. RSU asociētais profesors
1995. RSU docents
1994. Medicīnas zinātņu doktors

Diploms vai zinātniskā pakāpe
Augstākā medicīniskā
Internatūra ķirurģijā
Klīniskā ordinatūra anestezioloģijā
un reanimatoloģijā

Nodarbošanās:
2010. – līdz šim brīdim – Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža, viesdocents
2010. - Rīgas Stradiņa universitātes asociētais profesors (no 2003. gada)
1995. – 2003. g. RSU docents
1991. - 1995. g. – Latvijas Medicīnas akadēmijas (Rīgas Stradiņa universitātes) Katastrofu
medicīnas un toksikoloģijas katedras vadītājs
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
• „Efedrona lietotāju saindēšanās ar mangānu (Poisoning with manganese among efedrone
abusers)” - Starptautiskā Baltijas 1. Anestezioloģijas un intensīvās terapijas un 3. Latvijas
apvienotā anestezioloģijas, reanimatoloģijas, intensīvās terapijas, neatliekamās palīdzības un
katastrofu medicīnas kongresa tēžu publikācija „Latvijas Zinātņu akadēmijas vēstis” – Proc.
Latvian Acad. Sci, Section B, Vol. 59 (2005), No. 5, 223 – 224.
• Oriģinālraksts „Parkinsonismam līdzīgs sindroms metkatinona lietotājiem un mangāna nozīme
(A Parkinsonian Syndrome in Methcathinone Users and the Role of Manganese)” žurnālā „The
New England Journal of Medicine”; N ENGL J MED 358;10, 1009-1017; March 6, 2008.
• Starptautiskā Baltijas 4. Anestezioloģijas un intensīvās terapijas un 4. Latvijas apvienotā
anestezioloģijas, reanimatoloģijas, intensīvās terapijas, neatliekamās palīdzības un katastrofu
medicīnas kongresā nolasītās, kvalifikāciju paaugstinošās lekcijas publikācija „Akūtu
intoksikāciju intensīvās terapijas principi Latvijas Toksikoloģijas centrā” „Latvijas Zinātņu
akadēmijas vēstis” – Proc. Latvian Acad. Sci, Section B, Vol. 62 (2008), No. 4/5, Supplement,
S93 – S95.
• „Fatāla smaga alimentāra hipofosfatēmija” Starptautiskā Baltijas 4. Anestezioloģijas un
intensīvās terapijas un 4. Latvijas apvienotā anestezioloģijas, reanimatoloģijas, intensīvās
terapijas, neatliekamās palīdzības un katastrofu medicīnas kongresā stenda referāts, „Latvijas
Zinātņu akadēmijas vēstis” – Proc. Latvian Acad. Sci, Section B, Vol. 62 (2008), No. 4/5, A3233.
• „Klīniskā anestezioloģija un intensīvā terapija” I. Vanaga un A. Sondores redakcija, līdzautors,
SIA „Nacionālais apgāds” Rīga, 2008, ISBN 978-9984-26-388-5.
• „Intensīvās terapijas rokasgrāmata”, SIA „Medicīnas apgāds”, Rīgā, 2008, ISBN 978-813-04-2.
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•
•
•
•
•
•

„Ievads farmakovigilancē (Grāmata par zāļu blaknēm)”, līdzautors, Zāļu valsts aģentūra, Rīga,
2005, ISBN 9984-19-824-3.
“Ekstremālā toksikoloģija”, ”Nacionālais apgāds”, ISBN 9984-26-108-5., 2003. g.
“Atdzīvināšana, Neatliekamā medicīniskā palīdzība Daiņa Krieviņa redakcijā” – līdzautors,
120.-133. lpp., NMPC, Rīga, ISBN 9884-9207-1-2., 2002. g.
Vanags, E. Daugulis, P. Tomiņš “Anestezioloģija, reanimatoloģija un intensīvā terapija” - ©
SIA ”Nacionālais apgāds”, līdzautors, 565.-575. lpp., ISBN 9984-26-089-5., 2002. g.
“Testu jautājumi neatliekamajā un katastrofu medicīnā” - LR Katastrofu medicīnas centra
izdevums, līdzautors, 2001. g.
“Toksikoloģijas rokasgrāmata” - © SIA Nacionālais medicīnas apgāds, ISBN 9984-26-038-0,
2001. g.

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos, konferenču tēzes: 57
Monogrāfijas: 8
Zinātniski pētnieciskā darbība:
• VSIA „Vides projekti”” projekts „Vides aizsardzības interešu nodrošināšana latvāņu izplatības
ierobežošanas procesā (Nr.613)., Rīga, 2006. g. 05.06.
• RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas zinātniskais pētījums 1-30/03 „Latvāņu radītie ādas
un gļotādu bojājumi, to saistība ar laika apstākļiem, profilaktiskie pasākumi”, Rīga, 2008.g.
• Eiropas Savienības (ES) PHARE projekta „Medical Products Market Surveillance and
Pharmacovigilance” komponente “Medikamentu blakus parādību farmakovigilance” – reģ.
numurs: LV03-EC-02, 2003. - 2005.
• LZP zinātniskais pētījums Nr.04.1203. „Mangāna pārmēra uzkrāšanās organismā izraisītie
centrālās nervu sistēmas bojājumi, to izpausmes un antidotu (helatoru) ārstnieciskās efektivitātes
vērtējums” 2004.01.01. – 2007. 31.12.
• LZP zinātniskais pētījums Nr. 08.2203. „Parkinsonisms efedrona lietotājiem: mangāna
neirotoksicitātes klīniskās un morfoloģiskās īpatnības” 2008.01.01. – 2008. 31.12.
Akadēmiskie kursi:
Intensīvā terapija un katastrofu medicīna, 2 KP
Katastrofu medicīna un toksikoloģija, 1 KP
Neatliekamā palīdzība vitālo funkciju atjaunošanai, 2 KP
Neatliekamā palīdzība vitālo funkciju atjaunošanai bērniem, 2 KP
Papildus ziņas par profesionālo darbību:
• 2010. - Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Anestezioloģijas un neatliekamās
medicīnas galvenais speciālists.
• No 2009. - LR VM Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Katastrofu medicīnas centra
toksikologs-eksperts
• No 2009. - Valsts Zāļu aģentūras Zāļu blakus parādību uzraudzības komisijas priekšsēdētājs
• 1989. – 1993. g. - LR Veselības ministrijas galvenais speciālists–toksikologs
• No 1995. g. - LR Zemkopības ministrijas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas komisijas
eksperts-toksikologs
• No 1993. g. - Latvijas Saindēšanās informācijas centra vadītājs
2011. gada 28.janvāris
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Ojārs LIZĀNS
Dzimšanas gads: 1947
Izglītība:
Rīgas medicīnas institūts
1967.-1973.

ārstniecības specialitāte – ārsts.

Rīgas medicīnas institūts
1973.-1974.

internatūra – ārsts dermatovenerologs.

Rīgas medicīnas institūts
1975.-1978.

dermatoveneroloģijas katedra – aspirants.

30.05.91. piešķirta augsti kvalificēta ārsta dermatovenerologa kvalifikācijas kategorija,
LR VAM reģ.Nr. 677.
Iegūts ārsta sertifikāts Nr. A - 10034 par tiesībām praktizēt kā dermatovenerologam visā Latvijas
Republikas teritorijā līdz 2013.gada 20.augustam.
No 07.03.05 – 28.06.05. LU Pedagoģojas un psiholoģijas fakultātē apguvu augstskolu docētājiem
piedāvāto programmu „Augstskolu didaktika:” mūsdienu teorijas un prakse” programmas
sertifikāta saņemšanai.
Ar LĀB Ārstniecības personu apmācības tiesību komisijas lēmumu apstiprināts par pēcdiploma
apmācības apmācīt tiesīgu ārstu no 2002.g. LR VM rīkojums Nr. 32 no 06.02.2004.
Nodarbošanās:
No 1981. – līdz šim brīdim – Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža, lektors
V/A „Latvijas infektoloģijas centrs” Rīga, Linezera 3, LV-1006,
12.ambulatorās seksuāli transmisīvo un ādas slimību nodaļas vadītājs.
Līgumdarbs – Latvijas Universitātē RAP Teorētiskā un praktiskā rezidentu apmācība programmas
kursā „Dermatoveneroloģija” no 2005. gada.
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas:
1. Lizāns O., Mikažāns I., Karls R. „ Preparāta Wobenzym® efektivitātes vērtējums bieži
recidivējoša Herpes simplex (1. un 2.tipa) slimniekiem”, 44.-48. Latvijas Ārstu Žurnāls,
1999/8.
2. Lizāns O. „SET uroģenitālo infekciju un Herpes simplex terapijā”, 15.-17. MUCOS, SET`99,
1999/2.
3. Lizāns O. „BIOENERGOSTIMS – palīgs ādas slimnieku atveseļošanā” – Selēna deficīta
profilakses aspekti, 48.-49. Latvijas Ārstu Žurnāls, 2003/5-6.
4. L.Vīksna, E. Seļicka, O.Lizāns – Aktinomikoze, 18. -21., Latvijas Ārstu Žurnāls, 2010./6.
Zinātniski pētnieciskā darbība:
Piedalīšanās ar referātu konferencēs –
1) „Acne vulgaris problēma, terapijas iespējas” – zinātnisks referāts Madonas ārstu konferencē
11.05.2000.
2) „Biežāk sastopamās ādas slimības, to izpausmes, diferenciālā diagnostika un ārstēšana” –
zinātnisks referāts Ogres rajona ārstu konferencē 23.02.2006.
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3) „Klīniski netipisku dermatožu diagnostika” – zinātnisks referāts Latvijas
dermatovenerologu asociācijas sēdē 22.02.2006.
4) „Biežāk sastopamās ādas slimības, to diferenciālā diagnostika un ārstēšana” – zinātnisks
referāts Ogres rajona ārstu konferencē 28.09.2006.
5) „Psoriāzes klīniskie piemēri dermatologa praksē” – zinātnisks referāts MediNet
International LTD rīkotajā seminārā 25.04.2007.
6) „ Aktuālie jautājumi dermatoveneroloģiskā dienesta darbā” - referāts LDVA asociācijas
sēdē 27.01.2010.
7) „Parazitārās dermatozes” – referāts Rīgas patversmju un Dienas centra semināra
darbiniekiem 18.02.2010.
8) „ STI diagnostika, klīniskie aspekti un ārstēšana” – referāts apmācību semināra HIV
profilakses punktu darbiniekiem 26.05.2010.
9) „Vienota taktika STI diagnostikā un ārstēšanas iespējas” – referāts pasaules AIDS dienai
veltītajā konferencē Latvijas veselības aprūpes darbiniekiem Rīgā 02.12.2010.
Akadēmiskie kursi:
Aprūpe speciālā internā medicīnā, 2 KP
Infekcijas slimības un STS, 2 KP
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Guna MEDJĀNE
Dzimšanas gads: 1962.
Izglītība:
2005. - 2007. Maģistratūra LU Ekonomikas fakultātes Grāmatvedības institūtā
1980. - 1986. Studijas LU Ekonomikas fakultātē
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
2007. Profesionālais maģistra grāds ekonomikā, Mg.oec.
Nodarbošanās:
2009. – līdz šim brīdim Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža, stundu pasniedzēja
2004.09.
LU Rīgas Medicīnas koledža,
galvenā grāmatvede
2003.03. – 2004.08 VSIA „Valsts ciltsdarba informācijas datu apstrādes centrs”,
Administratīvā departamenta Finanšu nodaļas vadītāja
2002.03 – 2003.03
VSIA „Valsts ciltsdarba informācijas datu apstrādes centrs”, finanšu un
saimnieciskā daļa, grāmatvede
2001.10 – 2002.03.
SIA „Recept – Holding Lifts” galv. grāmatveža vietniece
1999.07 – 2001.10.
SIA „Recept – Holding Lifts”, grāmatvede
1993.12 – 1999.07.
SIA „Recept – Holding Lifts”, ekonomiste
1993.07. – 1993.12. Zāļu lieltirgotava „Pharma – Serviss – Rīga”, pasūtījumu daļas darbiniece
1987.11. – 1991.01. Latvijas Zemkopības ekonomiste ZPI, tehniķe matemātisko metožu un
skaitļošanas tehnikas nodaļā.
1986.08 – 1987.11. Rīgas Specializētās teritoriālās pārvaldes Skaitļošanas centrs, inženiere
1984.05 – 1984.12. Latvijas Valsts izdevniecību un grāmatu tirdzniecības lietu komitejas
Nozares skaitļošanas centrs, ekonomiste
1981.05 – 1983.07. Latvijas Valsts Universitātes Ekonomikas fakultāte, laborante
Akadēmiskie kursi:
Uzņēmējdarbības pamati, 2 KP
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Guntis NAGLIS
Dzimšanas gads: 1979
Izglītība:
2007 – šobrīd Traumatoloģijas un Ortopēdijas slimnīca – rezidentūra (4.gads),
2001- 2007 Latvijas Universitāte, Medicīnas fakultāte
1997-2001 Rīgas 1. Medicīnas skola (izglītība – ārsta palīgs (sertificēts))
1994-1997 Baldones Vidusskola – vidējā izglītība
1985-1997 Baldones Vidusskola – pamatizglītība
Nodarbošanās:
2010 – 2011 šobrīd Rīgas Medicīnaskoledža docētājs
1999 – šobrīd Neatliekamās Medicīniskās Palīdzības dienests, A/S „ Purvciems”.
2007 – šobrīd Traumatoloģijas un Ortopēdijas slimnīca, traumpunkts - uzņemšanas nodaļa.
Zinātniski pētnieciskā darbība:
2011. – Latvijas Traumatologu un Ortopēdu asociācijas sēde
2010. - 4thBaltic Congress of Traumatology and Ortopedics 23-24 april
2010 – Datorasistētās ceļa locītavas endoprotezēšanas ķirurģijas iespējas
2009 – Traumatologu un Ortopēdu asociācijas sēde
2009 – Traumatologu un Ortopēdu asociācijas biedrs

Akadēmiskie kursi:
Traumatoloģija, 1 KP
Traumatoloģija ambulatorajā praksē, 2 KP
Neatliekamā palīdzība traumu pacientiem, 2 KP
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Olga ŅIKITINA
Dzimšanas gads: 1952
Izglītība:
2004. gads. LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte/Pedagoģijas nodaļa – augstskolu
didaktikas (mūsdienu teorijas un prakse) kursa apguve
1978. – 1984. Studijas Sankt. Pēterburgas I. Mečņikova Medicīnas akadēmija / Ļeņingradas
medicīnas sanitāri – higiēniskais institūts
1971. – 1974. studijas Rīgas 1.Medicīnas skolā/vecmātes kvalifikācija
Nodarbošanās:
2009. – līdz šim brīdim Latvijas Universitāte Rīgas Medicīnas koledža, lektore
1992. – klīniskais epidemiologs RAKUS klīnika Latvijas Onkoloģijas centrs
1992. – 2006. klīniskais mikrobiologs - Latvijas Onkoloģijas centrs
2000. - 2009. Rīgas Medicīnas koledža, lektors
Dalība biedrībās, vēlētos amatos:
Latvijas ārstu biedrība ārstniecības persona /sert.Nr.02520 / 2000.g.
Latvijas Klīnisko Mikrobiologu asociācija / sert.Nr. A – 19727/ 1992.g.
Latvijas Profilaktiskās Medicīnas asociācija / sert.Nr. A – 61727/ 2002.g.
Zinātniskā darbība:
1. A. Zilevica, R. Treimane, R. Paberza, O. Nikitina. 2008. Comparison of coagulase-negative
staphylococci isolated from patients and healthy individuals. 18th ESCMID, Barcelona, Spain,
19. -22. Apr. Tēzes, CDR.
2. Phenotypic characteristics of nosocomial S. epidermidis A. Zilevica*, T. Tracevska, I.
Liduma, R. Treimane, O. Nikitina, U. Viesturs (Riga, LV). Pieņemts ar Nr.159 19th ESCMID,
Vienna, April, 2010.
3. Dalība antibiotiķu patēriņa prevalences pētījumā kopš 2005.gada
Akadēmiskie kursi:
Mikrobioloģija un parazitoloģija, 2 KP
Higiēna un epidemioloģija, 1 KP
Infekcijas slimības un pacientu aprūpe, 2 KP
Infekcijas slimības un STS ambulatorajā praksē, 2 KP
Neatliekamā palīdzība dažādu infekciju gadījumos, 2 KP
Papildus ziņas par profesionālo darbību:
• IKSA (Infekciju kontroles un sterilizācijas asociācijas) biedrs
• IFIC (International Federation of Infection Control ) biedrs
• Dalība Ecolab starptautiskajā konferencē „Ecolab days of hygiene” (2010)
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Ludmila PJAKA
Dzimšanas gads: 1947
Izglītība:
1954.- 1965. Jēkabpils 2. vidusskola
1967.- 1970. Studijas Rīgas 4. medicīnas skolā
1973.- 1979. Studijas Rīgas medicīnas institūtā
1979.- 1980. Internatūra Rīgas pils. 7.klīniskajā slimnīcā
1998.- 2000. Studijas RTU Humanitārajā institūtā
Nodarbošanās:
2009. – līdz šim brīdim Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža, lektore
2004. – 2009. Rīgas Medicīnas koledža, lekore
1970. - 1973. Jēkabpils SES sanitārā ārsta palīgs.
1980. – 2004. Rīgas 5. Medicīnas skola, pasniedzēja
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
Mācību materiāli studiju kursam „Vispārīgā farmakoloģija”.
Konferenču tēzes: 1
Zinātniski pētnieciskā darbība:
2007.-2010. – Pirmo kursu studentu adaptācija medicīnas koledžā.
11-12.11.2010 - 3.starptautiskā zinātniskā konference “ Aktualitātes veselības aprūpes izglītības
pilnveidē: mūsdienas un nākotne”, Rīga
Akadēmiskie kursi:
Farmakoloģija, 2 KP
Papildus ziņas par profesionālo darbību:
Latvijas internistu asociācijas locekle.
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Lolita PUĶĪTE
Dzimšanas gads: 1955
Izglītība:
1973 – 1980 Rīgas Medicīnas institūts
Nodarbošanās:
Acu ārsts Rīgas rajona poliklīnikā
2000 – Acu ārstes prakse
Rīgas 5. Medicīnas skolas pasniedzēja
Veselības Centra 4 arodveselības nodaļa, acu ārsts, no 2008.g.
Zinātniski pētnieciskā darbība:
3rd Baltic Vitreoretinal Conference
III starptautiskā konference oftalmoloģijā „Jaunākie sasniegumi un aktuāli jautājumi oftalmoloģijā”
XI Forum Ophthalmologicum Balticum
The 17th congress of the European society of ophthalmology
Akadēmiskie kursi:
Acu un LOR slimības, 2 KP
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Dita RAISKA
Dzimšanas gads: 1972
Izglītība:
Latvijas Universitāte
09/2002. - 06/2004.
Latvijas Universitāte
09/1999. - 07/2002.
Latvijas Universitāte
09/2010. -

Veselības zinātņu maģistra grāds
Veselības zinātņu bakalaura grāds
Medicīna un farmācija - doktorante

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
07/2004.- 01/2010.
Rīgas Medicīnas koledžas pasniedzēja asistents
01/2010. – līdz šim brīdim Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas pasniedzēja
asistents
Nodarbošanās:
2004. – 2010. Rīgas Medicīnas koledža pasniedzēja asistents
2010. – līdz šim brīdim Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas pasniedzēja
asistents
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas, mācību literatūra un konferences:
Dalība mācību materiāla izstrādē :
Mācību materiāls Eiropas Savienības ESF darbības programmas projekta „Veselības aprūpes un
veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītības nozares ilgtspējīgai attīstībai”
līdzekļiem – Bērnu aprūpes māsas pamatspecialitāte, ar līdzautoriem - A. Sakne, I.Viņķele,
V.Paegle., u.c., Nacionālai Apgāds, 2009, Rīga, 313 lpp.
Piedalīšanās ar referātu kongresos:
2. Latvijas māsu un vecmāšu kongress, Rīga, 2009. gada 18-19. jūnijs referāta nosaukums :
Pieredzes apmaiņas iespējas māsām.
Vietējās konferences:
LMA Bērnu māsu apvienības konferenču organizēšana no 2010. gada 13. maija.(2 konferences)
LMA Bērnu māsu apvienības konference ,Rīgā, 25.03.2009., referāta nosaukums: atskaites ziņojumi
par bērnu aprūpes personāla aktivitātēm 2008. gadā;
LMA Bērnu māsu apvienības konference, Rīgā, 14.05.2009., referāta nosaukums : BKUS struktūras
un darbības virzieni
Zinātniski pētnieciskā darbība:
Dalība starptautiskās zinātniskajās konferencēs pēdējo 6 gadu laikā:
2010. - Starptautiski Zinātniskā Konferences ,,Aktualitātes veselības aprūpes izglītības pilnveidē:
mūsdienas un nākotne”(Latvija), dalība ar pētniecības darba tēmu: „Efektīvākie aprūpes virzieni
pediatrijā”
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Akadēmiskie kursi:
Bērna aprūpe un pediatrija, 2 KP
Bērna aprūpe hronisku un akūtu saslimšanu gadījumā, 2 KP
Pacientu aprūpe I, 6 KP
Pediatrija, 3 KP

Sabiedriskā aktivitāte:
2010 – LMA Bērnu aprūpes māsu apvienības prezidente
2009 – sadarbība ar Tallinas bērnu slimnīcu
2008 – sadarbība ar Viļņas bērnu klīnisko universitātes slimnīcu
2007 – aktīva dalība apmaiņas pieredzes īstenošanā kā lokālais koordinators HOPE programmā
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Ruta RENIGERE
Dzimšanas gads: 1946
Izglītība:
Latvijas Lauksaimniecības Universitāte doktorante „Pedagoģijā”
Latvijas Universitāte
09/2006. - 06/2008.

Veselības zinātņu maģistra grāds

Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā
09/2005 – 06/2007
Latvijas Universitāte
09/2002. - 07/2005.

Veselības zinātņu bakalaura grāds

Nodarbošanās:
2008. – līdz šim brīdim Latvijas Universitāte Rīgas Medicīnas koledža, studu pasniedzējs
2009. – 2010. Pasniedzēja RSU
2008. – Vieslektors SU Sarkanā Krusta Medicīnas koledžā

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1. 2009.gads Pēks L., Renigere, R. Expert Evaluation of Scenarios for Inclusion of Education
Ecology Into Nursing Studies Problems of Education in the 21 st Century pp. 168-175, Volume
17, , abstracted in Index Copernicus, EBSCO, Asian Education Index and list of Science
Education Journals
2. 2009.gads Pēks L., Renigere R. Proceedings of International scientific conference: Rural
Environment. Education. Personality, May 29 – 30, LLU, IMI (Eric, EBSCO, CABI or
ProQuest Information and Learning databases) The Ecology Paradigm in Nursing Education.
Rural Environment. Education. Personality. (REEP) Proceeding of the International Scientific
Conference
3. 2008.gads Alondere L., Pēks L., R.Renigere „Māsa un pacients ekoloģiskā skatījumā: izglītība
un aprūpe” LLU Izglītības un Mājsaimniecības Institūts Sērija Izglītības ekoloģija
4. 2008.gads Sarkanā Krusta Medicīnas koledža Zinātnisko rakstu krājums, Rīga
5. 2007.gads Rīgas Medicīnas koledža Zinātnisko rakstu krājums, Rīga
6. 2007 – 2008. gads Žurnāls „Latvijas Māsa” Māsa un pacients ekoloģiskā skatījumā Nr.1,2, 4,5
Zinātniski pētnieciskā darbība:
Dalība starptautiskās zinātniskajās konferencēs:
1. 2009. gada 18. un 19. jūnijā. 2. Latvijas Māsu un vecmāšu kongress, “Izglītības paradigmas
maiņa izglītības ekoloģijas skatījumā”
2. 2009.gadā International scientific conference: Rural Environment. Education. Personality,
May 29 – 30, 2009, LLU, IMI
3. 2009.gadā Sarkanā Krusta Medicīnas koledžas zinātniskā konferencē Pētniecība kā studiju
procesa un prakses virzītājs veselības aprūpē”, 02.12.
4. 2009.gadā Klīnikas Gaiļezers 6.zinātniski pētnieciskā konferencē Māsas prakses pētniecības
pieredze 03.03.
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5. 2010.gadā Zinātniski pētnieciskā konference Aktualitātes māsu izglītībā un praksē 4.04.. Rīgas
Austrumu klīniskā universitātes slimnīca Referāts Māsu izglītība ekoloģiskā skatījumā.
6. 2010.gadā Starptautiskā zinātniskā konference Veselības veicināšana un aprūpe: teorija un
prakse Rīgas 1. Medicīnas koledžā 25.03. Referāts Ecological Approach in Nurses' Education
and Practice
Akadēmiskie kursi:
Klīniskās procedūras, 5 KP
Klīniskās procedūras specialitātē, 4 KP

2011. gada 28.janvāris

Mācībspēka paraksts
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Viktors SAKSONS
Dzimšanas gads: 1952.g
Izglītība:
1970. – 1976. Rīgas Medicīnas institūts – ārsts
1976. – 1977. Rīgas Medicīnas institūts - Ārsts terapeits-internatūra
Nodarbošanās:
2010./2011.ak.g. Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža. Pasniedzējs.
1982. – pašreiz RAKUS Klīnika „Gaiļezers”. Anesteziologs, reanimatologs
1977. –1982. Kuldīgas rajona centrālā slimnīca. Terapeits

Zinātniski pētnieciskā darbība:
Zinātnisku darbu līdzautors HBO,
No 1990.gada apmācīttiesīgo Ārstu biedrības ārstu sarakstā.
No 1995.gada Kursu vadītājs Latvijas UnivesrsitātesMedicīnas Pēcdiploma izglītības institūtā
No 1997.gada Padziļinātās kardiopulmonālās reanimācijas sertificēts instruktors LU Rīgas
Medicīnas koledžas docētajs programā –Reanimācija un intensīva terapija
Anesteziologu un reanimatologu asociācijas atbildīgais sekretārs
Akadēmiskie kursi:
Intensīvā terapija, 2 KP

2011. gada 28.janvāris
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Anna STAFECKA
Dzimšanas gads: 1950
Izglītība:
1969.-1974. Studijas LU Filoloģijas fakultātē

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
2004.- līdz šim brīdim - LU RMK koledžas lektore

Nodarbošanās:
2009. – līdz šim brīdim Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža, lektore
2004. – 2009. - RMK latīņu valodas lektore
2003. - līdz šim brīdim - LSPA latīņu valodas lektore
1984.-2004. Rīgas 5.medicīnas skolas pasniedzēja

Akadēmiskie kursi:
Latīņu valoda, 2 KP
Pedagoģijas pamati, 1 KP

2011. gada 28.janvāris
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Anita ŠTERNA
Dzimšanas gads: 1960
Izglītība:
2005. – 2007. Latvijas Lauksaimniecības Universitāte - izglītības zinātņu maģistra grāds
pedagoģijā
2002. – 2005. Rīgas Stradiņa Universitāte - māsas grāds
1978. – 1981. Rīgas 4. medicīnas skola – feldšers
1967. – 1978. Aknīstes vidusskola
Papildus izglītība:
01.02.1993. – 29.06.1993. – specializācijas kursi – rentgena laborantiem
apliecības Nr S – 8625
16.11.1981.–16.12.1981.- specializācijas kursi – narkoloģisko kabinetu medicīnas māsām un
feldšeriem – narkologiem – apliecības Nr.S - 76
Nodarbošanās:
2009. – līdz šim brīdim Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža, stundu pasniedzēja
2009. – līdz šim brīdim - vecākā radiologa asistente SIA „Rīgas Austrumu klīniskās universitātes
slimnīcas” diagnostiskās radioloģijas centrā klīnikā „Gaiļezers”
2006. - 2009. – Rīgas medicīnas koledža, stundu pasniedzēja
1999.–2009. vecākā radiologa asistente Rīgas Pašvaldības SIA „Klīniskā universitātes
slimnīcas„Gaiļezers””- diagnostiskās radioloģijas nodaļā
1992.–1999. rentgenoloģijas un radioloģijas māsa B/O SIA klīniskās slimnīcas „Gaiļezers”
diagnostiskās radioloģijas nodaļā
1987.–1997. feldšers - narkologa palīgs anonīmajā narkoloģijas kooperatīvā „Līdzjūtība un
palīdzība”
1981.–1992. feldšers - narkologa palīgs Rīgas narkoloģiskajā dispanserā
Akadēmiskie kursi
Radioloģijas pamati un biofizika, 1 KP

2011. gada 28.janvāris
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Irēna TARELKINA
Dzimšanas gads: 1956
Izglītība:
Rīgas Medicīnas
institūta ārstniecības
fakultāte
09/1974. - 06/1980.

Ārsta kvalifikācija

Rīgas Tehniskā universitāte
1998.- 06/2000.

Arodpedagoga kvalifikācija

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
07/2004.- 01/2010.
Rīgas Medicīnas koledža lektore
01/2010. – līdz šim
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža lektore
brīdim
Nodarbošanās:
2002. – 2004. Pasniedzēja Rīgas 5. Medicīnas skola
2004. – 2010. Lektore Rīgas Medicīnas koledža
2010. – līdz šim brīdim lektore Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžā
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
„Akūta koronāra sindroma diagnostika un MONA terapijas realizācija pirmshospitālajā etapā”.
Konferences tēzes. 12. 11. 2010.
Zinātniski pētnieciskā darbība:
Dalība starptautiskās zinātniskajās konferencēs pēdējo 6 gadu laikā:
2010.- Starptautiskās konferences „Aktualitātes veselības aprūpes izglītības pilnveidē: mūsdienas
un nākotne” Rīgas Medicīnas koledža org. komitejas locekle.
2009. - dalība pedagogu mobilitātē Ersamus programmā Viļņā. Lekcija „Akūts koronārs sindroms”
2008. - dalība pedagogu mobilitātē Erasmus programmā Šauļos.
2007. – 2.Starpt. zin.pētn. konference ,,Pētniecība kā studiju procesa un prakses
virzītājs veselības aprūpē” Rīgas Medicīnas koledža
Papildus ziņas par profesionālo darbību:
2008. RSU Tālākizglītības fakultāte „Internās medicīnas aktualitātes un novitātes”, 90 izglītības
kredītp.
2005. – LU pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte “Augstskolu didaktika: mūsdienu teorija un
prakse”.
Dalība Latvijas Internistu biedrības sēdēs un rīkotās konferencēs:
Akadēmiskie kursi:
Vispārīgā patoloģija, 2 KP
Aprūpe internā medicīnā, 5 KP
Internā medicīna, 5 KP
Speciālā patoloģija, 1 KP
2011. gada 28.janvāris
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Evita VAĻĒVIČA
Dzimšanas gads: 1985.
Izglītība:
2009. - Doktorantūras studijas Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē
2003. - 2008. Studijas Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
2008. Dabaszinātņu maģistra grāds bioloģijā, Mag. biol.
Nodarbošanās:
2010. –
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas Koledža, studnu pasniedzēja
2010. Rīgas Pedagoģijas un Izglītības Akadēmija, psihofiziologs
2008. – 2009. ”SIA SANUM Sāpju centrs”, psihofiziologs
2008. – 2009. „UAB Biomapas”, Lietuva, klīnisko pētījumu asistents
2007. Latvijas Universitātes Kardioloģijas zinātniskais institūts, zinātniskais asistents
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1. Vaļēviča E., Voita D., Zakke A., Jēgere D., Porozovs J., Kauliņa A. 2010. Autonomic nervous
system properties in migraine patients, nonmedication modulation and impact of physical activities
on migraine frequency. LASE Scientific Journal of Sport Science (12pp), apstiprināts publicēšanai
2010. gada oktobrī
2. Voita D., Vaļēviča E., Porozovs J., Kauliņa A., Zakke A.. 2010. Autonomic nervous system
properties of migraine patients and nonmedication treatment in headache free period. Proceedings
of the Latvian Academy of Sciences (20 pp), apstiprināts publicēšanai 2010. gada oktobrī
3 . Voita D., Valevica E., Bukulite A, Silina M., Porozovs J. 2010. Psychological aspects of pain
and nonmedication treatment of migraine patients in headache free period. Sveikatos Mokslai 3
(69): 3259 – 3263.
4. Vaļēviča E., Voita D. un Jēgere D. 2009. Autonomās nervu sistēmas funkcijas un tās regulācijas
iespējas. Medicine, presē.
5. Plakane L., Aivars J.I., Skutela A., Vaļēviča E., Grēve M., Marcinkevičs Z. 2006. Oxygen uptake
efficiency in endurance-trained humans during acute hypoxia. Proc. Latv. Acad. Sci., Sect.B, 60,
No.5/6, pp. 170-175.
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos: 5
Konferenču tēzes: 11
Zinātniski pētnieciskā darbība:
2007 – Autonomo funkciju izvērtējums migrēnas un citiem psihosomatisko slimību pacientiem,
Bioloģiskās atgriezeniskās saites efektivitāte nemedikamentozai ārstēšanai.
• Valsts pētījumu programma (2010-2013)
„Jaunu profilakses, ārstniecības, diagnostikas līdzekļu un metožu, biomedicīnas tehnoloģiju
izstrāde sabiedrības veselības uzlabošanai” 4.1.2. apakšprogramma “Aterosklerozes patoģenēze un
klīniskie rādītāji , cilmes šūnu un biomateriālu izpēte “, zinātniskais asistents
• ESF projekts (2010-2011)
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„ Integratīvas mācību metodikas izstrāde un ieviešana adaptācijai sociālajā vidē skolēniem
un jauniešiem ar mācīšanās, kognitīvo funkciju un kustību traucējumiem” Nr.
2009/0305/1DP/1.2.2.4.2/09-APIA/VIAA/12, psihofiziologs
LZP projekts 04.1169 (2006-2009)
Valsts pētījumu programma „Latvijas iedzīvotāju dzīvildzi un dzīves kvalitāti apdraudošo
galveno patoloģiju zinātniskā izpēte ar multidisciplināra pētnieciska konsorcija palīdzību”
Apakšprogramma: jaunu sirds un asinsvadu slimību agrīnas diagnostikas, profilakses un ārstēšanas
metožu izstrāde, zinātniskais asistents
• LU zinātniskās pētniecības projekts (2008)
Posturālā refleksa hemodinamikas un barorefleksa komponentu izpēte 2. tipa cukura diabēta
slimniekiem ar un bez autonomās neiropātijas, zinātniskais asistents
•

Akadēmiskie kursi:
Ģenētikas un bioķīmijas pamati, 2 KP
Papildus ziņas par profesionālo darbību:
Biedrības „Latvijas mūžizglītības atbalsta centrs” locekle.

2011. gada 28.janvāris
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Sarmīte VILLERE
Dzimšanas gads: 1960
Izglītība:
Latvijas Medicīnas akadēmija
ārsts-pediatrs
09/1978 - 07/1984
Neatliekamās medicīniskās palīdzības un Sertificēta, apmācītttiesīga NMP ārste
katastrofu medicīnas asociācija, 2008
2007
Resertifikācija: Padziļinātā
kardiopulmonālā reanimācija
pediatrijā. Reapmācība.
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
09/2005 - līdz šim brīdim Rīgas Medicīnas koledžas lektore, stundu pasniedzēja
Nodarbošanās:
2005-2009
Rīgas Medicīnas koledžas docētāja
2008-2009
Rīgas Medicīnas koledžas Ārstniecības katedras vadītāja
06/2009 - līdz šim brīdim Rīgas reģionālā centra vadītāja, vietniece operatīvajos jautājumos
1990-2009
Rīgas ĀMPS vecākā dežūrārste
1988-1999
RĀMPS izbraukuma brigādes ārste
2007
Lektore pēcdiploma apmācībā NMP un katastrofu medicīnā
2002-2009
LM katastrofu medicīnas centrs mācību un Kvalifikācijas daļas,
vēlāk plānošanas daļas ārste
1991-2002
Neatliekamās palīdzības un katastrofu
Medicīnas pasniedzēja (lektore) Rīgas
1.Medicīnas skolā
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
2008 Pirmās palīdzības apmācības rokasgrāmatas līdzautore
2008 Dalība starpministriju darba grupā paramediķu Izglītības standarta un apmācības
programmas izveidei
2006 Dalība starptautiskā darba grupā pirmās palīdzības Vadlīniju izstrādei Eiropā
2004 Referāts Starptautiskajā ceļu satiksmes drošības Forumā
1998 Pasaules bankas atbalstītie NMP personāla un Ģimenes ārstu apmācības projekts
Zinātniski pētnieciskā darbība
2009 Dalība LRNMPKM asociācijas ikgadējā
konferencē
2006 Līdzdalība darba grupā Eiropas vadlīniju izstrādei Pirmās palīdzības sniegšanā
2005 Starptautiskās mācības katastrofu medicīnā NMP „Brait eye”
2005 1.Baltijas anestezioloģijas un intensīvās terapijas kongress
2005 Latvijas Ārstu kongress
Akadēmiskie kursi:
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dispečera darba organizācija- 1 KP
Slimību, traumu un kritisko situāciju diagnostika un NMP I, 4 KP
Slimību, traumu un kritisko situāciju diagnostika un NMP II, 12 KP
2011. gada 28.janvārī
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Aleksejs VIŠŅAKOVS
Dzimšanas gads: 1977
Izglītība:
2006. sertifikāts Neatliekamā medicīnā
2006. Sertifikāts ķirurģijā
2001.-2006. RSU pēcdiploma izglītības fakultāte – rezidentūra ķirurģijas specialitātē
1995.-2001. Latvijas Medicīnas akadēmija/ RSU – ārsta grāds
1984.-1995. Rīgas 10.vidusskola – vidējā izglītība
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
No 2010. LU RMK Ārstniecības katedras vadītājs
2009. LU RMK vieslektors
Nodarbošanās:
No 2010. LU RMK Ārstniecības katedras vadītājs
Kopš 2009.gada – LU RMK vieslektors
Kopš 2010.g.jūnija – RAKUS stacionāra „ Gaiļezers” neatliekamās medicīnas un pacientu
uzņemšanas klīnikas vadītāja vietnieks
Kopš 2001. – Rīgas Austrumu klīniska Universitātes slimnīca - ķirurgs
Kopš 2001. – Rīgas atrās medicīniskās palīdzības stacija/ NMPD Rīgas Reģionālais centrs - ārsts
1995.-2001. Klīniskā slimnīca „ Gaiļezers” sanitārs, medicīnas māsa
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
Syrgical treatments of acute cholecystitis in patients over 85 y.o. – Baltic assotiation of surgeons,
2006
Massive gastrointestinal haemmorrhagy due to perforation of pancreatic pseudocyst – Baltic
assotiation of surgeons, 2009
Zinātniski pētnieciskā darbība:
European society for trauma and emergency surgery biedrs kopš 2009.g.
Latvijas Republikas Neatliekamās palīdzības un katastrofu medicīnas asociācijas biedrs
Latvijas ķirurgu asociācijas biedrs
Akadēmiskie kursi:
Ievads neatliekamā medicīnā, 2 KP
Neatliekamā medicīna I, 3 KP
Neatliekamā medicīna II, 5 KP
Neatliekamā palīdzība un atdzīvināšana, 3 KP
Slimību, traumu un kritisko situāciju diagnostika un NMP I, 4 KP
Slimību, traumu un kritisko situāciju diagnostika un NMP II, 12 KP
Prakse specialitātē I, 2 KP
Prakse specialitātē II, 10 KP
NMP dzīvību apdraudošajās situācijās, 2 KP
Papildus ziņas par profesionālo darbību:
RAKUS Neatliekamās medicīnas klīnikas veidošanas projekta vadītājs ( 2007.-2010.)
2011. gada 28.janvāris
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Daina VOITA
Dzimšanas gads: 1960.
Izglītība:
1978. – 1983. Bioloģijas fakultāte, ar izcilību, kvalifikācija – biologs, bioloģijas un ķīmijas
pasniedzējs, specializācija – cilvēka un dzīvnieku fizioloģija (diploma Nr.C 465863) Latvijas Valsts
Universitāte
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
2005.g. – līdz šim brīdim –LU Rīgas medicīnas koledža (LU RMK), docente
2003.g – līdz šim brīdim –LU Kardioloģijas zinātniskais institūts (LU KZI), vadošais pētnieks
2002.g. Latvijas Republikā - Bioloģijas zinātņu doktors (diploma Nr. C-D 001627)
Nodarbošanās:
2005. – līdz šim brīdim – docente, LU RMK
2010 - līdz šim brīdim – asociētā profesore, RPIVA
2010. - līdz šim brīdim – zinātnes daļas vadītāja, LU RMK
2003. – līdz šim brīdim – vadošais pētnieks, LU KZI.
2006. – līdz šim brīdim – direktore, RPIVA Psiholoģijas pētniecības institūts
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 5 gadi):
1.
D. Voita, E. Vaļēviča, , A. Zakke, D. Jēgere (2010) “ Psychosocial aspects of pain and
nonmedication treatment of migraine patients in headache free period” . Psychology& Health; 25:6;
p.365
2.
G. Praulite, V.Perepjolkina, J. Porozovs, D. Voita (2010) Psycho-physiological
preconditions for the individualisation of teaching/learning process for lefthanders//Problems of
Education in 21st Century, ISSN v.22, p. 109-116.
3.
A. Kaulina, E, Valevica D. Voita, J. Porozovs (2010) Non-medical treatment and
evaluation of the autonomic nervous system of migraine patients// International Journal of
Psychophysiology, 77, p.285.
4.
D. Voita. J. Porozovs (2010) Veģetatīvo reakciju regulācija pie izmainītas autonomās nervu
sistēmas darbības ar bioloģiskās atgriezeniskās saites metodes palīdzību// Scientiae et
Adulsescentiae, Zinātnisko rakstu krājums, Rīga, RPIVA, lpp. 116-122
5.
D. Voita E. Valevica, A.Bukulite, M. Silina. (2010) „Psychological aspects of pain and
nonmedication treatment of migraine patients in headache free period”. // "Sveikatos Mokslai" .v.
20, p.3259-3253. ISNN 1392-6373.
6.
T. Gžibovskis , M. Marnauza , D. Voita , V.Perepjolkina (2009) Development of youth
sensomotor coordination in acquistion of playing percussion instruments// Signum Tempore, Vol2,
N1, p12-21.
7.
E. Valevica, D. Voita, D. Jegere, A. Vitols, A. Zakke (2009) „Peculiarities of autonomic
nervous system function in migraine patients with inreaesed stress reactivity in headache free
period”. Abstract book Meeting of Federation of European physiology Societies. p.253.
8.
D. Voita, E. Valevica (2009) Autonomic nervous system function and stress tolerance in
migraine patients. Abstracts of 11th European Congress of Psychology, ECP09, Oslo, Norway,
p.492.
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos: 25
Konferenču tēzes: 57
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Dalība Latvijas Zinātnes padomes zinātnisko projektu izstrādē:
2010 – 2013. Valsts pētījumu programma
„Jaunu profilakses, ārstniecības, diagnostikas līdzekļu un metožu, biomedicīnas tehnoloģiju
izstrāde sabiedrības veselības uzlabošanai” 4.1.2. apakšprogramma “Aterosklerozes
patoģenēze un klīniskie rādītāji , cilmes šūnu un biomateriālu izpēte “, pētnieks ( Vadītājs prof. A.
Ērglis)
2010. LZP „Latviešu valodas fonētika: teorija vs. prakse” (vadītāja D. Markus) (dalībnieks)
2006.-2009.g Valsts pētījumu programma „Latvijas iedzīvotāju dzīvildzi un dzīves kvalitāti
apdraudošo galveno patoloģiju zinātniskā izpēte ar multidisciplināra pētnieciska konsorcija
palīdzību” Apakšprogramma: jaunu sirds un asinsvadu slimību agrīnas diagnostikas, profilakses
un ārstēšanas metožu izstrāde. (dalībnieks)
2009.g – 2010. LZP „Kultūras, sociāli ekonomisko, psihofizioloģisko un personības faktoru nozīme
ceļu satiksmes drošībā” ( vadītājs V. Reņģe) Dalībnieks
2009.g LZP „Kognitīvo funkciju attīstības metodes izstrāde pusaudžiem ar mācīšanās un kustību
traucējumiem” Dalībnieks
2. tipa cukura diabēta slimniekiem ar un bez autonomās neiropātijas- dalībnieks
Starptautiski finansētu pētījumu projektu vadība vai līdzdalība to īstenošanā:
2010 – 2011 - ESF projekts „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska
mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā” Cilvēkresursi un
nodarbinātība: apakšaktivitāte:1.2.2.4.2. (projekta vadītāja)
2006.- 2010 Starptautiskais projekts „ European Cooperation in Science and Technology”
Akadēmiskie kursi:
•
Anatomija un fizioloģija I, 3 KP
•
Anatomija un fizioloģija II, 2 KP
•
Klīniskie pētījumi, 2KP
•
Pētniecības metodes, 2 KP
Papildus ziņas par profesionālo darbību:
•
Eiropas Veselības psiholoģijas biedrība
•
Latvijas Fiziologu biedrība – Valdes locekle
• LU Latvijas Kardioloģijas institūta klīniski-fizioloģisko pētījumu, zāļu un farmaceitisko produktu
klīniskās izpētes ētikas komitejas locekle
• Starptautiskais zinātniskais seminārs
“Saiksmes psiholoģija Eiropā un tās iespējamais
pielietojums satiksmes drošības situācijas uzlabošanā Latvijā ” (2007.g. 19.jūnijs) organizācijas
komitejas vadītāja, Rīga, RPIVA
• Līdzdalība starptautiskā zinātniskā semināra „Engineering solutions to improve traffic safety in
urban areas addressing technical, social and behavioural aspects” (2008. gada 30.-31. oktobris),
Rīga, Latvija
•
LU Bioloģijas fakultāte, maģistru darba vadīšana
•
LU Bioloģijas fakultāte, promocijas darba vadīšana
2011. gada 28.janvāris

Mācībspēka paraksts
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Pielikums Nr.4

4. STUDĒJOŠO, ABSOLVENTU, DARBA DEVĒJU ANKETU
PARAUGI
4.1. LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽAS 1.KURSU
STUDENTU APTAUJA
1. Lūdzu, novērtē, izmantojot 10 ballu sistēmu
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

realizēto izglītības programmu kopumā
savu apmierinātību teorētisko nodarbību (lekcijas, semināri,
patstāvīgie darbi) kvalitāti kopumā!
studiju laikā notikušo mācību prakšu (apakšgrupās dalīto)
kvalitāti kopumā!
studiju laikā notikušo klīnisko prakšu (individuāla – bez
apakšgrupām) kvalitāti kopumā!
2.

Lūdzu, novērtē koledžas bibliotēkas darbību kritērijiem, kur 1 – pilnībā neapmierina, 4 – ļoti apmierina (pret
katru kritēriju savas domas atzīmējot ar X):

Vērtējums
1
2

Vērtēšanas kritērijs

3

4

Darba laiks
Informācijas pieejamība par jaunāko literatūru
Iespēja nokopēt dažādus materiālus
Savstarpējā komunikācija
Studiju darbam nepieciešamās literatūras pieejamība
Preses izdevumu dažādība
Bibliotēkas datu bāzu pieejamība internetā
3.

Lūdzu, novērtē savu apmierinātību ar Studiju daļas darbību pēc sekojošajiem kritērijiem, kur 1 - pilnībā
neapmierina un 4 – ļoti apmierina (pret katru kritēriju vērtējumu atzīmējot ar X):
Vērtēšanas kritērijs
Vērtējums

1

2

3

4

Pieejamība
Informācijas apmaiņa
Savstarpējā komunikācija
Maksas pakalpojumu nodrošināšana, izmaksas
Dokumentu nodošana un saņemšana
Sadarbība neskaidru jautājumu (problēmu) risināšanā
4.

Lūdzu, novērtē savu apmierinātību sekojošajiem kritērijiem, kur 1 - pilnībā neapmierina un 4 – ļoti apmierina
(pret katru kritēriju savas domas atzīmējot ar X):

Vērtējums
1
2

Vērtēšanas kritērijs
Studiju plāns
Studiju noslodzes pakāpe
Sekmju novērtēšana
Studiju vide
Informācijas pieejamība
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3

4

Prakšu vadītāju darbība
Docētāju kompetence
Konsultācijas
Studiju materiāli
Datoru nodrošinājums
Interneta pieejamība

Klīniskās procedūras

Higiēna un epidemioloģija.

Lietvedība

Vispārīgā patoloģija.

Sociālā dialoga veidošana

Saskarsmes psiholoģija

Sievietes specifiskā propedeitika

Bērna specifiskā propedeitika

Vispārīgā propedeitika

Mikrobioloģija.

Latīņu valoda

Farmakoloģija

Ievads NMP, ētika, filozofija, jurid. aspekti

Ģenētikas pamati.

Kritērijs /stud.kurss

Bioķīmijas pamati.

Lūdzu, novērtē docētāju ieguldījumu studiju procesa realizācijā, izmantojot skalu no 1 līdz 4,
kur 1 - neapmierina, 4 – pilnībā apmierina

Anatomija & fizioloģija.

5.

Prasme ieinteresēt un motivēt studiju kursa
apguve
Prasme dalīties ar savām zināšanām, prasmi un
pieredzi
Izstrādātie mācību metodiskie materiāli
Konsultāciju pieejamība
Savstarpējā komunikācija
Prasme klausīties un pieņemt atšķirīgu viedokli
Studiju procesa norises ievērošana (stundu saraksts,
prakšu grafiks)

Studentu sasniegumu vērtēšana

Paldies!
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4.2. LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽAS 2.KURSU
STUDENTU APTAUJA
6. Lūdzu, novērtē, izmantojot 10 ballu sistēmu
1

2

3

4

5

6

7

8

9

realizēto izglītības programmu kopumā
savu apmierinātību teorētisko nodarbību (lekcijas, semināri,
patstāvīgie darbi) kvalitāti kopumā!
studiju laikā notikušo mācību prakšu (apakšgrupās dalīto)
kvalitāti kopumā!
studiju laikā notikušo klīnisko prakšu (individuāla – bez
apakšgrupām) kvalitāti kopumā!
7.

Lūdzu, novērtē koledžas bibliotēkas darbību kritērijiem, kur 1 – pilnībā neapmierina, 4 – ļoti apmierina (pret
katru kritēriju savas domas atzīmējot ar X):

Vērtējums
1
2

Vērtēšanas kritērijs

3

4

Darba laiks
Informācijas pieejamība par jaunāko literatūru
Iespēja nokopēt dažādus materiālus
Savstarpējā komunikācija
Studiju darbam nepieciešamās literatūras pieejamība
Preses izdevumu dažādība
Bibliotēkas datu bāzu pieejamība internetā
8.

Lūdzu, novērtē savu apmierinātību ar Studiju daļas darbību pēc sekojošajiem kritērijiem, kur 1 - pilnībā
neapmierina un 4 – ļoti apmierina (pret katru kritēriju vērtējumu atzīmējot ar X):
Vērtēšanas kritērijs
Vērtējums

1

2

3

4

Pieejamība
Informācijas apmaiņa
Savstarpējā komunikācija
Maksas pakalpojumu nodrošināšana, izmaksas
Dokumentu nodošana un saņemšana
Sadarbība neskaidru jautājumu (problēmu) risināšanā
9.

Lūdzu, novērtē savu apmierinātību sekojošajiem kritērijiem, kur 1 - pilnībā neapmierina un 4 – ļoti apmierina
(pret katru kritēriju savas domas atzīmējot ar X):

Vērtējums
1
2

Vērtēšanas kritērijs
Studiju plāns
Studiju noslodzes pakāpe
Sekmju novērtēšana
Studiju vide
Informācijas pieejamība
Prakšu vadītāju darbība
Docētāju kompetence
Konsultācijas
Studiju materiāli
Datoru nodrošinājums
Interneta pieejamība
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3

4

10

Speciālās klīniskās procedūras

LOR slimības

Acu slimības

Infekciju slimības

Speciālā patoloģija

Ādas un STS

Psihiatrija

Neiroloģija

Projektu izstrāde un vadība

Pediatrija

Uzņēmumu dibināšana un vadība.

Terapija

Dzemdniecība un ginekoloģija

Pedagoģija

Klīniskā farmakoloģija

Ķirurģija un traumatoloģija

Krīžu psiholoģija

Kritērijs /stud.kurss + docētājs

Attīstības psiholoģija. Krīžu psiholoģija

10. Lūdzu, novērtē docētāju ieguldījumu studiju procesa realizācijā, izmantojot skalu no 1 līdz 4,
kur 1 – neapmierina, 4 – ļoti apmierina.

Prasme ieinteresēt un motivēt
studiju kursa apguve
Prasme
dalīties
ar
savām
zināšanām, prasmi un pieredzi
Izstrādātie mācību metodiskie
materiāli
Konsultāciju pieejamība
Savstarpējā komunikācija
Prasme klausīties un pieņemt
atšķirīgu viedokli
Studiju procesa norises ievērošana
(stundu saraksts, prakšu grafiks)
Studentu sasniegumu vērtēšana

Paldies!
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4.3. LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽAS ABSOLVENTU
APTAUJAS PARAUGS
CIENĪJAMO III KURSU STUDENT!
Tūlīt Tu dosies patstāvīgā darba dzīvē, vēl mirklis un…. studiju laiks paliks jau aiz muguras! Pirms aizver koledžas
durvis, lai atvieglotu darbu gan docētājiem, gan studentiem turpmāk, Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas
koledžas kolektīvs lūdz Tevi novērtēt studiju darbu šo trīs gadu laikā, atbildot uz anketas jautājumiem. Dari to
stingri, korekti un no visas sirds!
Atbildot uz jautājumiem ir iespējamas vairākas atbildes, Tev atbilstošo vērtējumu apvelkot vai atzīmējot ar X .
11.
12.

Tava studiju programma ir (atbilstošo pasvītrot):
Ārstniecības
Lūdzu, novērtē, izmantojot 10 ballu sistēmu,

Māszinības

1

2

3

4

5

6

7

8

9

realizēto izglītības programmu kopumā
savu apmierinātību teorētisko nodarbību (lekcijas, semināri,
patstāvīgie darbi) kvalitāti kopumā!
studiju laikā notikušo mācību prakšu (apakšgrupās dalīto)
kvalitāti kopumā!
studiju laikā notikušo klīnisko prakšu (individuāla – bez
apakšgrupām) kvalitāti kopumā!
4. Lūdzu, novērtē sekojošos kritērijus (atzīmējot ar X), kurus studiju laikā esi sasniedzis un kurus neesi sasniedzis:
Sasniegts
Nesasniegts
Kritērijs
Spēju vadīt savu darbu
Spēju strādāt sadarbībā ar citiem
Spēju kritiski izvērtēt esošo situāciju un attiecīgi reaģēt
Pārvaldu laika menedžmentu (plānoju, organizēju, veicu)
Spēju patstāvīgi atlasīt informāciju un veikt tās analīzi problēmu definēšanā un
risināšanā
Spēju izvirzīt pasākumu veikšanu prioritārā secībā
Izprotu un spēju komunicēt par izvēlētās profesijas vietu sociālā kontekstā
Spēju aprakstīt, formulēt un komunicēt saistībā ar praktisku jautājumu risināšanu
Spēju veikt praktisku problēmu risināšanu balstoties uz iegūo zināšanu bāzes
5. Cik lielā mērā teorētisko nodarbību (lekcijas, semināri, patstāvīgie darbi) kvalitāti ietekmē tālākminētie kritēriji,
kur
1 – ļoti minimāli, 4 – ļoti lielā mērā (pret katru kritēriju savas domas atzīmējot ar X):
Vērtējums
Vērtējuma kritērijs
1
2
3
4
Kompetenti docētāji
Saista teoriju ar praksi
Klīnisku situāciju analīze
Mācību metožu dažādība
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Pārdomāta patstāvīgo darbu organizācija
Konsultācijas
Multimedija prezentācijas
Savstarpējā komunikācija
Nodarbību plānveidība
Iepriekš saņemti studiju kursam izstrādātie izdales materiāli
6. Kuram no apgalvojumiem piekrītat (cik lielā mērā) praktisko nodarbību kvalitāti ietekmē tālākminētie kritēriji,
kur
1 – ļoti minimāli, 4 – ļoti lielā mērā (pret katru kritēriju savas domas atzīmējot ar X):
Vērtējums
Vērtēšanas kritērijs
1
2
3
4
Precīzs un programmai atbilstošs prakšu grafiks.
Klīniskās prakses vadītāju kompetence un līdzatbildība.
Personāla labvēlīgā attieksme pret studentiem slimnīcā.
Līdzdalība klīnisku situāciju risināšanā
Prakses ilgums vienā vietā
Iepriekšējās teorētiskās zināšanas
Prakses satura neatbilstība Jūsu priekšstatam par to.
7. Vai studiju programmas saturs atbilst reālai situācijai veselības aprūpē („Jā” vai „Nē” atbilstošā pozīcijā) :
Jā, jo
Nē, jo
D. iegūtās zināšanas atbilst prakses videi
A. praksē nepieciešamas mūsdienīgākas zināšanas
E. iegūtās zināšanas ir pietiekošas
B. praksē nepieciešamas mūsdienu tehnoloģijām
atbilstošākas prasmes
F. esmu ieguvusi/ieguvis pietiekamu kompetenci
profesionālās darbības uzsākšanai
C. neesmu ieguvusi/ieguvis pietiekamu kompetenci
profesionālās darbības uzsākšanai
8. Lūdzu, novērtē koledžas bibliotēkas darbību kritērijiem, kur 1 – pilnībā neapmierina, 4 – ļoti apmierina (pret
katru kritēriju savas domas atzīmējot ar X):

Vērtējums
1
2

Vērtēšanas kritērijs

9.

3

4

Darba laiks
Informācijas pieejamība par jaunāko literatūru
Iespēja nokopēt dažādus materiālus
Savstarpējā komunikācija
Studiju darbam nepieciešamās literatūras pieejamība
Preses izdevumu dažādība
Bibliotēkas datu bāzu pieejamība internetā
Lūdzu, novērtē savu apmierinātību ar koledžas dienesta viesnīcas darbu kritērijiem, kur 1 - pilnībā neapmierina
un 4 – ļoti apmierina (pret katru kritēriju savas domas atzīmējot ar X): .

Vērtējums
1
2

Vērtēšanas kritērijs

3

4

Sadzīves apstākļi (ērtības komforta nodrošināšanai)
Savstarpējā komunikācija
Iespēja uzņemt viesus (draugi, ģim.locekļi)
Īres maksa
Viesnīcas pieejamība jebkurā diennakts laikā
10. Lūdzu, novērtē savu apmierinātību sekojošajiem kritērijiem, kur 1 - pilnībā neapmierina un 4 – ļoti apmierina
(pret katru kritēriju savas domas atzīmējot ar X):

Vērtējums
1
2

Vērtēšanas kritērijs
Studiju plāns
Studiju noslodzes pakāpe
Sekmju novērtēšana
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3

4

Studiju vide
Informācijas pieejamība
Prakšu vadītāju darbība
Docētāju kompetence
Konsultācijas
Studiju materiāli
Datoru nodrošinājums
Interneta pieejamība
11. Lūdzu, novērtē savu apmierinātību ar Administrācijas (direktore, direktores vietniece, katedras vadītāji) darbību
pēc sekojošajiem kritērijiem, 1 - pilnībā neapmierina un 4 – ļoti apmierina (pret katru kritēriju savas domas
atzīmējot ar X):
Vērtēšanas kritērijs
Vērtējums

1

2

3

4

Pieejamība
Savstarpējā komunikācija
12. Lūdzu, novērtē savu apmierinātību ar Studiju daļas darbību pēc sekojošajiem kritērijiem, kur 1 - pilnībā
neapmierina un 4 – ļoti apmierina (pret katru kritēriju vērtējumu atzīmējot ar X):
Vērtēšanas kritērijs
Vērtējums

1

2

3

4

Pieejamība
Informācijas apmaiņa
Savstarpējā komunikācija
Maksas pakalpojumu nodrošināšana, izmaksas
Dokumentu nodošana un saņemšana
Sadarbība neskaidru jautājumu (problēmu) risināšanā

Paldies par atsaucību!
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4.4. LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽAS DARBA DEVĒJU
APTAUJAS ANKETA
Lai LU RMK pilnveidotu studiju procesu un jauno speciālistu sagatavošanu, organizējam
darba devēju aptauju. Lūdzam ar izpratni uztvert jautājumus un sniegt objektīvas atbildes uz tiem.
1. Cik pēdējo 6 gadu LU RMK absolventu strādā Jūsu veselības iestādē?
..............................................................................................................................................
2. Kā Jūs raksturotu māsas - pēdējo gadu LU RMK absolventes?
Labi teorētiski un praktiski sagatavotas
Jā
Nē
Labi teorētiski sagatavotas, bet nepietiekoši apgūtas praktiskās iemaņas Jā
Nē
Samērā vāji teorētiski un praktiski sagatavotas
Jā
Nē
Kopumā vērtējumu izteikt grūti, jo jaunās māsas ir ļoti atšķirīgas
Jā
Nē
Cits raksturojums:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................
3. Lūdzu novērtējiet absolventus sekojošos kritērijos, kurus studenti studiju laikā ir sasnieguši
un kurus nav (1 – ļoti minimāli, 4 – ļoti lielā mērā)(ar X atzīmēt atbilstošo)
Vērtējuma kritērijs
Vērtējums
1
2
3
4
Spēj strādāt sadarbībā ar citiem
Spēj vadīt savu darbu
Spēj plānot un organizēt darbu
Spēj kritiski izvērtēt esošo situāciju un attiecīgi reaģēt
Spēj patstāvīgi atlasīt informāciju, veikt tās analīzi,
definēt un risināt problēmas
Spēj noteikt prioritātes aprūpes veikšanā
Spēj praktiski risināt problēmas
Spēj komunicēt par praktiskiem jautājumiem un to
risinājumiem
4. Vai Jums ir cits komentārs par LU RMK studiju programmas Māszinības/Ārstniecība
absolventiem?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................
5. Jūsu ieteikumi studiju programmas Māszinības/Ārstniecība attīstībai un pilnveidei: (ar X
atzīmēt atbilstošo)
Ieteikums
Obligāti
Varbūt
Nezinu
Pilnveidot teorētisko sagatavotību
Pilnveidot praktisko sagatavotību
Vairāk informēt par reālo situāciju veselības
aprūpes iestādēs
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Vairāk
informēt
par
jaunākajiem
sasniegumiem veselības aprūpē
Citi ieteikumi:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................
6. Jūsu priekšlikumi sadarbības uzlabošanai ar darba devēju:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................
7. Vai esat piedalījies studiju programmas realizācijā?
a. Vadu praktiskās nodarbības studiju kursa ietvaros
b. Vadu klīnisko praksi
c. Vadu kvalifikācijas darbus
d. Piedalos studiju kursa noslēguma pārbaudījumos
e. Piedalos studiju kursa programmas izstrādē
8. Īsas ziņas par intervējamo:
a. Darba vieta ......................................................................................................................
b. Ieņemamais amats ...........................................................................................................
c. Izglītība un absolvētā mācību iestāde .............................................................................
d. Darba pieredze, darba stāžs (gadi) ..................................................................................
e. Vecums ...........................................................................................................................
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Pielikums Nr.5
5.PRAKSES LĪGUMI
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Pielikums Nr.6
6. PRAKSES NOLIKUMS

LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA

LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA
Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV-1038
tālrunis 67042831, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv

APSTIPRINĀTS:
Latvijas Universitātes Rīgas
Medicīnas koledžas
Padomes sēdē
Rīgā,13.10. 2010.
Protokola Nr.31.
PRAKSES NOLIKUMS
Rīgā
2010. gada 25. septembrī.

Nr.

Izstrādāts saskaņā ar Latvijas Universitātes aģentūras „Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas
koledža” nolikumu ( LU senāta 28.12.2009.lēmums Nr.307)
1.Vispārīgie noteikumi
1.1. Prakses nolikums izstrādāts saskaņā ar MK 15. 08. 2000. Noteikumiem nr. 276 “Mācību
prakses organizēšanas kārtība”, ar MK 20. 03. 2001. Noteikumiem Nr. 141 “Noteikumi par valsts
pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu”, Izglītības likuma 14. Panta 19. Punktu,
Profesionālās izglītības likuma 23. Panta otro daļu, Augstskolu likuma 10. 1 panta pirmo daļu, IZM
03.06.2004. apstiprināto ārsta palīga profesijas standartu un māsas profesijas standartu,
Ārstniecības likuma 50. pantu, pacienta tiesībām, Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas
Nolikumu par studiju un pārbaudījumu kārtību.
1.2. Studiju prakse ir augstākās profesionālās izglītības studiju programmas neatņemama
sastāvdaļa.
1.3. Prakses ilgums un laiks ir noteikts studiju programmā un studiju kalendārajā grafikā.
1.4. Nolikums neattiecas uz mācību klīniskām praksēm, kuras ir studiju kursu sastāvdaļa, un kuru
organizēšanu nosaka Nolikums par studiju un pārbaudījumu kārtību.
1.5. Prakses mērķis – dot iespēju studentiem nostiprināt teorētiskās zināšanas, iegūt studiju
programmai atbilstīgu kompetenci un apgūt praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas attiecīgas jomas
speciālistiem, kā arī dot iespēju studentiem iegūt studiju darbu vai kvalifikācijas darba izstrādei
nepieciešamos datus un veikt pētniecisku darbu.
1.6. Prakses uzdevumi tiek noteikti attiecīgo katedru apstiprinātās prakšu programmās.
1.7. Praksē students veic prakses programmā noteiktos uzdevumus, parādot patstāvību,
sagatavotību, zināšanas un iemaņas, ievērojot Latvijas Republikas likumdošanu, godīgi pildot savus
pienākumus, neizpaužot trešajām personām veselības aprūpes institūcijā iegūto konfidenciālo
informāciju.
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2.Prakses organizēšana
2.1. Par attiecīgas prakses organizēšanu ir atbildīga koledžas direktora vietniece un atbildīgās
katedras vadītājs.
2.2. Koledžas direktora vietniece un atbildīgā katedra:
 izstrādā prakses programmas un prakses dokumentāciju;
 organizē pirmsprakses seminārus;
 vada un kontrolē prakses programmas izpildes gaitu;
 organizē prakses atskaišu aizstāvēšanu un prakses vērtēšanu.
2.3. Praksi ārpus izglītības iestādes organizē veselības aprūpes institūcijas nozīmēta persona, kura
iesniedz direktora vietniecei prakses vadītāju darba grafikus
.
2.4. Prakses vadītājs veselības aprūpes institūcijā ir darbinieks ar likumdošanas prasībām atbilstošu
profesionālo un pedagoģisko kvalifikāciju , kuru ar rīkojumu nozīmē veselības aprūpes institūcijas
vadītājs.
2.5. Prakses vadītāja pienākumos ietilpst:
 iepazīšanās ar prakses programmu, mērķiem un uzdevumiem;
 studenta prakses vadīšana un studenta konsultēšana prakses jautājumos;
 prakses programmas izpildes gaitas kontrole;
 prakses dokumentācijas izskatīšana un novērtēšana,
 studenta sasniegumu novērtēšana
2.6. Direktora vietniece studentus nosūta praksē uz veselības aprūpes institūcijām, ar kurām
koledžai noslēgti sadarbības līgumi. Students drīkst iziet praksi citā vietā, ja attiecīgajā veselības
aprūpes institūcijā ir iespējams realizēt konkrētās prakses mērķus un uzdevumus, un ir saņemta
veselības aprūpes institūcijas vadītāja rakstiska piekrišana.Tādā gadījumā tiek noslēgts trīspusējais
līgums par praksi starp koledžu, prakses vietu un studentu. Par prakses vietu students var izvēlēties
arī savu darba vietu. Studenta pienākums - saskaņot izmaiņas ar direktora vietnieci ne vēlāk kā 14
dienas pirms prakses sākuma.
3. Prakses materiāla noformēšana, novērtēšana, glabāšana
3.1. Prakses gaitā students aizpilda praksei paredzēto dokumentāciju, paraksta to, saņem no prakses
vadītāja vērtējumu par praksi un veic pašvērtējumu. Prakses dokumentāciju norādītajā termiņā
iesniedz atbildīgās katedras vadītājam, kurš organizē un vada prakses aizstāvēšanu.
3.2. Prakses dokumentāciju uzglabā katedrā 1 (vienu) gadu pēc koledžas beigšanas.
Šis nolikums stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas koledžas Padomes sēdē. Atzīt par spēku
zaudējušu:
2007. gada 20. decembrī Rīgas Medicīnas koledžas Padomes sēdē apstiprināto “Rīgas Medicīnas
koledžas prakses nolikumu”
Direktores vietniece:

Rūta Bogdanova

Izstrādāja: Bogdanova 67042829
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Pielikums Nr.7
7. KLĪNISKĀS PRAKSES APRAKSTS
ĀRSTNIECĪBAS STUDIJU PROGRAMMAS
Klīniskās prakses slimību, traumu, kritisko situāciju
diagnostikā un NMP, katastrofu medicīnā un
sabiedrības veselības aprūpē apraksts.
Prakses norises laiks:

APSTIPRINĀTS
LU R MK
Padomes sēdē
2010.gada 07.janvārī
Protokols Nr. 27

I, II un III studiju gads

Kopējais KP daudzums:

20 KP/ 30 ECTS ( 1 KP- 40 studējošā darba stundas )

Prakses daļas :
Slimību, traumu un kritisko situāciju diagnostika un NMP ( 16 KP/24 ECTS )- 640 studējošā
darba stundas:
• Ievads specialitātē -1 KP/1,5 ECTS (I studiju gada 1.semestris)
• Klīniskās procedūras -3 KP/4,5 ECTS (I studiju gada 2.semestris)
• Prakse slimību, traumu un kritisko situāciju diagnostika un NMP –
12 KP/18 ECTS
No tiem:
Uzņemšanas nodaļa, traumu punkts, reanimācijas un intensīvās terapijas nodaļa
stacionārā, ģimenes ārsta prakse- 4 KP/6 ECTS (II studiju gads)
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests-8 KP/12 ECTS (III studiju gads)ieteicams: dispečeru dienestā- 1 KP
pirmsārstu vai ārstu brigāde- 2 KP
specializētās brigādes- 5 KP: reanimācija un intensīvās terapija-2 KP
kardioloģija- 2 KP
pediatrija- 1 KP
Katastrofu medicīna (2 KP/3 ECTS )- 80 studējošā darba stundas
( III studiju gads)
Sabiedrības veselības aprūpe (2 KP/3 ECTS )- 80 studējošā darba stundas
( III studiju gads)
Ārstniecības studiju programmas prakses mērķis ir nodrošināt Ārstniecības studiju
programmā studējošo profesionālās kompetences izaugsmi, konkurētspēju, un iekļaušanos
neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā ārsta palīga profesijā. Prakses pamatā ir
neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana slimajiem (cietušajiem) dzīvībai bīstamā, kritiskā
stāvoklī, pacienta diagnozes, diferenciāldiagnozes, ārstēšanas noteikšana, medicīnisko preparātu
pielietošana, pacienta nāves konstatēšana, teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu, prasmju
pilnveidošana ārsta uzraudzībā. Ārstniecības studiju programmā ir ietvertas klīniskās prakses katrā
no trim studiju gadiem, ar atšķirīgiem prakses mērķiem un uzdevumiem, pamatojoties uz attiecīgajā
studiju gadā programmas teorētiskajā daļā apgūtajām zināšanām. Rezultātā klīniskās prakses mērķi
un uzdevumi kļūst komplicētāki, veicinot studenta profesionālās kompetences pilnveidi.
Prakses organizācija:
Klīniskās prakses realizāciju reglamentē LU RMK Prakses nolikums.
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Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža slēdz sadarbības līgumus ar veselības aprūpes
iestādēm, kurās tiks nodrošināta studējošo klīniskā prakse.
Praksi organizē koledžas direktora vietniece sadarbībā ar veselības aprūpes iestādes galveno
ārstu, vecāko ārsta palīgu (vecāko feldšeri) vai galvenā ārsta nozīmētu personu. Par studiju procesa
un klīniskās prakses norisi, studenta mācību sasniegumu novērtējumu atbildīgs tiešais prakses
vadītājs.
Par prakses mērķu, uzdevumu un novērtēšanas kritēriju izstrādi atbild koledžas direktora vietniece
un Ārstniecības katedras vadītājs.
Par studiju sasniegumiem, profesionālās kompetences pilnveidi atbildīgs students.
1. Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžā: direktora vietniece informē veselības aprūpes
iestādes galveno ārstu, vecāko ārsta palīgu (vecāko feldšeri) vai galvenā ārsta nozīmētu personu
par:
o praksē nozīmēto studentu skaitu un iesniedz studentu sarakstu;
o prakses laiku un ilgumu,
o prakses mērķiem, uzdevumiem, vērtēšanu;
o saskaņo prakses vadītājus;
kopā ar Ārstniecības katedras vadītāju:
o organizē un vada pirmsprakses semināru studentiem;
Ārstniecības katedras vadītājs:
o organizē prakses dokumentācijas pieņemšanu prakses beigās;
o ieraksta vērtējumu klīniskās prakses noslēguma vērtējuma lapā;
o organizē un vada prakses aizstāvēšanu;
2. Prakses organizators (vecākais ārsta palīgs (vecākais feldšeris), galvenais ārsts vai nozīmēta
persona):
o norāda studenta prakses vietu;
o nozīmē tiešo prakses vadītāju ( ārstu vai ārsta palīgu (feldšeri), kura vadībā students realizē
prakses mērķus un veic prakses uzdevumus);
o sastāda studenta darba grafiku;
o nodrošina drošības tehnikas instruktāžu darba vietā;
o informē vadību un personālu par studentu esamību praksē veselības aprūpes iestādē;
o kontrolē prakses gaitu;
3. Tiešais prakses vadītājs ( brigādes ārsts, ārsta palīgs (feldšeris ):
o iepazīstina studentu ar prakses vietas specifiku;
o ar parakstu apliecina studenta darba grafiku stundu uzskaites lapā;
o pārzina prakses mērķus, uzdevumus un prasības;
o saskaņo studenta individuālos mērķus ar reālām iespējām, veicina to sasniegšanu;
o plāno studenta iesaistīšanu prakses mērķu sasniegšanā (izvēlas tos mērķus, kuri prakses
vietā ir reāli sasniedzami);
o demonstrē procedūru veikšanu, analizē to gaitu, modelē iespējamās situācijas;
o izvērtē studenta spēju veikt konkrētas procedūras;
o sekmē studenta darbības patstāvīgai procedūru izpildei, piedalās tajās;
o sniedz atbildes uz studenta uzdotiem jautājumiem;
o novērtē studenta sasniegumus -prakses vērtējuma lapā;
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4. Students:
o students aktīvi piedalās mācību prakses situācijās;
o ievēro darba grafiku;
o darbojas saskaņā ar prakses kopējiem mērķiem un individuāli izvirzītiem mērķiem, kurus
pats vēlētos sasniegt ( mērķiem jābūt reāliem, pamatotiem uz teorētisko un praktisko bāzi);
o students prakses laikā raksta dienasgrāmatu;
o aizpilda praktisko iemaņu lapu ( II un III akad. g. );
o kopā ar prakses vadītāju izvērtē izvirzītos un sasniegtos mērķus, kā arī pārrunā dažādas
situācijas, kuras ir radījušas neskaidrības;.
o veic pašnovērtējumu;
o atbildīgs par dokumentācijas sakārtošanu un nodošanu noteiktajā laikā.
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I STUDIJU GADS
Kopējais KP daudzums:
1 KP/1,5 ECTS (1 KP- 40 studējošā darba stundas)
Prakse: Ievads specialitātē (1 KP/1,5 ECTS)- 40 studējošā darba stundas
Mērķi:
Students:
1. gūst priekšstatu par ārsta palīga profesijas specifiku un nepieciešamajām profesionālajām un
vispārcilvēciskajām kompetencēm (vērtībām);
2. izprot ārsta palīga lomu neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas sistēmā;
3. uzkrāj praktisko pieredzi darbā ar pacientiem no koledžas atšķirīgā vidē;
4. apgūst studiju procesa vienotības principu- teorētisko zināšanu integrēšanos praksē,
savstarpējo mijiedarbību;
5. pielieto dažādas komunikācijas metodes darbā ar pacientiem un sadarbībā ar personālu.
Prakses uzdevumi:
o Students prakses vadītāja uzraudzībā:
1. iepazītas ar ārsta palīgam paredzēto darba vidi un aprīkojumu;
2. iepazīstas ar neatliekamajā medicīniskajā palīdzībā aizpildāmo medicīnisko dokumentāciju, tās
aizpildīšanas principiem un juridisko atbildību;
3. veic pacienta subjektīvo un objektīvo novērtēšanu un dokumentē iegūtos datus (intervijas
rezultātus, vitālos rādītājus, antropometrijas datus u.c.);
4.iepazīstas un pārzina ārsta palīga profesijas standartu;
5. izprot veselības aprūpes ētiku un deontoloģiju;
6. apgūst ārsta palīga specialitātes juridiskos aspektus;
7. iepazīstas ar pacientu tiesībām un pienākumiem;
8. pavada, transportē pacientu uz diagnostiskajām un ārstnieciskām procedūrām un izmeklēšanām;
9. ievēro ergonomijas pamatprincipus saistībā ar smagumu celšanu un pārvietošanu (guļoši
pacienti, aparatūra, konteineri u.c.)
Vērtēšana:
Praksi vērtē tiešais prakses vadītājs, parakstoties studenta vērtējuma lapā (studenta vērtējuma
kritēriji -pielikums Nr.3).
Vērtējot jāņem vērā arī
100% nostrādātas programmā paredzētās stundas. Ja students kavējis praksi, tad kopā ar
tiešo prakses vadītāju izveido prakses atstrādes grafiku un realizē to.
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Pielikums Nr.1

I studiju gada prakses reģistrācijas lapa.
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas Koledžas _____________kurss
Studenta vārds, uzvārds_______________________________
____________________________________________________

Klīniskā prakse

1 KP (1 KP- 40 studējošā darba stundas)

Klīniskās prakses vieta
______________________________________
(klīnika un nodaļa)
Klīniskās prakses norises laiks

______________________________

Klīniskās prakses vadītājs
_______________________________________
(paraksts
atšifrējums)
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Pielikums Nr.-2
Stundu uzskaites lapa

Studenta vārds, uzvārds_____________________________________________
______________________________________
(Prakses vieta)
Datums
un
studiju
gads

Prakses
sākuma
laiks

Prakses
beigu
laiks

Studējošā
darba
stundu
skaits

Atbildīgās personas
vārds, uzvārds

Stundu skaits kopā:
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Atbildīgās
personas
paraksts

Pielikums Nr. 3

Studenta vērtējums
Studenta vārds, uzvārds ________________________________
Prakses vieta_________________________________________
Atbildīgās personas vārds, uzvārds________________________
Kritēriji

1 (viduvēji)

2 (labi)

3 (ļoti labi)

Teorētiskās zināšanas
Spēja teorētiskās
zināšanas izmantot
praksē
Saskarsmes iemaņas
ar pacientiem
Saskarsmes iemaņas
ar kolēģiem
Spēja strādāt
komandā
Profesionālās ētikas,
morāles un uzvedības
normu ievērošana

KOMENTĀRI: (obligāti!)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________
Paraksts:_____________________

Datums:____________________
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Pielikums Nr.4
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas
1…..kursa studenta (-es)…………………………..
prakses atskaite un pašvērtējums
Laikā no ………………līdz……………atrados klīniskā praksē………………….nodaļā.
1. Prakses laikā veiktie uzdevumi:
A
B
C
D
E
2. Prakses mērķu sasniegšanai un uzdevumu izpildei izmantoju zināšanas, kuras ieguvu:
(atzīmēt un paskaidrot)
• anatomijā un
fizioloģijā_______________________________________________________
• farmakoloģijā______________________________________________________
• saskarsmē________________________________________________________
• propedeitikā________________________________________________________
• ievadā NMP______________________________________________________
• mikrobioloģijā un higienā_____________________________________________
• bioloģijā un ģenētikā_________________________________________________
• prof. tehniskās iemaņās_______________________________________________
3. Miniet faktorus, kas pozitīvi ietekmēja klīniskās prakses norisi:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________
4. Miniet faktorus, kas negatīvi ietekmēja klīniskās prakses norisi:
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________
5. Vai prakses laikā guvāt priekšstatu par izvēlēto profesiju un redzat sevi kā ārsta palīga
profesijas pārstāvi:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________
________________________
Datums

________________________________
Studenta vārds, uzvārds, paraksts
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Pielikums Nr. 5

Beidzot praksi, ir jānodod sekojoša dokumentācija:
1) klīniskās prakses reģistrācijas lapa (pēc noteiktas formas- pielikums Nr.-1);
2) stundu uzskaites lapa (pēc noteiktas formas- pielikums Nr.-2);
3) prakses vadītāja studenta vērtējums prakses vietā (pēc noteiktas formas- pielikums Nr.-3);
4) prakses atskaites un pašvērtējuma lapa (pēc noteiktas formas- pielikums Nr.-4);

Dokumentus nodod studiju daļas metodiķei 221. kabinetā.
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I STUDIJU GADS
Kopējais KP daudzums: 3 KP/4,5ECTS ( 1 KP- 40 studējošā darba stundas )
Prakse: Klīniskās procedūras (3 KP )- 120 studējošā darba stundas
Mērķi:
1.Students krāj praktisko pieredzi darbā ar pacientiem, lietojot ārstnieciskās metodes un
manipulācijas, pamatojoties uz pielietošanas indikācijām, kontrindikācijām, izpildes metodiku.
2.Pielieto dažādas komunikācijas metodes darbā ar pacientiem un sadarbībā ar personālu.
3.Prakses vadītāja uzraudzībā papildina prasmes un iemaņas kabineta nodarbībās apgūtajās
procedūrās.
4. Prakses vadītāja uzraudzībā veic procedūras, ievērojot pacienta tiesības un izpildot prakses
standarta prasības.
5.Analizē veikto procedūru izpildes kvalitāti.
6.Analizē iespējamās modifikācijas atsevišķās situācijās pirms procedūras veikšanas.
7.Papildina savas iemaņas un prasmes procedūru tehnikā, izvirzot individuālos mērķus.
Prakses uzdevumi:
o Students pielieto iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas un iemaņas praksē par
tām procedūru grupām, kuras ir apgūtas , kā arī analizē aktuālās situācijas.
o Students:
1. Nosaka pasākumus pacienta drošas vides nodrošināšanai un plāno šo pasākumu
veikšanu.
2. Veic vispusīgu pacienta novērtēšanu un dokumentē novērtēšanas datus (vitālos
rādītājus, antropometrijas datus, diurēzi ).
3. Zina procedūras indikācijas, kontrindikācijas, informē par tām pacientu un viņa
piederīgos.
4. Izvērtē objektīuvo un subjektīvo informāciju par pacientu, saistībā ar procedūru izvirza
procedūras mērķus un izskaidro tos.
5. Veic procedūras, dokumentē tās, informē pacientu, novērtē pacienta reakcijas, atbilstoši
profesijas standartam un savai kompetencei:
• Sagatavo konkrēto pacientam nozīmēto medikamentu, pārbauda medikamentu lietošanas
noteikumus dažādās situācijās.
• Informē pacientu par konkrētā medikamenta farmakoloģisko iedarbību, lietošanas
nosacījumiem, tā mijiedarbību ar uzturu, baudvielām, iespējamām blaknēm, pasākumiem
nevēlamo efektu samazināšanai.
• Veic nozīmētā medikamenta ievadīšanu parenterāli (muskulī; ādā; zemādā; vēnā, urīnpūslī).
• Nodrošina intravenozo pieeju ar adatu un perifēro venozo kateteru un veic medikamenta
ievadīšanu intravenozi, izmantojot dažādu aprīkojumu.
• Novērtē agrīno un vēlīno pacienta reakciju pēc medikamenta ievadīšanas.
• Veic precīzu asins paraugu savākšanu laboratorisko izmeklējumu veikšanai, nodrošina to
sagatavošanu transportēšanai un organizē pareizu transportēšanu.
• Veic pacienta sagatavošanu diagnostiskajām un ārstnieciskām procedūrām un
izmeklēšanām.
• Veic pacientu izglītošanu par dažādu izmeklējamo materiālu pareizu savākšanu.
• Veic procedūras, kas saistītas ar gremošanas traktu (zondēšana, klizmošana, zarnu, pacienta
barošana caur zondi u.c.).
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Veic procedūras, kas saistītas uroģenitālo sistēmu (katetrizācijas, skalošanas, urostomas
kopšana. ilgkatetera ievade u.c.).
• Veic pacientu izglītošanu dažādu veselību uzturošu procedūru veikšanā- glikozes līmeņa
uzraudzība un insulīna pašinjekcijas, stomu kopšana.
• Veic pacienta sagatavošanu akūtām un plāna operācijām.
• Asistē ārstam ķirurģisko procedūru un operācijas izpildes laikā.
• Veic brūču aprūpi- brūces apkopšana, skalošana, tamponēšana, pārsēju uzlikšana, brūču
šuvju uzlikšana u.c.
• Veic punkcijas un galdiņa klāšanu punkcijām (pleiras dobuma, perikarda, Duglasa
dobuma).
• Veic traheostomas aprūpi un drenāžu.
• Veic nozīmēto pacienta ķirurģisko imobilizāciju
6. Novērtē ārsta palīga veselības apdraudējumu saistībā ar smagumu celšanu un
pārvietošanu (guļoši pacienti, aparatūra, konteineri u.c.).
Vērtēšana:
Praksi vērtē tiešais prakses vadītājs, parakstoties studenta vērtējuma lapā. Vērtējot jāņem
vērā:
1.100% nostrādātas programmā paredzētās stundasJa students kavējis praksi, tad kopā ar tiešo prakses vadītāju izveido prakses
atstrādes grafiku un realizē to.
2. Vai students ir sasniedzis kopējos prakses mērķus un individuālos mērķus, kā arī
veicis prakses uzdevumus ( pielikums Nr.3).
3. Studenta vērtējuma kritēriji ( pielikums Nr.4)
•
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Pielikums Nr.1

Klīniskās prakses reģistrācijas lapa.

Latvijas UniversitātesRīgas Medicīnas Koledžas _______ kurss
Studenta vārds, uzvārds _____________
Prakse

Klīniskās
procedūras

KP

3

ECTS

Prakses vieta

4,5
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Prakses
sākuma
datums un
studiju
gads

Prakses
beigu
datums un
studiju
gads

Prakses
vadītāja
paraksts

Pielikums Nr.2

Stundu uzskaites lapa

Studenta vārds, uzvārds_____________________________________________
______________________________________
(Prakses vieta)
Datums
un
studiju
gads

Prakses
sākuma
laiks

Prakses
beigu
laiks

Studējošā
darba
stundu
skaits

Stundu skaits kopā
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Atbildīgās personas
vārds, uzvārds

Atbildīgās
personas
paraksts

Pielikums Nr.3

Studenta individuālie prakses mērķi un uzdevumi.

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas Koledžas _______ kurss
Studenta vārds, uzvārds _____________
Mērķi:

Uzdevumi:

Mērķu un uzdevumu izpildes analīze:

Studenta paraksts:

Datums:
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Pielikums Nr.4

Studenta vērtējums

Studenta vārds, uzvārds ________________________________
Prakses vieta_________________________________________
Atbildīgās personas vārds, uzvārds________________________
Kritēriji

1 (viduvēji)

2 (labi)

3 (ļoti labi)

Teorētiskās zināšanas
Spēja teorētiskās zināšanas
izmantot praksē
Spēja plānot un organizēt savu
darbu
Saskarsmes iemaņas ar
pacientiem un kolēģiem
Spēja strādāt komandā
Iemaņas un prasmes procedūru
izpildē
Spēja patstāvīgi veikt
procedūras
Profesionālās ētikas, morāles
un uzvedības normu
ievērošana

KOMENTĀRI:___________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________

Paraksts:_____________________

Datums:____________________
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Pielikums Nr.5

Studenta pašvērtējums.
1.Vai jūsu, gada laikā, apgūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās prasmes un iemaņas bija
pietiekamas prakses mērķu sasniegšanā?
Jā______,
Daļēji________,
Nē__________
2.Vai un kādas, teorētiskās un praktiskās I gada studiju kursos iegūtās zināšanas jūs
izmantojāt praksē ?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________
3.Kādas procedūras prakses laikā jūs veicāt patstāvīgi, vai jūsu teorētiskās un praktiskās
zināšanas bija tam pietiekamas?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________
4.Kā jūs vērtējat savu līdzdalību komandas darbā ?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________
5.Kādi faktori pozitīvi ietekmēja jūsu darbību prakses laikā?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________
6.Kādi faktori negatīvi ietekmēja jūsu darbību prakses laikā?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________
7.Savas spējas strādāt komandā, sadarboties ar kolēģiem un pacientiem un patstāvīgi veikt
procedūras vērtēju:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________
Prakses vieta

________________________________
Studenta vārds, uzvārds, paraksts
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Pielikums Nr.6
Beidzot praksi, ir jānodod sekojoša dokumentācija:

1) Individuālo mērķu un uzdevumu lapa(pēc noteiktas formas pielikums Nr.-3);
2) Klīniskās prakses reģistrācijas lapa (pēc noteiktas formas pielikums Nr.-1);
3) Stundu uzskaites lapa (pēc noteiktas formas pielikums Nr.-2);
4) Prakses atskaite;
5) Tiešā prakses vadītāja studenta vērtējums prakses vietā (pēc noteiktas formas
pielikums Nr.-4);
6) Pašvērtējums par praksi (pēc noteiktas formas pielikums Nr.-5).

Dokumentus nodod studiju metodiķei 221. Kab.
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II STUDIJU GADS
Kopējais KP daudzums:

4 KP/6 ECTS ( 1 KP- 40 studējošā darba stundas )

Prakse : Slimību, traumu un kritisko situāciju diagnostika un NMP I
(4 KP/6 ECTS )- 160 studējošā darba stundas
( Uzņemšanas nodaļa, traumu punkts, reanimācijas un intensīvās terapijas nodaļa
stacionārā, ģimenes ārsta prakse)

Mērķi:
1.Izprast ambulatorā dienestā un stacionārā strādājoša ārsta palīga lomu un pienākumus.
2. Apgūt komandas darba principus.
3. Apzināties ārsta palīga profesijas filozofiskos, ētiskos un morālos aspektus, saprast
konfidencialitātes saglabāšanas nozīmi.
4. Pārzināt pirmās un neatliekamās medicīniskās palīdzības juridiskos aspektus.
5. Izprast pirmās palīdzības sniegšanas īpatnības.
6. Izprast neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas īpatnības.
7. Iegūt prasmi uzņemties atbildību.
8.Sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību slimajiem (cietušajiem) dzīvībai bīstamā,
kritiskā stāvoklī, traumu un ekstremālu situāciju gadījumā stacionāra etapā.
9.Izmantojot iegūtās teorētiskās zināšanas, iegūt prasmi veikt pacienta veselības stāvokļa
izvērtēšanu, traucējumu diagnosticēšanu.
10.Apgūt pareizas medicīniskās dokumentācijas noformēšanas principus.
Prakses uzdevumi:
1. Veikt iedzīvotāju primāro aprūpi ambulatorajās ārstniecības iestādēs sadarbībā ar ģimenes
ārstu (vispārējās prakses ārstu).
2. Prast pielietot LR apstiprinātos NMP sniegšanas algoritmus.
3. Sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību.
4. Atpazīt, izprast un skaidrot simptoma, sindroma vai slimības etioloģiju, patoģenēzi.
5.Identificēt galvenās slimības vai sindroma klīniskās pazīmes, diferencēt tās pēc smaguma un
bīstamības pakāpes.
6. Izglītot pacientu par izmaiņām organismā saslimšanas gadījumā.
7. Zināt un skaidrot saslimšanu epidemioloģisko situāciju, saslimstības līmeni dažādos vecuma
periodos un dažādu slimību grupās.
8. Izvērtēt subjektīvos un objektīvos datus nosakot slimības diagnozi.
9. Izprast diferenciālas diagnostikas nozīmi slimības diagnostikā.
10.Skaidrot pacientam ārstnieciskos uzdevumus un vēlamo rezultātu ārstēšanas gaitā.
11.Skaidrot pacientam iespējamās komplikācijas slimību gaitā, to savlaicīgu atpazīšanu un
adekvāto rīcību.
12.Izprast un skaidrot profilaktisko pasākumu nozīmi slimību profilaksē.
13. Pārzināt NMP sniegšanas algoritms kardioloģiskam pacientam.
14. Pārzināt NMP sniegšanu komatozā stāvoklī esošam pacientam.
15. Prast izvērtēt klīniskās nāves diagnostikas kritērijus un pielietot ABC algoritmu.
16. Pārzināt bioloģiskās nāves diagnostikas kritērijus.
17. Ievērot konfidencialitāti attiecībā uz informāciju, kas iegūta par pacienta ģimenes
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privāto dzīvi, viņa ārstēšanu, slimības diagnozi un prognozi.
18. Novērtēt sava darba rezultātus, objektīvi analizēt pieļautās kļūdas un meklēt to
cēloņus.
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Pielikums Nr.1

Studenta individuālie prakses mērķi un uzdevumi.

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas Koledžas _______ kurss
Studenta vārds, uzvārds _______________________
Mērķi:

Uzdevumi:

Mērķu un uzdevumu izpildes analīze:

Studenta paraksts:

Datums:
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Pielikums Nr.2

Klīniskās prakses reģistrācijas lapa.

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas Koledžas _______ kurss
Studenta vārds, uzvārds _____________

Prakse

Slimību,
traumu un
kritisko
situāciju
diagnostika un
NMP

KP

4

ECTS

Prakses vieta

6
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Prakses
sākuma
datums un
studiju
gads

Prakses
beigu
datums un
studiju
gads

Prakses
vadītāja
paraksts

Pielikums Nr.3

Stundu uzskaites lapa

Studenta vārds, uzvārds_____________________________________________
______________________________________
(Prakses vieta)
Datums
un
studiju
gads

Prakses
sākuma
laiks

Prakses
beigu
laiks

Studējošā
darba
stundu
skaits

Atbildīgās personas
vārds, uzvārds

Stundu skaits kopā
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Atbildīgās
personas
paraksts

Pielikums Nr.4
Studentu praktisko iemaņu pilnveides lapa
Studenta vārds, uzvārds ________________________________
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
2o.
21.
22.
23.
24.
25.

Veicamo manipulāciju saraksts
I/m injekcijas
I/v injekcijas /infūzijas
Kuņģa skalošana caur zondi
Aprīkojuma sagatavošana traheja
intubācijai
Trahejas intubācija
Orofaringeālā elpvada ievadīšana
Nazofaringeālā elpvada ievadīšana
Elpceļu atsūkšana
Mutes dobuma atsūkšana
Pacienta monitorēšana
Veikta defibrilācija
Veikta transtorakālā kardiostimulācija
Veikta pacienta EKG izmeklēšana
Kakla šinas izmantošana mugurkaula
kakla daļas fiksācijai
Vakuuma matrača pielietošana
pacienta imobilizācijai
Nebulaizera pielietošana elpas
trūkuma kupēšanai
Aukstuma paketes pielietošana
Pulsoksimetrija
Asins paraugu ņemšana vakutainerī
Lūzumu imobilizācija ar Krāmera šinu
Pacienta elpināšana ar Ambu maisu
Bezsamaņā esoša pacienta elpināšana
Sirds netiešā masāža : elpināšana
Pacientu pārvietošana uz kausveida
nestuvēm
Pacienta pārvietošana uz garā
mugurkaula dēļa

Veiktās manipulācijas novērtējiet:
0- neesmu veicis:
1- esmu asistējis(redzējis);
2- veicu patstāvīgi prakses vadītāja uzraudzībā
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II studiju
gads

III studiju
gads

Pielikums Nr.5
Studenta vērtējums
Studenta vārds, uzvārds ________________________________
Prakses vieta_________________________________________
Atbildīgās personas vārds, uzvārds________________________
Kritēriji

1 (viduvēji)

2 (labi)

3 (ļoti labi)

Teorētiskās zināšanas
Spēja teorētiskās zināšanas
pielietot praksē
Spēja adekvāti rīkoties
kritiskās situācijās
Saskarsmes iemaņas ar
pacientiem un kolēģiem
Spēja strādāt komandā
Organizatora un vadītāja
iemaņas
Iemaņas un prasmes procedūru
izpildē, spēja veikt tās
patstāvīgi
Prasmes medicīniskā
aprīkojuma izmantošanā
Profesionālās ētikas, morāles
un uzvedības normu
ievērošana

KOMENTĀRI:_________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________

Paraksts:_____________________

Datums:____________________
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Pielikums Nr.6

Studenta pašvērtējums.
1. Vai jūsu, 2 gadu laikā, apgūtās teorētiskās zināšanas, praktiskās prasmes un iemaņas bija
pietiekamas prakses mērķu sasniegšanā?
Jā______,
Daļēji________,
Nē__________
2. Vai jums izdevās sasniegt un realizēt praksē izvirzītos individuālos prakses mērķus un
uzdevumus?
Jā______,
Daļēji________,
Nē__________
3. Vai un kādas, teorētiskās un praktiskās zināšanas jūs izmantojāt, sniedzot neatliekamo
medicīnisko palīdzību slimajiem (cietušajiem) dzīvībai bīstamā, kritiskā stāvoklī ?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4.Vai bieži kļūdījāties un šaubījāties, patstāvīgi nosakot pacientam diagnozi, ārstēšanu,
izvēloties un lietojot medicīniskos preparātus ? Vai jūs to veicāt prakses laikā ?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5.Kā jūs vērtējat savu līdzdalību komandas darbā, sadarbību ar kolēģiem, savas organizatora
un vadītāja iemaņas ? Vai izpratāt savu lomu ambulatorajā dienestā un stacionārā ?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
6.Kādu medicīnisko aprīkojumu izmantojāt prakses laikā ? Vai tas sagādāja grūtības ?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________
7.Vai prakses laikā nācās konstatēt pacienta nāvi ? Vai spējāt to izdarīt ?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8.Miniet faktorus, kas pozitīvi un negatīvi ietekmēja jūsu darbību prakses laikā. Savas
prakses rezultātus vērtēju:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________
prakses vieta
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______________________________
Studenta vārds, uzvārds, paraksts

Pielikums Nr.7
Beidzot praksi, ir jānodod sekojoša dokumentācija:

1)Individuālo mērķu un uzdevumu lapa (pēc noteiktas formas pielikums Nr.-1);
2) Klīniskās prakses reģistrācijas lapa (pēc noteiktas formas pielikums Nr.-2);
3) Stundu uzskaites lapa (pēc noteiktas formas pielikums Nr.-3);
4) Praktisko iemaņu pilnveides lapa (pēc noteiktas formas pielikums Nr.-5);
5) Tiešā prakses vadītāja studenta vērtējums katrā prakses vietā (pēc noteiktas formas
pielikums Nr.-4);
6) Prakses atskaite:
7) Pašvērtējums par praksi (pēc noteiktas formas pielikums Nr.-6).

Prakses beigās dokumentus nodod studiju metodiķim 221. kab.
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III STUDIJU GADS
Kopējais KP daudzums:

12 KP/18 ECTS ( 1 KP- 40 studējošā darba stundas )

Prakses daļas :
Slimību, traumu un kritisko situāciju diagnostika un NMP II
(8 KP/12 ECTS )- 320 studējošā darba stundas
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā-ieteicams:
dispečeru dienestā- 1 KP
pirmsārstu vai ārstu brigāde- 2 KP
specializētās brigādes- 5 KP: reanimācija un intensīvās terapija-2 KP
kardioloģija- 2 KP
pediatrija- 1 KP
Katastrofu medicīna (2 KP/3 ECTS )- 80 studējošā darba stundas
Sabiedrības veselības aprūpe (2 KP/3 ECTS )- 80 studējošā darba stundas
Mērķi:
1.Izprast neatliekamās medicīniskās palīdzības lomu un ārsta palīga profesijas lomu mūsdienu
sabiedrībā un veselības aprūpes sistēmā.
2.Izprast un analizēt neatliekamās medicīniskās palīdzības funkcionēšanas modeļus
pasaulē un Latvijā.
3.Apzināties neatliekamās medicīniskās palīdzības un ārsta palīga profesijas filozofiskos, ētiskos
un morālos aspektus, saprast konfidencialitātes saglabāšanas nozīmi.
4.Pārzināt pirmās un neatliekamās medicīniskās palīdzības juridiskos aspektus.
5.Izprast pacienta aprūpes īpatnības pirmās palīdzības sniegšanas apjomā
6.Izprast pacienta aprūpes īpatnības neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas
apjomā.
7.Izprast un prast pielietot normatīvos aktus, kuri nosaka ārstnieciskās personas darbību
katastrofu un neatliekamu situāciju gadījumā.
8.Sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību slimajiem (cietušajiem) dzīvībai bīstamā, kritiskā
stāvoklī, traumu un ekstremālu situāciju gadījumā pirmsstacionāra etapā.
9.Izmantojot iegūtās teorētiskās zināšanas, iegūt prasmi veikt pacienta veselības stāvokļa
izvērtēšanu, traucējumu diagnosticēšanu.
10.Apgūt pareizas NMP medicīniskās dokumentācijas noformēšanas principus.
Prakses uzdevumi:
1. Veikt neatliekama pacienta primāro izmeklēšanu.
2. Pārzināt neatliekamu pacientu pārvietošanas un transportēšanas veidus, traumas
pacientu imobilizācijas principus, cietušo šķirošanu katastrofu gadījumā.
3. Veikt pacienta veselības stāvokļa izvērtēšanu, traucējumu diagnosticēšanu, veselības
stāvokļa stabilizēšanu, transportēšanas veida pareizu izvēli.
4. Prast pielietot LR apstiprinātos NMP sniegšanas algoritmus.
5. Prast pielietot defibrilatoru pacienta monitorēšai.
6. Prast izvērtēt monitora rādījumus un novērst dzīvībai bīstamus ritma traucējumus,
pielietojot defibrilācijas metodi, elektrokardiostimulāciju un sinhronizēto kardioversiju.
7. Prast nodrošināt pacientam elpošanu izmantojot elpvadus, trahejas intubācijas
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krikotireotomijas metodi.
8. Prast atbrīvot pacienta elpceļus no svešķermeņiem, pielietot skābekļa inhalācijas.
9. Prast nodrošināt venozo pieeju neatliekamā stāvoklī esošiem pacientiem.
10. Pārzināt NMP sniegšanas algoritms politraumas pacientiem.
11. Pārzināt NMP sniegšanas algoritms kardioloģiskam pacientam.
12. Pārzināt NMP sniegšanu komatozā stāvoklī esošam pacientam.
13. Prast izvērtēt klīniskās nāves diagnostikas kritērijus un pielietot ABC algoritmu.
14. Pārzināt bioloģiskās nāves diagnostikas kritērijus.
15. Iegūt prasmi precīzi atspoguļot pacienta stāvokli, palīdzības sniegšanas gaitu NMP
medicīniskajā dokumentācijā.
16. Apgūt komandas darba principus.
17. Iegūt prasmi uzņemties atbildību.
18. Iegūt prasmi vadīt sev pakļauto personālu.
19. Ievērot konfidencialitāti attiecībā uz informāciju, kas iegūta par pacienta ģimenes
privāto dzīvi, viņa ārstēšanu, slimības diagnozi un prognozi.
20. Novērtēt sava darba rezultātus, objektīvi analizēt pieļautās kļūdas un meklēt to
cēloņus.

Vērtēšana:
Praksi vērtē tiešais prakses vadītājs, parakstoties studenta vērtējuma lapā. Vērtējot jāņem
vērā:
1.100% nostrādātas programmā paredzētās stundasJa students kavējis praksi, tad kopā ar tiešo prakses vadītāju izveido prakses
atstrādes grafiku un realizē to.
2. Vai students ir sasniedzis kopējos prakses mērķus un individuālos mērķus, kā arī
veicis prakses uzdevumus ( pielikums Nr.1 ).
3. Studenta vērtējuma kritēriji ( pielikums Nr. 6 ).
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Pielikums Nr.1

Studenta individuālie prakses mērķi un uzdevumi.

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas Koledžas _______ kurss
Studenta vārds, uzvārds _____________
Mērķi:

Uzdevumi:

Mērķu un uzdevumu izpildes analīze:

Studenta paraksts:

Datums:
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Pielikums Nr.2

Klīniskās prakses reģistrācijas lapa.
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas Koledžas _______ kurss
Studenta vārds, uzvārds _____________
Prakse

Slimību, traumu
un kritisko
situāciju
diagnostika ,
NMP un
katastrofu
medicīna

KP

ECTS

Prakses vieta

8

12

NMPD

4

6
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Prakses
sākuma
datums
un
studiju
gads

Prakses
beigu
datums
un
studiju
gads

Prakses
vadītāja
paraksts

Pielikums Nr.3

Stundu uzskaites lapa

Studenta vārds, uzvārds_____________________________________________
______________________________________
(Prakses vieta)
Datums
un
studiju
gads

Prakses
sākuma
laiks

Prakses
beigu
laiks

Studējošā
darba
stundu
skaits

Atbildīgās personas
vārds, uzvārds

Stundu skaits kopā
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Atbildīgās
personas
paraksts

Pielikums Nr.4
Prakses dienasgrāmata

Pacienta
vecums,
dzimums

Nr. pēc
kārtas

Datums

Anamnēze, sūdzības

Diagnoze, palīdzības sniegšanas
gaita
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Diferenciāldiagnoze

Izsaukuma rezultāts

Izsaukumu skaits dežūras laikā
kopā: ………………………………

Kopsavilkums un secinājumi:
(jaunapgūtais, pirmo reizi redzētais, darītais, interesantais, kuriozais, bezrezultāta izsaukumi
utt.)

Datums ………………………….

Paraksts ……………………………
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Pielikums Nr.5
Studentu praktisko iemaņu pilnveides lapa
Studenta vārds, uzvārds ________________________________
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
2o.
21.
22.
23.
24.
25.

Veicamo manipulāciju saraksts
I/m injekcijas
I/v injekcijas /infūzijas
Kuņģa skalošana caur zondi
Aprīkojuma sagatavošana traheja
intubācijai
Trahejas intubācija
Orofaringeālā elpvada ievadīšana
Nazofaringeālā elpvada ievadīšana
Elpceļu atsūkšana
Mutes dobuma atsūkšana
Pacienta monitorēšana
Veikta defibrilācija
Veikta transtorakālā kardiostimulācija
Veikta pacienta EKG izmeklēšana
Kakla šinas izmantošana mugurkaula
kakla daļas fiksācijai
Vakuuma matrača pielietošana
pacienta imobilizācijai
Nebulaizera pielietošana elpas
trūkuma kupēšanai
Aukstuma paketes pielietošana
Pulsoksimetrija
Asins paraugu ņemšana vakutainerī
Lūzumu imobilizācija ar Krāmera šinu
Pacienta elpināšana ar Ambu maisu
Bezsamaņā esoša pacienta elpināšana
Sirds netiešā masāža : elpināšana
Pacientu pārvietošana uz kausveida
nestuvēm
Pacienta pārvietošana uz garā
mugurkaula dēļa

Veiktās manipulācijas novērtējiet:
3- neesmu veicis:
4- esmu asistējis(redzējis);
5- veicu patstāvīgi prakses vadītāja uzraudzībā;
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II studiju
gads

III studiju
gads

Pielikums Nr.6
Studenta vērtējums
Studenta vārds, uzvārds ________________________________
Prakses vieta_________________________________________
Atbildīgās personas vārds, uzvārds________________________
Kritēriji

1 (viduvēji)

2 (labi)

3 (ļoti labi)

Teorētiskās zināšanas
Spēja teorētiskās zināšanas
pielietot praksē
Spēja adekvāti rīkoties
kritiskās situācijās
Saskarsmes iemaņas ar
pacientiem un kolēģiem
Spēja strādāt komandā
Organizatora un vadītāja
iemaņas
Iemaņas un prasmes procedūru
izpildē, spēja veikt tās
patstāvīgi
Prasmes medicīniskā
aprīkojuma izmantošanā
Profesionālās ētikas, morāles
un uzvedības normu
ievērošana

KOMENTĀRI:___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________

Paraksts:_____________________

Datums:____________________
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Pielikums Nr.7

Studenta pašvērtējums.
1. Vai jūsu, 3 gadu laikā, apgūtās teorētiskās zināšanas, praktiskās prasmes un iemaņas bija
pietiekamas prakses mērķu sasniegšanā?
Jā______,
Daļēji________,
Nē__________
2. Vai jums izdevās sasniegt un realizēt praksē izvirzītos individuālos prakses mērķus un
uzdevumus?
Jā______,
Daļēji________,
Nē__________

3. Vai un kādas, teorētiskās un praktiskās zināšanas jūs izmantojāt, sniedzot neatliekamo
medicīnisko palīdzību slimajiem (cietušajiem) dzīvībai bīstamā, kritiskā stāvoklī ?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________
4.Vai bieži kļūdījāties un šaubījāties, patstāvīgi nosakot pacientam diagnozi, ārstēšanu,
izvēloties un lietojot medicīniskos preparātus ? Vai jūs to veicāt prakses laikā ?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________
5.Kā jūs vērtējat savu līdzdalību komandas darbā, sadarbību ar kolēģiem, savas organizatora
un vadītāja iemaņas ?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
6.Kādu medicīnisko aprīkojumu izmantojāt prakses laikā ? Vai tas sagādāja grūtības ?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________

7.Vai prakses laikā nācās konstatēt pacienta nāvi ? Vai spējāt to izdarīt ?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________
8.Miniet faktorus, kas pozitīvi un negatīvi ietekmēja jūsu darbību prakses laikā. Savas
prakses rezultātus vērtēju:
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

____________________________________
prakses vieta

______________________________
Studenta vārds, uzvārds, paraksts

356

Pielikums Nr.8
Beidzot praksi, ir jānodod sekojoša dokumentācija:

1) Individuālo mērķu un uzdevumu lapa(pēc noteiktas formas pielikums Nr.-1);
2) Klīniskās prakses reģistrācijas lapa (pēc noteiktas formas pielikums Nr.-2);
3) Stundu uzskaites lapa (pēc noteiktas formas pielikums Nr.-3);
4) Prakses dienasgrāmata ( pēc noteiktas formas pielikums Nr.-4);
5) Praktisko iemaņu pilnveides lapa (pēc noteiktas formas pielikums Nr.-5);
6) Tiešā prakses vadītāja studenta vērtējums katrā prakses vietā (pēc noteiktas formas
pielikums Nr.-6);
7) Pašvērtējums par praksi (pēc noteiktas formas pielikums Nr.-7).

Pirms prakses aizstāvēšanas dokumentus nodod studiju metodiķim 221. kabinetā.
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Pielikums Nr. 8
8. LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽAS AKADĒMISKĀ
PERSONĀLA PIEDALĪŠANĀS STARPTAUTISKOS PROJEKTOS, LZP UN CITU
INSTITŪCIJU FIANSĒTAJOS PROJEKTOS
1. 2004. -2008.g – LZP ”Selektīvas simpātiskās un parasimpātiskās aktivitātes novērtējums
dažādas izcelsmes autonomās nervu sistēmas disfunkcijas gadījumos” D. Voita, vadītāja.
2. 2007.-2008.g – LZP „Uzmanības un mācīšanās paradumu īpatnības ar migrēnu
slimojošiem pusaudžiem” D. Voita, dalībnieks
3. 2009.g LZP „Kognitīvo funkciju attīstības metodes izstrāde pusaudžiem ar mācīšanās un
kustību traucējumiem” D. Voita, dalībnieks
4. 2009.g – 2010. LZP „Kultūras, sociāli ekonomisko, psihofizioloģisko un personības
faktoru nozīme ceļu satiksmes drošībā” ( vadītājs V. Reņģe), D. Voita, dalībnieks
5. 2008.g. RPIVA zinātniskās pētniecības projekts Sitaminstrumentu mācības procesa
ietekme uz cilvēka psihisko funkciju un psihofizioloģisko rādītāju dinamiku” - D. Voita
vadītāja
6. 2008.g. LU zinātniskās pētniecības projekts Posturālā refleksa hemodinamikas un
barorefleksa komponentu izpēte 2. tipa cukura diabēta slimniekiem ar un bez autonomās
neiropātijas- D. Voita, E Vaļēviča, dalībnieki
7. 2006.-2009.g Valsts pētījumu programma „Latvijas iedzīvotāju dzīvildzi un dzīves
kvalitāti apdraudošo galveno patoloģiju zinātniskā izpēte ar multidisciplināra
pētnieciska konsorcija palīdzību” Apakšprogramma: jaunu sirds un asinsvadu slimību
agrīnas diagnostikas, profilakses un ārstēšanas metožu izstrāde. (D. Voita - dalībnieks)
8. 2010. LZP „Latviešu valodas fonētika: teorija vs. prakse” (vadītāja D. Markus) D.
Voita - dalībnieks)
9. Valsts pētījumu programma (2010-2013)
„Jaunu profilakses, ārstniecības, diagnostikas līdzekļu un metožu, biomedicīnas
tehnoloģiju
izstrāde sabiedrības
veselības uzlabošanai” 4.1.2. apakšprogramma
“Aterosklerozes patoģenēze un klīniskie rādītāji , cilmes šūnu un biomateriālu izpēte “,
pētnieks (Vadītājs prof. A. Ērglis), D. Voita, dalībnieks
Starptautiski finansētu projektu vadība vai līdzdalība to īstenošanā:
1. 2010 – 2011 - Eiropas Sociālā fonda projekts „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu
sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem
integrācijai izglītībā” Cilvēkresursi un nodarbinātība: apakšaktivitāte:1.2.2.4.2.
„Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un
jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem integrācijai izglītība” „Integratīvas mācību
metodikas izstrāde un ieviešana adaptācijai sociālajā vidē skolēniem un jauniešiem ar
mācīšanās, kognitīvo funkciju un kustību traucējumiem” (D. Voita; projekta vadītāja)
2. 2010.gadā Juridisko personu apvienībā ar Latvijas Ārstu biedrību noslēgts līgums ar
Veselības ministriju par ESF darbības programmas „ Cilvēkresursu un nodarbinātība”
papildinājuma 1.3.2.3. aktivitātes „ Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto
institūciju pesonāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana” projekta
„Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla
tālākizglītības nozares ilgstpējīgai attīstībai” ietvaros par mācību procesa īstenošanu
veselības aprūpē strādājošām ārstniecības personām. ( Atbildīgā koledžas pārstāve J.
Ankrava)
3. 2006.- 2009.g.Starptautiskais projekts COST(European Cooperation in Science and
Technology) akcija B26. Obstrukltīvā miega apnoe. (D. Voita -dalībnieks)
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Pielikums Nr. 9
9. LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽAS AKADĒMISKĀ
PERSONĀLA GALVENĀS ZINĀTNISKĀS PUBLIKĀCIJAS UN SAGATAVOTĀ
MĀCĪBU LITERATŪRA ATSKAITES PERIODĀ
Zinātniskās publikācijas
1. D. Voita, E. Vaļēviča, , A. Zakke, D. Jēgere (2010) “ Psychosocial aspects of pain and
nonmedication treatment of migraine patients in headache free period” . Psaychology&
Health; 25:6; p.365
2. G. Praulite, V.Perepjolkina, J. Porozovs, D. Voita (2010) Psycho-physiological
preconditions for the individualisation of teaching/learning process for
lefthanders//Problems of Education in 21st Century, ISSN v.22, p. 109-116.
3. A. Kaulina, E, Valevica D. Voita, J. Porozovs (2010) Non-medical treatment and
evaluation of the autonomic nervous system of migraine patients// International Journal
of Psychophysiology, 77,p.285.
4. V. Perepjolkina, I Austers, D. Voita (2010) Cognitive, psychomotor and personality
predictors of self-reported driving behavior // Abstracts of International Congress of
Applied Psychology
5. D. Voita. J. Porozovs (2010) Veģetatīvo reakciju regulācija pie izmainītas autonomās
nervu sistēmas darbības ar bioloģiskās atgriezeniskās saites metodes palīdzību//
Scientiae et Adulsescentiae, Zinātnisko rakstu krājums, Rīga, RPIVA, lpp. 116-122
6. D. Voita E. Valevica, A.Bukulite, M. Silina. (2010) „Psychological aspects of pain and
nonmedication treatment of migraine patients in headache free period”. // "Sveikatos
Mokslai" .v. 20, p.3259-3253. ISNN 1392-6373.
7. D. Voita, E. Vaļēviča, D. Jēgere (2010) „ Psychosocial aspects of pain and of migraine
patients in headache free period” II Internacionālā sāpju konference Baltijā ( II
International Conference „ Pain in the Baltics” ) Abstract and poster book; p.110.
8. J. Porozovs. D. Voita (2010) Sporta un bioloģijas skolotāja specialitātes studentu
pedagoģiskās prakses sporta analīzē// RTU zinātniskie raksti „ Humanitārās un sociālās
zinātnes” 8. sērija, 17. sējums; 119-126 lpp. ISSN 1407-9291.
9. Harlamova J., Sebre S. (2010) „Posttraumatic cognitions in relation to severity of
physical and sexual abuse”. Starptautiskās konferences „Posttraumatic disorders – risk
factors, concepts and treatment” tēzes, 55 lpp. University of Warsaw, Interdisciplinary
Center for Behaviour Genetic Research.
10. L.Vīksna, E. Seļicka, O.Lizāns (2010) Aktinomikoze, 18. -21., Latvijas Ārstu Žurnāls,
Nr./6.
11. J.
Kompa
(2010)
„Factors
that
influence
the
risk
of
healthcare
associated
infections
in
patients
care
with
tracheostomy
or intubation tube”. Theses of the 6th Warsaw International Medical Congress
for Young Scientists 2010, Warsaw, Poland
12. J.Harlamova (2009) Vieglu kognitīvo funkciju traucējumu sindroms.. Latvijas Ārsts, 9,
38.lpp.
13. I.Paegle, J.Harlamova. (2009) Vieglu kognitīvo funkciju traucējumu sindroms, Latvijas
Ārsts, 9-38.lpp.
14. T. Gžibovskis , M. Marnauza , D. Voita , V.Perepjolkina (2009) Development of youth
sensomotor coordination in acquistion of playing percussion instruments// Signum
Tempore, Vol2, N1, p12-21.
15. E. Valevica, D. Voita, D. Jegere, A. Vitols, A. Zakke (2009) „Peculiarities of autonomic
nervous system function in migraine patients with inreaesed stress reactivity in headache
free period”. Abstract book Meeting of Federation of European physiology Societies.
p.253.
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16. D. Voita, E. Valevica (2009)Autonomic nervous system function and stress tolerance in
migraine patients. Abstracts of 11th European Congress of Psychology, ECP09, Oslo,
Norway, p.492.
17. V. Prepjolkina. E. Armalovcha, D. Voita (2009) Aggressive Driving Behaviour:
Connections to Cars brand and Drivers Sex among young Drivers in Latvia Abstracts of
11th European Congress of Psychology, ECP09, Oslo, Norway, p.771
18. A. Vitols, D.Voita, V. Dzerve (2008) Mildronate improves carotid baroreceptor reflex
function in patients with chronic heart failure// Seminars in Cardiovascular Medicine,
vol.13 N 7, p 1-6.(e-ISSN 1822-7767)
19. S. Dzērve, D. Voita, V. Perepjolkina (2008) „Kognitīvo funkciju pētniecība” Skolotājs,
, N1, 34-39.
20. V. Perepjolkina, J. Porozovs, G. Praulīte, D. Voita . (2008) Reaktīvā stresa noturība
saistībā ar smadzeņu pusložu funkcionālo asimetriju. Rīgas Stradiņa Universitātes 2.
Starptautiskā zinātniskā konferences tēže grāmata „Sabiedrība. Veselība. Labklājība” ,
lpp 66-67.
21. S. Dzērve, V. Perepjolkina, D. Voita. (2008) Emocionālā izdegšana, tās raksturojošie
faktori palīdzošās un citās profesijās” RPIVA 4 Starptautiskā zinātniskā konference
„Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā”. Rakstu krājums, RPIVA, 2008 Rīga,
77-83.
22. A, Vitols, D. Voita (2007) Modified handgrip test is useful for cardiovascular autonomic
neuropathy recognition. European Journal of Autonomic Nervous system p.286
23. A. Vitols , D. Voita. (2007) Peculiarities of heart rate control in patients with noninsulin dependent diabetes mellitus and hypertension. European J of Endocrinology.
Theses of European Congress of Endocinology, Budapest, Hungary ECE abstracts, 14,
P36.
24. D. Voita, V. Perepjolkina (2007) „Vīnes testu sistēmas pielietojums skolēnu spēju
novērtēšanai”. RPIVA Starptautiska zinātniskā konference „Dabas zinību didaktika
šodien un rīt” RPIVA 15-16. 03., Tēžu krājums, 39.lpp
25. D. Voita, A. Vitols, D. Jegere (2007) “Carotid baroreceptor reflex function and its
dynamics during static muscular effort of migraine patients in headache-free period
European Journal of Autonomic Nevous system” p.280-281
26. V. Dzerve, A. Vitols. D. Voita (2006) Mildronate improves carotid baroreflex function
in patients with chronic heart failure. European Heart Journal, Suppl.1, Abstracts, World
Congress of Cardiology, p. 445.
27. D. Voita, A. Vitols, U. Ābele (2006) Peculiarities of carotid baroreflex control in
borderline hypertension with and without increased sympathetic nervous system basal
activity // Journal of Psychophysiology, 2006, v 20, p. 53.
28. A. Vitols , D. Voita (2006) Peculiarities of Carotid Baroreceptor Reflex Bradycardic
reaction Dynamics in Borderline Hypertension of Rest and during Pressor reaction. .\\
American J of Hypertension, 2006, N5, NY
29. D. Voita, D. Jegere (2006) Evaluation of autonomic nervous system function of
migraine patients: carotid baroreflex and it dynamics during static muscular effort in
headache frie period. Abstracts of 8th European Congress of Federation of Headache
Societies, Barselona 2006, May.
30. A. Vitols D. Voita, M. Vitola (2005) – Peculiarities of heart rate control in hypertensive
subjects with non-insulin dependent diabetes mellitus.- Journal of Hypertension,
Vol.23, Suppl. 2, p. S101.
31. D. Jēgere, I Puriņa, D. Voita, U. Ābele (2005) Galvas sāpju sastopamība Rīgas
skolniekiem-. Rīgas Domes konferences “Bērnu un jauniešu veselība” konferences
materiāli, Rīga, lpp. 17-18.
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32. I. Skarda, V. Dzerve. I.Kukulis. V. Grabauskiene. I. Kalvins D. Voita (2004) The
benefficial effect of mildronate on cardiovascular autonomic function in chronic heart
failure Abstract book of 3rd Baltic Ahterosclerosis congress.\\ p. 59.
33. I. Skarda, V. Dzerve. I.Kukulis, V. Grabauskiene, J. Cheluskiene, J. Romanova, I.
Kalvins D. Voita (2004) The improved efficacy of heart failure treatment due to
combination of ACE inhibitor with mildronate
Abstract book of 3rd Baltic
Ahterosclerosis congress.\\, p. 61.
34. D. Voita, D. Bojare, I. Skarda, I.Kukulis (2004) The effect of mildronate on autonomic
nervous system in patients with heart failure \\ American J of Hypertension, 17, 86A-86A
35. A. Vītols D. Voita, M. Vitola, V. Mackevics (2004) Heart rate control in hypertensive
subjects with type 2 diabetes mellitus \\ American J of Hypertension,17, p 220A
36. V. Liguts Efedrona lietotāju saindēšanās ar mangānu (Poisoning with manganese among
efedrone abusers)” - Starptautiskā Baltijas 1. Anestezioloģijas un intensīvās terapijas un
3. Latvijas apvienotā anestezioloģijas, reanimatoloģijas, intensīvās terapijas,
neatliekamās palīdzības un katastrofu medicīnas kongresa tēžu publikācija „Latvijas
Zinātņu akadēmijas vēstis” – Proc. Latvian Acad. Sci, Section B, Vol. 59 (2005), No. 5,
223 – 224.
37. V. Liguts Oriģinālraksts „Parkinsonismam līdzīgs sindroms metkatinona lietotājiem un
mangāna nozīme (A Parkinsonian Syndrome in Methcathinone Users and the Role of
Manganese)” žurnālā „The New England Journal of Medicine”; N ENGL J MED
358;10, 1009-1017; March 6, 2008.
38. V.Liguts Starptautiskā Baltijas 4. Anestezioloģijas un intensīvās terapijas un 4. Latvijas
apvienotā anestezioloģijas, reanimatoloģijas, intensīvās terapijas, neatliekamās
palīdzības un katastrofu medicīnas kongresā nolasītās, kvalifikāciju paaugstinošās
lekcijas publikācija „Akūtu intoksikāciju intensīvās terapijas principi Latvijas
Toksikoloģijas centrā” „Latvijas Zinātņu akadēmijas vēstis” – Proc. Latvian Acad. Sci,
Section B, Vol. 62 (2008), No. 4/5, Supplement, S93 – S95.

Mācību literatūra
1. G. Biksone “Medikamentozā ārstēšana un aprūpe” (2008) , otrais papildinātais pārstrādātais
izdevums, Rīga
2. J. Ankrava, K.Kurtiša ,,Pacientu aprūpes standartu lietošana ārstniecības personu izglītībā
un praksē” (2010) Medicīnas apgāds, Rīga – 345 lpp.
3. Liguts V.Klīniskā anestezioloģija un intensīvā terapija” I. Vanaga un A. Sondores redakcija,
līdzautors, SIA „Nacionālais apgāds” Rīga, 2008, ISBN 978-9984-26-388-5.
4. Liguts V. „Intensīvās terapijas rokasgrāmata”, SIA „Medicīnas apgāds”, Rīgā, 2008, ISBN
978-813-04-2.
5. Liguts V. „Ievads farmakovigilancē (Grāmata par zāļu blaknēm)”, līdzautors, Zāļu valsts
aģentūra, Rīga, 2005, ISBN 9984-19-824-3.
Metodiskie materiāli
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alondere L. Pacienta novērtēšana izmantojot inspekciju, auskultāciju, perkusiju, palpāciju
Ankrava J. Metodiskais materiāls klīniskās procedūrās 2.kursam
Ankrava J. Metodiskais materiāls desmurģijā 2.kursam
Alondere L Biezā V.,. Aktivitāte. Atpūta. Miegs.
Lazdāne A. Bērnu infekciju slimības. Mācību materiāls 2. kursam
Lazdāne A. Metodiskie norādījumi praktiskām nodarbībām "Jaundzimis bērns"
Lazdāne A. Pārtikas alerģija un pārtikas produktu nepanesība bērniem.
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8. Lazdāne A. Vesels bērns
9. Lizāns O. Ādas un seksuāli transmisīvās slimības
10. Ņikitina O. Mikrobioloģija
11. Raiska D. Bērnu infekcijas slimības.
12. Raiska D. Bērnu imunizācija 2. kursam
13. Stafecka A. Latīņu valodas vārdnīca
14. Tarelkina I. Elpošanas sistēmas slimības
15. Tarelkina I. Endokrīno dziedzeru funkcijas regulācija
16. Tarelkina I. Gremošanas orgānu sistēma
17. Tarelkina I. Kardiovaskulārā sistēma
18. Tarelkina I. Kaulu, muskuļu sistēmas slimības
19. Voita D. Anatomija un fizioloģija, Anatomija un fizioloģija 1,Anatomija un fizioloģija 2
20. Voita D. Asinis (Haema, Sanguis)
21. Voita D. Bioloģija un ģenētikas pamati1, Bioloģija un ģenētikas pamati 2
22. Voita D. Elpošanas orgānu sistēmas anatomiskais raksturojums
23. Voita D. Endokrinoloģija
24. Voita D. Gremošanas orgānu sistēma
25. Voita D. Iekšējās sekrēcijas orgānu sistēma
26. Voita D. Kaulu savienojumi
27. Voita D. Kontroldarbs Asinis. Asinsrites sistēma
28. Voita D. Kontroldarbs Audi un anatomijas vispārīgie jēdzieni
29. Voita D. Kontroldarbs CNS. Maņu orgāni
30. Voita D. Kontroldarbs Kauli. Kaulu savienojumi. Skelets
31. Voita D. Kontroldarbs Nervu sistēma
32. Voita D. Limfātiskā sistēma. Elpošanas sistēma
33. Voita D. Metabolisms. Siltumregulācija
34. Voita D. Nervu sistēma
35. Voita D. Reproduktīvā sistēma
36. Voita D. Sirds asinsvadu sistēma
37. Voita D. Studiju kurss anatomijā un fizioloģijā
38. Voita D. Traumas skala
39. Voita D. Urīnradošā un urīnizvadsistēma
40. Voita D. Vingrinājumi sievietēm
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Pielikums Nr.10
10. STUDIJU PROGRAMMAS MATERIĀLI TEHNISKAIS UN METODISKAIS
NODROŠINĀJUMS
10.1. Bibliotēkas resursi
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas bibliotēkas galvenais mērķis ir nodrošināt
pieeju daudzveidīgai un studiju virzieniem atbilstošu informāciju, atbalstot studentu, akadēmiskā
personāla un darbinieku studiju un pētniecības darbu, ar informācijas resursu un informācijas
pakalpojumu sistēmu palīdzību optimizēt studiju procesu, sniegt ieguldījumu medicīnas
izglītības procesā.
Studiju programmām atbilstošu informatīvo bāzi nodrošina plaša bibliotēka ar grāmatu un
periodisko izdevumu elektronisko katalogu, kas veidots, izmantojot LIIS programmu. Ņemot
vērā LIIS nepilnības, 2010. gadā tika uzsākta atkārtota, sistematizēta fonda rekataloģizācija un
jaunieguvumu kataloģizācija bibliotēku informācijas sistēmā SKOLU ALISE.
Bibliotēkas pamatpakalpojumi ir
 bibliotēkas apmeklēšana, lietotājiem paredzēto pakalpojumu (t.sk. datoru, interneta un
vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiska pieejamība), iekārtu un
aprīkojuma izmantošana, lietotāja reģistrācija bibliotēkā, grāmatu un citu dokumentu
patapināšana līdzņemšanai vai izmantošana uz vietas bibliotēkā;
 lietotāju apmācība, konsultāciju sniegšana par bibliotēkas krājumiem, citiem informācijas
resursiem un informācijas sistēmām, kā arī to izmantošanu;
 bibliotekāro, bibliogrāfisko uzziņu sniegšana;
 bibliotēkas un literatūras popularizēšanas pasākumi.
Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums
Piezīmes,
Stāvoklis
komentāri
Bibliotēkas ēkas (vai ēkas, kurā
atrodas bibliotēkas telpas)
būvniecības gads

labs

1980. gads

Telpu kopējā platība (m2)

142.5 m2

labs

Krātuvju telpas(m2)

56.1 m2

labs

Lasītāju apkalpošanas telpas(m2)

75.3 m2

labs

Lasītāju darba vietu skaits
bibliotēkā

30

labs

Telpu tehniskais stāvoklis (labs,
apmierinošs, nepieciešams
remonts, avārijas stāvoklī)
Kad pēdējo reizi ir veikta
rekonstrukcija, kapitālais vai
kārtējais kosmētiskais remonts

Telpai jaunas
mēbeles

labs

2010. gads

labs

Telpu renovācija

Bibliotēkas kopējais fonds ir 17744 informācijas resursi (15319 eks. latviešu valodā,
2020 eks. krievu valodā un 405 – angļu valodā) - no tiem 13921 grāmatas, 952 preses izdevumi,
64 audio – vizuālie materiāli un 2807 metodiskie. Atsaucoties uz augstāk minēto bibliotēkas
galveno mērķi, ik gadu bibliotēkas fonds tiek papildināts ar dažādiem materiāliem atbilstoši
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studiju programmām. Vislielāko īpatsvaru bibliotēkas fonda struktūrā veido grāmatas, kas
saistītas ar veselības aprūpi un medicīnu, kā arī pedagoģijā, psiholoģijā un socioloģijā.
Grāmatu fonda struktūra (29.12.2010)
Grāmatu fonds ( 10089 nosaukumi, 17744eksemplāri)

Bibliotēkas fonds, galvenokārt, ir latviešu, krievu un angļu valodā, taču pieejama
informācija arī citās valodās – vācu, norvēģu, somu u.c. Informāciju bibliotēkas elektroniskajā
katalogā LIIS, tāpat kā BIS ALISĒ var atlasīt pēc autora, grāmatas nosaukuma, izdošanas gada,
izdevniecības, valodas, pēc tēmas un citiem kritērijiem. Izvēlētos kritērijus iespējams kombinēt.
Papildus koledžas pedagogi un studenti var veikt nepieciešamās informācijas elektronisko
meklēšanu, izmantojot datu bāzi ALISE, Latvijas 8 lielāko bibliotēku kopkatalogu un pārējās
bezmaksas brīvpieejas datu bāzes - uzziņu datubāzes (enciklopēdijas, vārdnīcas); e-žurnālu
datubāzes, e-grāmatu datubāzes, interneta ceļvežus, kā arī LUB veidotās datubāzes - LU vēstures
un zinātnieku publikāciju datubāze, LU noslēguma darbu datubāze un LU izstrādāto un
aizstāvēto disertāciju datubāze.
Īpaši cieša sadarbība koledžas bibliotēkai izveidojusies ar Gaiļezera slimnīcas bibliotēku.
2010. gada laikā bibliotēkas fonds tika papildināts ar 744 grāmatām, kuras tika saņemtas
kā dāvinājums un tika atjaunots periodikas izdevumu pasūtījums – 2011. gadam pasūtīti divi
medicīniskie žurnāli – „Doctus” un „Latvijas Ārsts”. Lai nodrošinātu pilnvērtīgu studiju
procesu, bibliotēka cenšas iepirkt vairākus viena nosaukuma grāmatu eksemplārus.
Krājumu attīstības dinamika pēdējo 3 gadu laikā

Krājumu
apjoms
grāmatas
seriāl izdevumi
audiovizuālie
dokumenti
Kopā

(2008 - 2010)
2008. gads
2009. gads
ienāci
izslēgts ienācis
kopā
izslēgts
kopā
s
2375
671
21485
3054
210
18641

2010. gads
ienāci
izslēgts
kopā
s
2657
744
16728

72

54

841

5

68

904

2

50

952

-

2

60

-

4

64

-

-

64

2447

727

22386

3059

282

19609

2659

794

17744
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Saskaņā ar noslēgtajiem sadarbības līgumiem un nodomu protokoliem koledžas
bibliotēku izmanto ne tikai studenti, bet arī klīniskās slimnīcas „Gaiļezers” darbinieki, Latvijas
Universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes studenti.
Studiju programmai nepieciešamo informatīvo bāzi nodrošina pedagogu un bibliotekāra
sagatavotie mācību metodiskie materiāli. Materiālu sagatavošanai pieejamais aprīkojums minēts
pielikumā. Mācību metodiskie materiāli tiek veidoti ar mērķi: nodrošināt studentus ar
patstāvīgajam darbam nepieciešamo informāciju, ņemot vērā obligāto un ieteicamo literatūru
katrā mācību kursā, kā arī studentu iespējas iegādāties un lasīt literatūru svešvalodās. Pedagogu
izstrādātie mācību metodiskie materiāli pieejami bibliotēkā.
Papildus mācību metodiskajiem materiāliem bibliotekāre sagatavo un regulāri papildina
periodikas informācijas apkopojumus par dažādām ar veselības aprūpi un medicīnu saistītām
tēmām. Sagatavoti materiāli par tādām tēmām kā: „Pacientu tiesības un pienākumi.”, „Darba
drošība un veselība darbā.”, „Darbs ar datoru un cilvēka veselība.”, „Gerontoloģija.”,
„Psihosomātika”, „Stomas pacientu aprūpe”, „Paliatīvā aprūpe”, „Hroniska vēnu mazspēja”,
„Osteoporoze”, „Cilmes šūnas”, „Alerģijas”, „Dezinfekcija un sterilizācija”, „Ģenētiski
iedzimtas slimības” u.c. Šos materiālus savam patstāvīgajam darbam studenti var izmantot
lasītavā.
Studiju programmai nepieciešamo informāciju nodrošina informācijas tehnoloģiju
pielietojums, piemēram, patstāvīgs interneta pieslēgums visiem datoriem, kuri apvienoti lokālajā
tīklā.
IT attīstība bibliotēkā
Darbiniekiem Lietotājiem Pašvērtējums
(skaits)
(skaits)
apmierinošs neapmierinošs
Datori

2

5*

6

1

Printeri

1

-

-

+

Kopēšanas iekārtas

1

Skeneri

-

-

-

-

CD-ROM
rakstiekārtas

1

2

+

-

Internets bibliotēkā
2
(pieslēgumu skaits)

5

+

-

Mājas lapa (adrese)

www.rmkoledza.lv sadaļa - Bibliotēka

Bibliotēku
informācijas sistēma
(kāda)
BIS moduļi

+

LIIS, uzsākta ALISE
esošie

tiek izmantoti

plānotie

8

5

3

10.2. Datorklases un to resursi.
Studentiem pieejama 36m2 liela datorklase ar 10 (desmit) stacionāriem datoriem, no
kuriem pieejams internets. Datori izmantojami patstāvīgo darbu un mācību materiālu
sagatavošanai un kvalifikācijas darba izstrādei. Programmatūra: Windows XP Professional,
Windows 7 Professional, Office 2003, Office 2010.
Studiju procesa realizācijai sešas mācību auditorijas aprīkotas ar datoriem (stacionārie
datori – 3 gab, portatīvie datori 3 gab.). Programmatūra – Windows XP Professional, Windows 7
Professional, Office 2003, Office 2010).
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Studiju procesa realizācijai nodrošināti multimediju projektori (pārvietojamie - 3 gab. BENQ MP622C, BenQ MP610, Casio xy-s35).
Studiju darba organizācijai un dokument noformēšanai iegādatas programmas un licences:
Windows Server 2008,
Windows 7 Professional,
Windows XP Professional,
MS Office Pro 2003,
Ms Office 2010
Abby FineReader Pro 8.0,
Tildes Jumis,
Tildes Birojs 2005
10.3. Mācību laboratorijas.
Studiju programmas apguves laikā praktiskie darbi tiek realizēti Dabaszinātņu,
Humanitāro zinātņu, NMP un reanimācijas, Vispārīgās un specializētās ķirurģijas, Vispārīgās un
specializētās medicīnas, Farmakoloģijas un medikamentozās aprūpes un Klīnisko procedūru
laboratorijās.
Dabas zinātņu laboratorija
Aprīkojums un nodrošinājums:
Anatomiskie plakāti, shēmas, zīmējumi
Kaulu preparāti, t.s., cilvēka torss un skelets
Klasiskais sirds modelis
Acs modelis (6 daļas)
Auss modelis (3x palielinājumā - 4daļas)
Galvas smadzeņu modelis (8 daļas)
portatīvais dators + multiprojektors
Semināru laikā studentiem tiek prezentēti mācību materiāli par orgānu un orgānu sistēmu
darbību un eksprestesti (par DVD formātā.
NMP un reanimācijas laboratorija
Aprīkojums un nodrošinājums:
Lelle ANNA
Intrumentu un zāļu galdiņš
Pneimatiskie pārsēji/šinas
Manekens Laerdal ALS Skillmaster
Bērna mākslīgās elpināšanas manekens + monitors
Pirmās palīdzības soma/Reanimācijas komplekts
Intubācijas trenažieris
Krikotomijas manekens Laerdal
Laringoskops
Prehospital programma MicroSim
Skābekļa balons 2l ar reduktoru
Traumu moduļu komplekts Laerdal Proktoplast
Vispārīgās un specializētās ķirurģisku laboratorija
Aprīkojums un nodrošinājums:
Procedūru galdiņš
Pieauguša cilvēka fantoms
Fantomi procedūru veikšanai
Pārvietojamie rati
i/v infūzu statīvs
Kateterizācijas (vienreizējās un vairākkārtējās izmantošanas dažāda diametra katetri,
lubrikanti), nazogastrālās zondes ievietošanas un nazogastrālās barošanas (dažāda
diametra zondes, enterālās barošanas sistēmas un maisījumi stikla un polietilēna
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iepakojumos), stomas maisiņa nomaiņas (maisiņi, adhezīvās pastas), klizmas veikšanas
(dažāda izmēra baloniņi, klizmās izmantojamie medikamenti vai palīgvielas, eļļas, u.c.)
aprīkojums
Trenažieris šuvju uzlikšanai rokai
Palīgmateriāli pacientu pārvietošanai.
Palagi, puspalagi, dvieļi, u.c. veļa gultu saklāšanai
Studiju procesa laikā studentiem tiek demonstrēti video materiāli par ķirurģisku pacientu
aprūpi perioperatīvā periodā.
Vispārīgās un specializētās medicīnas laboratorija
Aprīkojums un nodoršinājums:
Tonometri, fonendoskopi
Planšetes – internās medicīnas (dažādu saslimšanu), ginekoloģija
Fantomi – dzemdību, krūts
Testi (ovulācijas, grūtniecības), kontracepcijas līdzekļi
DVD – iekšķīgo slimību, normālas dzemdības, antenatālā aprūpe
Farmakoloģijas un medikamentozās aprūpes laboratorija
Pīķa plūsmas mērītājs, glikometrs
Tonometri
Fonendoskopi
Medikamentu iepakojumu formu paraugi, stendi
dators + multiprojektors
Humanitāro zinātņu labaratorija
Telpa iekārtota lai būtu iespēja strādat ar grāmatām (mācibu materili, vārdnīcas).
Aprīkojums – tāfele, projektors, vārdnīcas.
Klīnisko procedūru laboratorijas (2)
Telpas iekārtotas, lai būtu iespēja imitēt māsas darba vietu procedūru telpā un klīnikas palātu.
Laboratorija Nr. 1
Aprīkojums un nodrošinājums:
Funkcionālā gulta – 2 gab.
Māsas darba galds
Pieauguša cilvēka manekens – 2 gab.
Trenažieris injekcijām sēžas muskulī
Kateterizācijas (vienreizējās un vairākkārtējās izmantošanas dažāda diametra katetri,
lubrikanti), nazogastrālās zondes ievietošanas un nazogastrālās barošanas (dažāda
diametra zondes, enterālās barošanas sistēmas un maisījumi stikla un polietilēna
iepakojumos), stomas maisiņa nomaiņas (maisiņi, adhezīvās pastas), klizmas veikšanas
(dažāda izmēra baloniņi, klizmās izmantojamie medikamenti vai palīgvielas, eļļas, u.c.)
aprīkojums
Perfuzors Aitecs SEP 10 S Plus
Laerdal i/m injekciju manekens – 2 gab.
Cukura kontroles ierīce
Tonometri
Fonendoskopi
Termometri (orālai, aksilārai, rektālai temperatūras mērīšanai)
SK-2 infūzu statīvs
dažāda izmēra šļirces, adatas, katetri injekciju veikšanai
dažādi medikamenti, tai skaitā antibiotikas, insulīni, heparīni, u.c., medikamentu
pagatavošanas, šķaidīšanas apguvei.
vakutaineri,
stobriņi asins paraugu paņemšanai,
aprīkojums asins grupu un rēzus noteikšanai.
Palīgmateriāli pacientu pārvietošanai.
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Palagi, puspalagi, dvieli, u.c. veļa gultu saklāšanai
Laboratorija Nr. 2
Aprīkojums un nodrošinājums:
Funkcionālā gulta
Aprūpes lelle – cilvēka izskatā un lielumā
Mulāža - vīrieša urīnpūslis
Mulāža - sieviešu urīnpūslis
Kateterizācijas (vienreizējās un vairākkārtējās izmantošanas dažāda diametra katetri,
lubrikanti), nazogastrālās zondes ievietošanas un nazogastrālās barošanas (dažāda
diametra zondes, enterālās barošanas sistēmas un maisījumi – stikla un polietilēna
iepakojumos), stomas maisiņa nomaiņas (maisiņi, adhezīvās pastas), klizmas veikšanas
(dažāda izmēra baloniņi, klizmās izmantojamie medikamenti vai palīgvielas, eļļas, u.c.)
aprīkojums
Nestuves pārvietojamiem ratiem
Instrumentu galdiņš
Trenažieris šuvju uzlikšanai
Perfuzors Aitecs SEP 10 S Plus
Trenažieris injekcijām plaukstā
Laerdal i/m injekciju manekens
Tonometri
Fonendoskopi
Termometri (orālai, aksilārai, rektālai temperatūras mērīšanai)
Palīgmateriāli pacientu pārvietošanai.
Palagi, puspalagi, dvieli, u.c. veļa gultu saklāšanai
dažāda izmēra šļirces, adatas, katetri injekciju veikšanai
dažādi medikamenti, tai skaitā antibiotikas, insulīni, heparīni, u.c., medikamentu
pagatavošanas, šķaidīšanas apguvei.
vakutaineri,
stobriņi asins paraugu paņemšanai,
aprīkojums asins grupu un rēzus noteikšanai.
Studiju procesa laikā studentiem tiek demonstrēti mācībspēku veidoti video materiāli par
sterila galdiņa klāšanu, pacienta gultas klāšanu un pārklāšanu, pacienta urīnpūšļa kateterizāciju.
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Pielikums Nr.11

11. NORĀDĪJUMI KVALIFIKĀCIJAS DARBA IZSTRĀDEI UN AIZSTĀVĒŠANAI

LU RMK
2010/2011 stud.gad.
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APSTIPRINĀTS:
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas
padomes sēdē
2010.gada ___. ________
Protokola Nr.__________
1. KVALIFIKĀCIJAS DARBA BŪTĪBA
Kvalifikācijas darbs ir rakstveidā noformēts patstāvīgs pētījums Ārstniecībā, kurā studenti
izmanto 3 gadu laikā iegūtās zināšanas un iemaņas. Tas apliecina studenta spēju:
-

izmantot teorētiskās zināšanas, lai formulētu un risinātu praktiskas problēmas,
pamatot šo problēmu aktualitāti,
veikt pētījumu, apkopot un izanalizēt iegūtos rezultātus,
analizēt literatūru un citus izziņas avotus,
izvirzīt jautājumu (hipotēzi), pārbaudīt to un izdarīt secinājumus.

Kvalifikācijas darba izstrādāšanas mērķis ir ievērojot pētījumam izvirzītās prasības un
zinātniskās ētikas principus, sistematizēt un paplašināt teorētiskās zināšanas, attīstīt pētniecības
prasmes pētījuma veikšanai un apliecināt gatavību ārsta palīga darbam un prakses problēmu
risināšanai.
Kvalifikācijas darbs atbilst zinātniskā darba pamatprasībām, tas balstās uz teorētiskās
literatūras, citu informācijas avotu un personīgi veiktā pētījuma analīzi, visā darbā lietota vienota
terminoloģija un standartiem atbilstoši saīsinājumi. Ja students pats veido saīsinājumus, tad
darbā sniedz tiem skaidrojumu.
Par kvalifikācijas darba kvalitāti, datu un aprēķinu pareizību, secinājumiem un
priekšlikumiem, kā arī par darba noformēšanu un iesniegšanu noteiktajā termiņā atbild students –
darba autors.
Kvalifikācijas darba izstrādāšana un sekmīga aizstāvēšana ir viens no
priekšnosacījumiem diploma saņemšanai.
Tā kā kvalifikācijas darbs ir orientēts uz ārstniecību un neatliekamo medicīnisko
palīdzību, studentiem, veiksmīgai darba uzrakstīšanai tiek dota iespēja veikt pētījumu un rakstīt
kvalifikācijas darbu kādā no studenta izvēlētām vai katedras piedāvātām kvalifikācijas darba
pētniecības bāzēm: stacionāros uzņemšanas nodaļās, reanimācijas, intensīvās terapijas nodaļās,
traumatoloģijas nodaļās un traumpunktos, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā,
ģimenesārsta praksēs u.c.
Iespējamo kvalifikācijas darba pētniecības bāzi izvēlas ņemot vērā kvalifikācijas darba
tēmu.
Dokumentācija darba izstrādes laikā:

-studenta pašvērtējums (1.pielikums)
- kvalifikācijas darba izstrādes gaita (2.pielikums)

2.KVALIFIKĀCIJAS DARBA IZSTRĀDE
2.1 Temata izvēle un apstiprināšana
Kvalifikācijas darba temata izvēle izriet no studiju programmas. Tiek atbalstīta paša
studenta izvēle un temata pamatojums, ko nosaka viņa intereses, vajadzības un pieredze.
Izvēloties pētījuma tematu, jānoskaidro, vai tas ļaus izstrādāt un sistematizēt jaunas zināšanas
un/vai informāciju par attiecīgo parādību vai procesu, iegūstot jaunu rezultātu. Tātad, izvēloties
tematu jāprognozē iespējamais rezultāts – kā tiks sasniegts izvirzītais mērķis, materiālās iespējas,
profesionālā kompetence, svešvalodas prasmes, literatūras un citu izziņas avotu pieejamība.
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Kvalifikācijas darba pētījuma tēmai jābūt saistītai ar:
- profesiju un tai atbilstošajām ētiskajām normām;
NMP prehospitālā un hospitālā etapā vai slimību,
traumu
diagnostiku,
ārstēšanu,
profilaksi,
rehabilitāciju, sabiedrības veselību.
Kvalifikācijas darba temats studentam ir jāizvēlas katedras noteiktā termiņā. Izvēlēties
iespējamo pētījuma tematu studenti tiek rosināti 5.semestrī. Tas ļauj lietderīgi izmantot studiju
laiku pētnieciskajam darbam. Tematu var izvēlēties un formulēt patstāvīgi, vai arī izvēlēties no
katedras mācību spēku ieteiktajiem virzieniem.
Kvalifikācijas darba temata pieteikumu students iesniedz studiju programmas vadītājam
rakstiska iesnieguma formā katedras noteiktajā laikā (3. pielikums).
Iesniegumā var norādīt iespējamo zinātnisko vadītāju, ar kuru ieteicams konsultēties
pirms pieteikuma iesniegšanas.
Darba tematu un zinātnisko vadītāju apstiprina studiju programmu katedras sēdē.
2.2 Sadarbība ar darba vadītāju
Darba zinātniskā vadītāja pienākumos ietilpst:
- sniegt konsultāciju par tematam piemērotākiem pētījuma virzieniem;
- konsultēt, sastādot darba izstrādes sākotnējo un galīgo plānu, kā arī veidojot darba
struktūru;
- apspriest literatūras un citu informācijas avotu izvēli;
- izskatīt atsevišķas darba daļas un visu darbu kopumā;
- norādīt uz nepieciešamajām izmaiņām un papildinājumiem.
Students konsultējas ar darba vadītāju un vienojas par darba izstrādes gaitu. Prognozē darba
stundas katra posma un visa darba veikšanai, lai organizētu pētījumu un konkretizētu atsevišķus
darba posmus (2.pielikums).
Zinātniskais vadītājs izskata un, ja darbs atbilst prasībām, paraksta gatavu kvalifikācijas darbu
2.3 Zinātniskā aparāta veidošana
Pētījums ir objektīva parādība, kurai ir savi principi, struktūra un likumsakarības, kas
ievērojamas visos pētnieciskās darbības līmeņos, tai skaitā kvalifikācijas darba izstrādē.
Pētījums sākas ar personīgi un sabiedriski nozīmīgu, medicīnisku problēmu noteikšanu
un darba temata precīzu formulēšanu. Problēmu izvēle ir svarīgākais un grūtākais zinātniskā
darba posms. Jāformulē gan pētījuma temats, gan pētījuma problēma, taču tas nav viens un tas
pats. Temats nosaka pētījuma lauku un ir daudz plašāks par problēmu. Problēma ir pretruna starp
zinātnes sasniegumu līmeni un prakses vajadzībām. Problēmā atspoguļojās:
- pētāmā jautājuma pašreizējais stāvoklis;
- pazīstamo pētījumu nepilnības;
- pretrunu (nepietiekamība un neatbilstība, starp to, ko gribam sasniegt un to, kas mums
reāli ir) analīze;
- mūsdienu prasības.
Problēmas noteikšana dod iespēju definēt pētījuma mērķi - domās prognozēto darba rezultātu.
Izvirzot mērķi ir svarīgi paredzēt visa darba apjomu līdz pat tā nobeigumam (reālās iespējas,
materiālā bāze, līdzekļu un kritēriju izvēle…)
Atbildot uz jautājumiem ,, Ko es gribu ar šo pētījumu sasniegt? Kādas likumsakarības gribu
atklāt?” iegūstam pētnieciskā darba mērķi (salīdzināt, atklāt, izzināt, atrast likumsakarības,
novērtēt utt.).
Pētījuma mērķim jāatbild uz trim jautājumiem:
Kas tiks pētīts?
Kā, kādā veidā?
Ko pētījums dod sabiedrībai?
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Katra zinātniskā darba individuālās pazīmes ir iekļautas pētījuma uzdevumos, taču
formulēt konkrētus uzdevumus mēs varam tikai pēc rūpīga literatūras apskata un tiem ir jābūt
skaidriem un precīziem.
Pētījuma uzdevumi parādās kā konkrēti jautājumi, kurus ir nepieciešams risināt, lai sasniegtu
mērķi.
Kas jāievēro izvirzot pētījuma uzdevumus?
- uzdevumiem jāatbilst pētījuma tematam, mērķim.
- uzdevumiem jābūt minimāliem, tādiem, lai būtu iespējams sasniegt mērķi.
- uzdevumiem jāpakļaujas risināšanas iespējamības pārbaudei.
(izpētīt, izvērtēt, analizēt, salīdzināt, izstrādāt, novērtēt, noskaidrot..)
Jautājums (hipotēze) ir zinātnisks pieņēmums, kurš balstās uz pierādītām zināšanām, bet
satur vēl nezināmo, to, ko mēs meklējam. Hipotēze ir prognozēti pieņēmumi, kas sekmē
problēmas risinājumu un pētījuma gaitā tiek pārbaudīti.
Jebkurai hipotēzei jābūt konkrētai (atbilst pētījuma mērķiem un uzdevumiem), objektīvai (atbilst
labi pārbaudītiem faktiem) un jāpakļaujas pārbaudei (gan eksperimentālajai, gan praktiskajai).
Pētījuma metodes ir instrumenti, ar kuru palīdzību tiek realizēti darba uzdevumi un
sasniegti mērķi. Pētniecisko metožu lietošanas prasmju apguve ir viens no svarīgākajiem
pētnieciskās darbības līdzekļiem. Pētījuma metodes var būt kvalitatīvas un kvantitatīvas. Par
metožu izvēli students var konsultēties ar darba zinātnisko vadītāju. Tieši prasmīga metožu
lietošana dod iespēju atklāt jaunas sakarības, likumības un idejas darba pilnveidošanai un
personības attīstībai.
Pētnieciskā darba bāze un tās analītisks apraksts ir nozīmīgs pētījuma procesa
komponents, kuru raksturo ārstnieciskā, psiholoģiskā, fiziskā un sociālā aspektā.
2.4. Kvalifikācijas darba struktūra un saturs
Darba struktūra atbilst zinātniskā darba struktūrai un ietver sekojošas sastāvdaļas:
- titullapa (4. pielikums),
- saturs (5. pielikums),
- ievads,
- problēmas teorētiskais pamatojums un analīze,
- pētījuma metodes apraksts,
- pētījuma analīze,
- secinājumi,
- nobeigums (iespējami priekšlikumi.)
- izmantotās literatūras un avotu saraksts (6.pielikums)
- pielikumi.
Darba beigās jāpievieno izziņas veidlapa par kvalifikācijas darba aizstāvēšanas rezultātiem (7.
pielikums).
Darba ieteicamais apjoms 20-30 lappuses datorsalikumā (bez pielikuma).
Ieteicams:
- ievadam atvēlēt
5% - 7%
- teorētiskai daļai
35% - 45%,
- pētījuma daļai
45 % - 50%,
- secinājumiem kopā ar nobeigumu
5%-8% no darba kopapjoma.
Nodaļu nosaukumiem saturā precīzi jāatbilst nosaukumiem darbā. Nodaļu beigās
ieteicama pamatota pāreja uz nākamo nodaļu.
Ievadā atspoguļo temata nozīmīgumu, aktualitāti un/vai praktisko/teorētisko pielietojamību, kā
arī kāpēc attiecīgs temats ir izvēlēts (vai tas ir perspektīvs?, vai vari argumentēt un pamatot tā
nozīmīgumu?)
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Jāparāda izvēlētā problēma, var sniegt viedokļus un koncepcijas, kas atspoguļoti literatūrā.
Nosaka pētījuma problēmu, formulē darba mērķus, uzdevumus jautājumu vai hipotēzi,
izvēlas pētījuma metodes, norāda pētījuma bāzi.
Ievada izstrādi sāk ar izvirzītās problēmas aktualitātes pamatošanu (norādot, ar ko tieši
izvirzītais jautājums ir aktuāls).
Pamatojoties uz problēmas aktualitāti formulē darba mērķi, tam ir jābūt īsam un konkrētam un
tas norāda, kam students grib pievērst galveno uzmanību, izvēloties konkrētu pētāmo tematu un
analizējot to. Izvirza mērķus, kas norāda, kādu rezultātu pētījuma autors vēlas sasniegt.
Vadoties no izvirzītā mērķa tiek noteikti pētījuma veicamie uzdevumi. Tas nepieciešams, lai
norādītu, kā tiks sasniegts pētījuma mērķis. Šie uzdevumi atspoguļo darba galveno saturu.
Pētījuma metodes var būt dažādas, tāpēc ievadā jānorāda, kādas metodes ir izmantotas un kāpēc
ir izvēlētas tieši šādas pētījuma metodes.
Ievads nedrīkst pārvērsties par citātu savārstījumu.
Problēmas teorētiskās analīzes daļā- uzdevums ir sistematizētā veidā sniegt pētāmās
problēmas teorētisku pamatojumu.
Teorētiskās daļas izstrādē liela nozīme ir literatūras un informācijas avotu izpētei.
Literatūras un informācijas avotu (ne mazāk kā 15) apskata rezultātā ir:
1) jānoskaidro jaunas idejas un problēmas izraudzītajā jautājumā;
2) jānoskaidro iespējamās pieejas šo problēmu risināšanā;
3) jānosaka pretrunu būtība un sakarība starp pētāmā jautājuma teorētisko pamatojumu un tā
praktisko realizāciju;
4) jāredz pētījuma uzdevumu risināšanas iespējamie virzieni, progresīvās tendences, formas,
metodes u.tml.;
5) jāzina agrāk veikto pētījumu rezultāti;
6) jāpamato nosacījumi un prasības pētījuma veikšanai.
Materiālu sakārto tematiski, norādot, kādus pētījumus veicis viens vai otrs autors.
Necenties tikai pārstāstīt izlasīto, nedrīkst izmantot tikai citu autoru domas un
atzinumus, darbā jābūt arī paša autora vērtējumam un secinājumiem par pētāmo problēmu.
Necenties ievērot tikai kļūdas un nepilnības, ievēro arī pozitīvo pieredzi un izplati to. Parādi
savu subjektīvo attieksmi pret pētāmo jautājumu, it īpaši pretrunīgo uzskatu gadījumā. Atsauce
uz izmantotās informācijas avotu ir obligāta.
Literatūras apskata mērķis ir pilnīgi un sistematizēti izklāstīt jautājuma pašreizējo stāvokli,
vērtējot to objektīvi (pēc iegūtām ziņām), it sevišķi rūpīgi izanalizējot pretrunīgās ziņas, kuras
satur dažādi informācijas avoti.
Ja autors vēlas darba teorētiskajā pamatojuma, tekstā, var ietvert paša vai citu autoru
veidotus zīmējumus, tabulas, grafikus, dodot atsauci tekstā.
Pētījuma metodes aprakstā - precīzi tiek aprakstītas izvēlētā, pētniecības darba metodes.
Jāapraksta pētījuma dalībnieki, sniedzot īsu raksturojumu, kā arī pētījuma norises apstākļi.
Šajā daļā tiek atspoguļots arī veiktais pilotpētījums un tā rezultāti. Par materiāliem, kurus
neiekļauj tekstā (anketas, attēli, grafikas), bet, kuri ir būtiski darba izpratnei, jādod norādes
tekstā, bet materiālu ievietot pielikumā.
Pētījuma analīzē - darba autors, pēc rezultātu apkopojuma analīzē tos. Vissvarīgākais ir autora
domas par iegūtajiem rezultātiem, pieļautajām kļūdām, rezultātu praktisko pielietojamību. Šajā
daļā autors sniedz pētījuma problēmas praktiskā novērtējuma prezentāciju.
Darba teorētiskās un analītiskās daļas proporcijas nav precīzi noteiktas, taču ieteicams tās veidot
samērīgi, lai nebūtu ļoti garu un īsu nodaļu.
Secinājumi un nobeigums
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Secinājumi ir jāizstrādā īpaši rūpīgi, jo tieši šai nodaļai ir vislielākā nozīme darba
aizstāvēšanā. Secinājumi izriet no darba temata, tie satur tikai paša autora domas, spriedumus
un atziņas (nav pieļaujami citāti no citu autoru darbiem).
- Secinājumiem ir jābūt tieši saistītiem ar darba mērķi un uzdevumiem.
- Secinājumos ir jāparāda, ka izvirzītais mērķis ir sasniegts un darba uzdevumi izpildīti.
Dažkārt var būt, ka darba mērķis nav sasniegts, šādos gadījumos tas jānorāda secinājumos,
minot iemeslus, kāpēc.
-

Secinājumos ir jāparāda vai izvirzītā hipotēze tiek apstiprināta vai noliegta, jāatbild vai ir
iegūtas atbildes uz pētniecības jautājumiem.
Secinājumos jāatspoguļo pētījuma gaitā iegūtās novitātes.
Secinājumus var rakstīt darbā izklāstītajā secībā jeb pēc to nozīmīguma.

Nobeigumā autors sniedz kopsavilkumu par pētniecības procesu. Nodaļā var iekļaut
priekšlikumus, kuriem ir jāizriet no darbā veiktajiem pētījumiem un secinājumiem. Tiem ir
jābūt pamatotiem, konkrētiem un tie nedrīkst būt savstarpēji pretrunīgi. Autoram konkrēti
jāmin, kas kam, kad un kāpēc būtu jādara.
Izmantotās literatūras un avotu saraksts
Tas aptver visus kvalifikācijas darbā izmantotos avotus un literatūru. Literatūras sarakstā
literatūras avotus sakārto tādā secībā, kādā uz tiem ir norādes darbā. Literatūras saraksta
elementu pieraksti noformējami atbilstoši Latvijas standartiem bibliogrāfisko aprakstu
veidošanai (LVS ISO 690, LVS ISO 690 – 2) (6. pielikums). Visi dati par izmantoto
informācijas avotu jāņem nevis no vāka, bet no titullapas.
Norādot izmantotos interneta materiālus, jāuzraksta precīza adrese un datums, kad avots
apskatīts.
Sarakstā nedrīkst norādīt avotus, uz kuriem nav atsauces darbā.
3. DARBA NOFORMĒŠANA
Darbam ir jābūt uzrakstītam literārā latviešu valodā bez pareizrakstības un stila kļūdām.
Ja šī prasība nav ievērota, tad darba autors var nesaņemt atļauju aizstāvēt darbu.
Tā kā savas kļūdas ir grūtāk pamanīt, ir ieteicams palūgt darbu pārlasīt arī citai personai.
Kvalifikācijas darbā ievērot sekojošas prasības:
-

izklāstam jābūt precīzam, skaidram, loģiskam un konkrētam;
jaunu domu jāsāk rakstīt jaunā rindkopā;
jaunu nodaļu jāsāk rakstīt jaunā lappusē, bet apakšnodaļas raksta iepriekšējā izklāsta
turpinājumā;
- katrai nodaļai jānorāda kārtas numurs (ar arābu cipariem) un nosaukums;
- apakšnodaļām jānorāda ar nodaļas numuru saistīts numurs un nosaukums;
- nodaļu un apakšnodaļu nosaukumiem precīzi jāatbilst attiecīgajiem nosaukumiem satura
rādītājā.
Darbam ir jābūt uzrakstītam un noformētam atbilstoši izvirzītajām prasībām:
- teksts tiek izvietots uz standarta izmēra lapām (formāts A4 – 210x297);
- datorsalikumā teksta rindām jābūt ar starprindu intervālu 1,5;
- rakstības burtu izmērs ir 12;
- izvietojot tekstu lapā, jāatstāj baltas malas: kreisajā pusē 30 mm, labajā 20 mm, augšā un
apakšā 20 mm;
- šrifts Times New Roman;
- aiz virsraksta nelikt punktu;
- ja nodaļai seko apakšnodaļa, tās nosaukumu raksta tūlīt zem nodaļas nosaukuma;
- nodaļu virsrakstiem burtu izmērs 14 ar pastiprinājumu;
- nodaļu apakšvirsrakstiem burtu izmērs 12 ar pastiprinājumu;
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-

lapu numerāciju sāk ar titullapu, bet numuru uz titullapas nenorāda, lapas numurē sākot
ar ievadu apakšā lapas vidū ar arābu cipariem;
- atsauci uz izmantoto literatūru noformē apaļās iekavās norādot kārtas numuru izmantotās
literatūras sarakstā, piemēram, (2), (7,11), atsaucoties uz kādu noteiktu grāmatas lappusi, tā
jānorāda aiz grāmatas citēšanas numura, piemēram: (4, 70. lpp.);
- citāti jāraksta pēdiņās. Citu autoru domu atstāstījums nav jāraksta pēdiņās.
Burtiska izmantoto avotu pārrakstīšana bez atsaucēm nav pieļaujama un ir kvalificēta kā
rupjš pārkāpums;
- autortiesību likumi aizsargā citu autoru darbus no plaģiātisma;
- darba ilustrēšanai izmantojamās shēmas, diagrammas, zīmējumus u.c. - sauc par attēliem;
- zem attēla raksta tā numuru slīprakstā, piemēram, 2.1. att., un nosaukumu ar 11 izmēra
burtiem ar pastiprinājumu (bold), attēla kārtas numuru veido nodaļas numurs un attēla
kārtas numurs.
- katrai tabulai jābūt kārtas numuram un virsrakstam, tabulas numurē katras nodaļas ietvaros
slīprakstā augšējā labajā stūrī virs tabulas, piemēram, 2.3. tabula – pirmais skaitlis ir
nodaļas numurs, bet otrais – tabulas kārtas numurs šajā nodaļā, tabulas virsrakstu izvieto
virs tabulas ar 11 lieluma burtiem ar pastiprinājumu (bold).
Kvalifikācijas darbu, vienu eksemplāru, iesien cietos vākos, ar uzrakstu: Kvalifikācijas darbs.
Gads.
Darba autors parakstās uz titullapas. (4.pielikums)
4.DARBA IESNIEGŠANA UN RECENZĒŠANA
Kvalifikācijas darbu var uzskatīt par pabeigtu, ja tas noformēts atbilstoši prasībām un
saņemts darba vadītāja atzinums un paraksts titullapā. Students darbu iesniedz aizstāvēšanai
studiju daļā ne vēlāk kā 1 nedēļu pirms aizstāvēšanas. Darbs tiek nodots izvērtēšanai
recenzentam, kuru nozīmē katedras sēdē. Katedras sēdes lēmumu apstiprina koledžas
direktores rīkojums. Ja students ir laikus iesniedzis darbu, recenzents kvalifikācijas darbu kopā
ar recenziju nodod studiju daļā ne vēlāk kā 2 dienas pirms aizstāvēšanas.
Ja darbs nav iesniegts noteiktajos termiņos, tad to var pieņemt un novērtēt tikai ar
koledžā noteiktā kārtībā iesniegtām rakstiskām atļaujām.
Par recenzentu var būt Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas akadēmiskais
personāls.
Recenziju raksta valsts valodā.
Tajā tiek novērtēta:
- darba uzbūve un apjoms;
- temata aktualitāte;
- darba teorētiskā un praktiskā nozīme;
- atbilstība izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem;
- izmantotās pētīšanas metodes;
- informācijas un datu apstrādes kvalitāte;
- cik plaši pētījumā izmantota jaunākā speciālā literatūra;
- secinājumu, priekšlikumu un rekomendāciju kvalitāte;
- norādīti galvenie trūkumi;
- norādīti jautājumi darba aizstāvēšanā.
Recenzents vērtē darbu ballēs, ja recenzents novērtē darbu neapmierinoši, tad katedras vadītājs
nosūta darbu papildus izvērtēšanai citiem recenzentiem. Pēc tam darbu nodod aizstāvēšanai.
Pēc studenta vēlēšanās darbu ar negatīvu recenziju var nodot komisijai aizstāvēšanai arī bez
papildus recenzijas. Komisijas vērtējums var sakrist vai atšķirties no recenzenta vērtējuma.
Galīgais ir komisijas vērtējums.
Recenzents piedalās kvalifikācijas darba aizstāvēšanas sēdē, izņēmuma gadījumā pārbaudījumu
komisijas sekretārs iepazīstina ar recenzenta iesniegto rakstisko atsauksmi.
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5.DARBA AIZSTĀVĒŠANA
Kvalifikācijas darbu drīkst aizstāvēt studenti, kuri pilnībā ir apguvuši un nokārtojuši
visus pārbaudījumus atbilstošajā programmā. Studentu sarakstu, kuriem ar koledžas direktora
rīkojumu ir dota atļauja aizstāvēt kvalifikācijas darbu, direktora vietnieks studiju darbā
iesniedz valsts pārbaudījumu komisijā.
Kvalifikācijas darba aizstāvēšanu organizē katedras vadītājs. Valsts pārbaudes grafiku
apstiprina ar koledžas direktora rīkojumu.
Darbus aizstāv koledžas kvalifikācijas darbu komisijas sēdē, kurā uzaicināti piedalīties darba
vadītāji un recenzenti.
Studentam rūpīgi jāiepazīstas ar recenziju. Atbildes uz recenzijā izteiktajām piezīmēm un
norādītajiem trūkumiem ir jāsagatavo savlaicīgi.
Darba aizstāvēšana sākas ar autora ziņojumu līdz 7 min., kurā viņš lakoniski pamato
darba temata aktualitāti un esošās problēmas, raksturo pētījuma objektu un darba mērķi, pamato
darba uzbūvi un īsi raksturo to.
Ziņojuma lielākā daļa tiek veltīta svarīgo secinājumu un priekšlikumu izklāstam, īpaši uzsverot
autora izvirzītos konkrētos priekšlikumus.
Ieteicams mutisko ziņojumu papildināt ar vizuālajiem līdzekļiem, taču nepārspīlēt to skaitu.
Ziņojumam seko:
- jautājumi studentam;
- recenzenta atsauksme;
- studenta paskaidrojumi par recenzijā izteiktajiem aizrādījumiem (to var iekļaut ziņojumā).
6. DARBA NOVĒRTĒŠANA
Komisija vērtē autora prasmi koncentrēti argumentēt, un uzskatāmi atklāt veikto
pētījumu, izdarīt secinājumus, kā arī atbildēt uz jautājumiem.
Aizstāvēšanas gaitā izpaužas studenta patstāvība. Laba uzstāšanās, materiāla brīva
pārzināšana, pārliecinošas atbildes uz komisijas locekļu jautājumiem, vizuālo līdzekļu
demonstrēšana ir apliecinājums tam, ka students ir izpildījis darbu patstāvīgi.
Pēc darba novērtēšanas, slēgtā sēdē, komisijas locekļi, atklāti balsojot, ar balsu
vairākumu pieņem lēmumu par vērtējumu. Pēc kvalifikācijas darba aizstāvēšanas komisija
paziņo vērtējumu. Pozitīvs vērtējums no 10 ballēm līdz 5 ballēm.
Rezultātu fiksē valsts pārbaudījumu komisijas protokolā, sekmju grāmatiņā, kā arī izziņā
par kvalifikācijas darba aizstāvēšanas rezultātiem (7.pielikums), kas ievietota darba beigās. To
paraksta komisijas priekšsēdētājs un sekretāre.
Ja kvalifikācijas darba aizstāvēšanā students ir saņēmis vērtējumu mazāk par 5 ballēm, pēc
pārstrādāšanas darbu atkārtoti var iesniegt aizstāvēšanai pēc viena semestra.
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1.pielikums
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas Koledžas

_____________
(kursa)

Studentes/a __________________________________________
(vārds, uzvārds)
_____________________________________________________
Kvalifikācijas darba pētniecības bāze

Pašvērtējums.
1. Vai jūsu zināšanas pētniecībā, aprūpē, ārstniecībā u.c. bija pietiekamas kvalifikācijas
darba rakstīšanai?

2. Miniet faktorus, kas ietekmēja jūsu kvalifikācijas darba rakstīšanu, saskarsmi ar
pacientiem un personālu.
A. pozitīvi
___________________________________________________
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
B. negatīvi
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. Kas Jums sagādāja grūtības, rakstot kvalifikācijas darbu?

4.

Kāds ir Jūs ieguvums izstrādājot kvalifikācijas darbu?

_______________
Studenta paraksts
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2.pielikums
__________________________________
Studenta vārds, uzvārds, paraksts

Kvalifikācijas darba izstrādes gaita.
Kopējais kredītpunktu skaits 10KP (400)/15ECTS (600)

N.p.
k.

1.

Kvalifikācijas darba izstrādes
struktūra

Paredzētais
studenta
darba stundu
skaits

2.

Temata izvēle. Zinātniskā aparāta
veidošana
Sadarbība ar darba vadītāju

20

3.

Pētniecības bāzes izvēle

20

4.

6.

Darbs pētniecības bāzē
- iepazīšanās ar pētniecības
bāzes vietu
- temata aktualitātes
noskaidrošana
- aptaujas plānošana
- mērķauditorijas izvēle
- pētniecības instrumenta
saskaņošana
- pētniecības instrumenta
izstrāde
- aptaujas veikšana
Darba rakstīšana:
- Literatūras atlase,
sistematizācija, analīze
- Teorētiskā daļa
- Datu apstrāde
- Praktiskās daļas apraksts
- Secinājumi
Darba noformēšana. Prezentācijas
gatavošana
Kvalifikācijas darba aizstāvēšana.
Kvalifikācijas eksāmens

40

7.

KOPĀ:

400

5.

Faktiskais
studenta
darba stundu
skaits
(*), (**)
(aizpilda
students)

Studenta
paraksts

40

40

40

80

80

40

* Kopā jābūt izpildītām 400 faktiskām studenta darba stundām
** visām ailēm jābūt aizpildītām, nevienā nedrīkst būt 0 faktiskās darba stundas
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Darba
vadītāja vai
pētniecības
bāzes
atbildīgās
personas
paraksts

3.pielikums
Kvalifikācijas darba temata pieteikuma paraugs.
APSTIPRINU
Katedras vadītājs_________________________
katedras sēdes protokols Nr.________________
Rīga,2010.gada____.______________________

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas Koledža
Ārstniecības katedra

KVALIFIKĀCIJAS DARBA TĒMAS PIETEIKUMS

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas katedras vadītājam
Vārds, uzvārds______________________________________________

Studenta vārds, uzvārds___________________________
Kurss, grupa____________________________________

IESNIEGUMS
Lūdzu apstiprināt kvalifikācijas darba tēmu:
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
un norīkot darba vadītāju.

Kvalifikācijas darba izstrādes vietu_____________________________________________
(pētniecības bāzes nosaukums)
esmu saskaņojis/usi ar _______________________________________________________
(pētniecības bāzes atbildīgā amatpersona. Vārds, uzvārds)

Rīga,_______________
(datums)

____________________________________
(studenta paraksts)

Par kvalifikācijas darba vadītāju norīkots_________________________________________
Ieņemamais amats, vārds, uzvārds,
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4.pielikums
KVALIFIKĀCIJAS DARBA TITULLAPAS NOFORMĒJUMA PARAUGS

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža
Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība
studiju programma Ārstniecība

(DARBA NOSAUKUMS)

Kvalifikācijas darbs

Autors:

studiju programmas Ārstniecība
students (e)

vārds, uzvārds nominatīvā

paraksts

Darba vadītājs: akadēmiskais/zinātniskais grāds, amats
vārds, uzvārds, paraksts
Konsultants: vārds, uzvārds
(Ja, tāds ir)

Rīga, 2011
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5. pielikums
SATURS

Ievads ………………………………………………………………………lpp.
1. (nodaļa) ………………………………………………………………….lpp.
1.1.(apakšnodaļa)……………………………………………………….lpp.
1.2. ……………………………………………………………………..lpp.
2. …………………………………………………………………………...lpp.
2.1. …………………………………………………………………….lpp.
2.2. …………………………………………………………………….lpp.
3. …………………………………………………………………………...lpp.
3.1. …………………………………………………………………….lpp.
3.2. …………………………………………………………………….lpp.
3.3. utt………………………………………………………………….lpp.
Secinājumi …………………………………………………………………lpp.
Nobeigums………………………………………………………………….lpp.

Izmantoto avotu un literatūras saraksts……………………………………..lpp.
Pielikumi……………………………………………………………………lpp.
1. pielikums. Nosaukums
2. pielikums. Nosaukums
3. pielikums. Nosaukums
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6.pielikums

Izmantoto avotu un literatūras saraksts
Pamatshēma
1. Grāmatām: Autors. Darba nosaukums. Izdošanas vieta: izdevniecība, gads. lpp. skaits.
2. Žurnāliem: Autors. Raksta nosaukums.// Žurnāla nosaukums, gads, numurs, lappušu
skaits.
3. Interneta materiāli: Autors. Raksta nosaukums. Institūcija: gads – [atsauce]. Pieejams:
interneta adrese.
4. Laikrakstiem: Autors. Raksta nosaukums.// Laikraksta nosaukums, gads, datums.
5. Arhīva materiāli: Autors, ja tāds ir. Dokumenta nosaukums. Gads.- Dokumenta
atrašanās vieta.

Paraugs.
1. Granum, V. Pacienta izglītošana.- Rīga: MPIC, 1998.103 lpp.
2. Priede Kalniņa, Z. Māsas prakse pamatota teorijā.- WI USA: Heritage Printing, 1998.
210 lpp.
3. Eko, U. Kā uzrakstīt diplomdarbu. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2006.319 lpp.
4. Sakne, A. Rīgas iedzīvotāju viedoklis un vērtējums veselības aprūpei// žurnāls „Latvijas
Ārsts”, Latvijas Ārstu biedrības savienība, 2007, Nr.7/8, 39. - 41.lpp.
5. Broka, K., Stradiņš, J., Sleikša, I., et. Al. Electrochemical Oxidation of Several
Silylatedcyclic Amines in Acetonitrile. Latvijas Ķīmijas Žurnāls, 1992, Nr.5, 575. – 583.
lpp.
6. Dukulis, I., Gultniece, I., Ivane A. u.c. Datorzinību pamati [tiešsaiste]. Rīga: LIIS,
2001 – [atsauce 18.02.2004.]. Pieejams: http://www.liis./mspamati.
7. PACS-L (Public Access Computer Systems Forum) [ tiešsaiste].Houston (Tex.):
University of Houston Libraries, June 1989 – [atsauce 17.02.2004]. Pieejams:
listerv@uhupvm1.uh.edu.
8. Kariņa, P. Rīgas 5.medicīnas skolas 20 gadi. 2002.- Medicīnas Koledžas arhīvs.
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7.pielikums
Kvalifikācijas darba pēdējās lappuses paraugs.

Kvalifikācijas darbs izstrādāts
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžā

Ar savu parakstu apliecinu, ka pētījums veikts patstāvīgi.
Darba autors (e)_________________________________
(Vārds, uzvārds, paraksts, datums)

Rekomendēju darbu aizstāvēšanai
Darba vadītājs ___________________________________(Zin./akad grāds, vārds, uzvārds, paraksts, datums)

Kvalifikācijas darbs aizstāvēts gala pārbaudījumu komisijas sēdē
2010gada_______________
protokols nr._____________
ar atzīmi ____________________________________________________________

Kvalifikācijas gala pārbaudījumu komisijas priekšsēdētājs
______________________________________________
(vārds, uzvārds, zin./akad. amats, paraksts)

Kvalifikācijas gala pārbaudījumu komisijas sekretārs
_______________________________________________
(vārds, uzvārds, zin./akad.grāds, amats, paraksts)
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Pielikums Nr.12
12. STUDIJU PROGRAMMAS, AR KURĀM VEIKTA SALĪDZINĀŠANA

LATVIJAS UNIVERSITĀTES P.STRADIŅA MEDICĪNAS KOLEDŽA
STUDIJU PLĀNS
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Ārstniecība” __pilna laika__forma
(programmas nosaukums)
(pilna/nepilna laika)
Iepriekšējā izglītība
Nr.
p. k.

1.

Studiju kursi

(_6_semestri)
(studiju ilgums)

____vidējā___

Docētājs

2.

3.

Pārbaudes
veids

4.

Kredīt
punkti
kopā

5.

STUNDU SKAITS
KONTAKTSTUNDAS
Teorija
Prakse
Studiju
Lekcijas Semināri
prakse
6.

7.

8.

Patstā
vī
gais
darbs
9.

KREDĪTPUNKTU SADALE PA SEMESTRIEM
1.gads
2.gads
3. gads
1. sem.
2.sem.
3. sem.
4.sem.
5.sem.
6.sem.

10.

11.

1

2

12.

13.

14.

OBLIGĀTA DAĻA (A DAĻA)
VISPĀRIZGLĪTOJOŠIE STUDIJU KURSI

1.

Saskarsmes psiholoģija

ieskaite

3

36

24

-

60

2.

Pētniecība un socioloģija

ieskaite

2

28

12

-

40

3.

Pedagoģijas pamatprincipi

ieskaite

2

28

12

-

40

4.

Uzņēmējdarbības un
finanšu uzskaites pamati
Lietvedība un darba
aizsardzība
Projektu izstrādes un
vadīšanas pamati
Lietišķā informātika
medicīnā un statistika

ieskaite

2

24

16

-

40

ieskaite

2

24

16

-

40

ieskaite

2

12

28

-

40

ieskaite

2

_

_

40

40

5.
6.
7.
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2
2
2
2
2
2

15.

8.

Latīņu valoda

ieskaite

2

_

40

_

40

2

9.

Bioloģija un ģenētika

ieskaite

2

24

16

_

40

2

10.

Profesionālā angļu valoda

ieskaite

2

_

40

_

40

21

176

204

40

420

9

Kopā vispārizglītojošie
studiju kursi

1

1

3

5

2

2

NOZARES STUDIJU KURSI
NOZARES TEORĒTISKIE PAMATKURSI

11.

Anatomija / biofizika

eksāmens

3

40

20

_

60

3

12.

Fizioloģija / bioķīmija

eksāmens

3

40

20

_

60

2

13.

Farmakoloģija

eksāmens

3

36

24

_

60

14.

Vispārējā patoloģija un
patoloģiskā fizioloģija

ieskaite

2

24

16

_

40

2

15.

Klīniskā farmakoloģija

eksāmens

3

36

24

_

60

1

2

16.

Higiēna un vides medicīna

ieskaite

2

28

_

12

40

17.

Mikrobioloģija un
ieskaite
epidemioloģija
NOZARES PROFESIONĀLĀS SPECIALIZĀCIJAS KURSI

2

24

_

16

40

2

18.

ieskaite

2

32

_

20

28

2

19.

Ievads specialitātē un
profesionālās darbības
juridiskie aspekti
Vispārīgā propedeitika

eksāmens

2

20

_

32

28

2

20.

Internā medicīna

eksāmens

4

40

_

64

56

2

2

21.

Onkoloģija

ieskaite

1

14

-

12

14

22.

Ķirurģija un traumatoloģija

eksāmens

5

62

_

68

70

2

2

23.

Pediatrija

eksāmens

4

44

_

60

56

2

2
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1
2

1

2

1
1

_

24.
25.
26.
27.

Dzemdniecība un
ginekoloģija
Profesionāli tehniskās
iemaņas
Reanimācija, intensīvā
terapija un toksikoloģija
Neatliekamā medicīna

ieskaite

2

28

_

24

28

eksāmens

6

16

_

140

84

eksāmens

3

30

_

48

42

eksāmens

4

48

_

56

56

51

562

104

552

822

Kopā nozares teorētiskie
pamatkursi un nozares
profesionālās specializācijas
kursi

28. Prakse - A daļa

20

29. Kvalifikācijas darbs
– A daļa
Kopā A daļā

10

2
2

2

2

2

2

9

13

14

2

2

1

2

10

5

6

-

10
10

102

20

18

19

18

7

OBLIGĀTĀS IZVĒLES DAĻA (B DAĻA)
NOZARES PROFESIONĀLĀS SPECIALIZĀCIJAS KURSI

30.

Speciālā propedeitika

ieskaite

2

20

-

32

28

2

31.

Primārā veselības aprūpe

ieskaite

2

28

24

_

28

2

32.

Acu slimības

ieskaite

1

10

_

16

14

1

33.

LOR

ieskaite

1

10

-

16

14

1

34.

ieskaite

1

14

-

12

14

1

35.

Ādas un seksuāli
transmisīvās slimības
Speciālā internā medicīna

ieskaite

2

24

_

28

28

36.

Psihiatrija

ieskaite

1

18

_

8

14

37.

Infekcijas slimības

ieskaite

1

18

_

8

14

38.

Katastrofu un militārā
medicīna, civilā aizsardzība

ieskaite

2

32

_

20

28

386

2
1
1
2

20

39.

Geriatrija

ieskaite

1

14

_

12

14

Kopā B daļā

14

188

24

152

196

-

-

1

2

11

-

IZVĒLES STUDIJU KURSI (C daļa)

4

_

_

80

80

-

2

-

-

2

-

1

Kopā A daļā

102

20

18

19

18

7

20

Kopā B daļā

14

-

-

1

2

11

-

Kopā C daļā

4

-

2

-

-

2

-

120

20

20

20

20

20

20

KOPĀ
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Oulu University of Applied Sciences
CURRICULUM TABLE

DEGREE PROGRAMME IN EMERGENCY NURSING
A = 1. period, B = 2. period, C = 3. period, D = 4. period. E.g. A2B1 in the table means that from a
course of 3 credits 2 cr will be offered during the 1. period and 1 cr during the 2. period.

STUDY YEAR

1

TERM

1

2

2

3

3

4

5

4

6

7

5

8

BASIC AND PROFESSIONAL STUDIES

135

STUDY, INFORMATION AND COMMUNICATION STUDIES
O0018ST

Studying at University of Applied
A2,
Sciences and in Information Society B1

9

C1

14
E1

5

O0002ST

Finnish Language and
Communication

A3

3

O0031ST

Swedish Language and
Communication

A3

3

O0032ST

English Language and
Communication

C3

3

RESEARCH, DEVELOPMENT AND MANAGEMENT STUDIES
Compulsory Studies
O0013ST

Basics of Leadership and Quality
Management

O0004ST

Basics of Research Methods and
Descriptive Statistics

10
7

B3
C4

3
4

Optional Studies

3

O0005ST

Applied Methods of Development and
Quantitative Research

B3

3

O0006ST

Applied Methods of Development and
Qualitative Research

B3

3

O0007ST

Applied Methods of Development in
Service and Product Planning

B3

3

BASIC STUDIES IN SOCIAL AND HEALTH CARE

24

O4488HO

Public Health and interprofessional
work

A2,
B1

O4028HO

Basics of health promotion

O0024ST

Basics of Human Anatomy and
Physiology

O0026ST

Pathology, Pathophysiology and
Clinical Physiology

A4

4

O0025ST

Basics of Microbiology and Infection
Control

A3

3

3
C3

B3

388

D2

3
5

O0010ST

Developmental Psychology

O1023ST

Crisis Psychology

A3

3
D3

3

PROFESSIONAL STUDIES IN EMERGENCY NURSING

31

Compulsory Studies

28

A3,
B1

O2001EH

Basic s of Emergency Nursing

C1

5

O2002EH

Pre-hospital Emergency Nursing at
Basic Level I

O2003EH

Pre-hospital Emergency Nursing at
Basic Level II

O2004EH

Pre-hospital Emergency Nursing at
Advanced Level I

O2005EH

Emergency Nursing at Advanced
Level II

E3

O2015EH

Leadership and Interprofessional Cooperation in Emergency Nursing

C1,
D1,E3

A3,
B1

4
C5

5
A3,
B2

5
A2

5
5

Optional Studies

3

O0038ST

Trauma Imaging

A3

3

O4026HO

Injury Prevention Across Life Span

A3

3

O0057ST

Ergonomic patient transfers

B3

3

O4039HO

Parenteral Fluid and Nutrition
Treatment

B3

3

O0037ST

Extension and advancement of the
professional skills

O4025HO

Safety at Work and Wellbeing at
Work

A3

3

O7613SO

Multicultural Work in Health and
Social Care

B3

3

O3516FT

Project Work in Professional Field

O4044HO

Violence in Nursing Environment

A3

3

B3

3
C3

3

Entrepreneurship and Awareness of
O4101OL
Economy

A3

3

O4017HO

Features in Acute Nursing

B3

3

O1000ST

Sustainable development in social
and health care

B3

3

O4042HO

Safe Use of Mobile C-arm

O2030EH

Nursing of Emergency Patients

C3
B3

O2031EH Operations in Catastrophe Situations

D3

3
D3

O4018HO

Basics of Sexual Health 1

A3

O4019HO

Basics of Sexual Health 2

B3

O4020HO

Basics of Sexual Health 3

3
3
3

C3

BASICS IN NURSING

3

3
38

O4001HO

Ethics in Nursing and Nursing
Science

O4002HO

Basics of Nursing

C2,
D3

5

O4009HO

Pharmacology and Medication

C4,
D2

6

O4004HO

Clinical Nursing

B3

3

A3,
B3
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6

O4005HO

Nursing in Mental Health and
Substance Abuse

O4006HO

Nursing of the Family

O4008HO

Basics of Elderly Care

E4

4
C4

4

E4

4

O2033EH Inhospital acute- and intensive care

C5

5

MEDICAL KNOWLEDGE IN NURSING
O4051HO

Major Public Health Problems

O4052HO

Medical Studies I

O4053HO

Medical Studies II

9

B3

3
A1

C2

3

E1

C2

3

MEDICAL KNOWLEDGE IN EMERGENCY NURSING
O2011EH

9

C2,
D1

Trauma and Emergency Medicine I

3

O2013EH Trauma and Emergency Medicine II

A3

Anaesthesiology and Intensive Care
O4055HO
Medicine

B1,5

3
C1,5

3

Studies Abroad
Studies abroad can be recognised to the basic and professional studies according to the personal
study plan.
PRACTICAL TRAINING

75

PRACTICAL TRAINING IN EMERGENCY NURSING

31

O2007EH

Clinical Training in Basics of
Emergency Nursing

O2008EH

Clinical Training in Pre-hospital
Emergency Nursing at Basic Level I

O2009EH

Clinical Training in Pre-hospital
Emergency Nursing at Basic LevelII

O2010EH

Practical Training in Pre-hospital
Emergency Nursing at Advanced
Level

B3

3
B,C

6
D5,E2

7
A, B

C,
D

PRACTICAL TRAINING IN NURSING

15

44

O2051EH

Clinical Training in Basics of Nursing
I

O2059EH

Practical Training in Perioperative
Nursing

O2061EH

Initial Clinical Training in Mental
Health Nursing

A6

6

O2060EH

Clinical training in Home Care for the
Elderly

A3

3

D7

7
B,C

6

O2054EH Clinical Training in Paediatric Nursing
O2057EH

Clinical Training in Accident and
Emergency Nursing

O2062EH

Clinical Training in Intensive Care

C3, D2
A, B
D9

BACHELOR'S THESIS
O0100ST

Preliminary Bachelor's Thesis
Seminar

O0101ST

Planning of Research/Project

5
8
9
15

A1,
D1,E1
B1

4
A1,
B2
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C,
D

3

O0102ST Bachelor's Thesis and Maturity Test

E2

FREE-CHOICE STUDIES

A2,
C2
B2

8

15

O3003ST

Enterprise Studies 1

3

O4004ST

Enterprise Studies 2

5

Y00025F

Fundamentals of Tutoring

3

O0057ST

Ergonomic patient transfers

3

Y00021E

Preparation to International Exchange

3

Compulsory for students who are taking part in student exchange.
Orientation to Student Exchange

3

Studies Abroad
Studies abroad can be recognised to the free-choice studies according to the personal study plan.
STUDIES TOTAL

391

240

392

393

394

395

Pielikums Nr.13
13.ATSAUKSMES NO PROFESIONĀLĀJĀM ORGANIZĀCIJĀM

396

397

398
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Pielikums Nr.14
PROJEKTS
14. Ārsta palīga (feldšera) profesijas standarts
1. Vispārīgie jautājumi
1. Profesijas nosaukums – ārsta palīgs (feldšeris).
2. Profesijas kods – 2240 01.
2. Nodarbinātības apraksts
1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis.
2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:
– ārsta palīgs ir ārstniecības persona, kura patstāvīgi nodarbojas ar ārstniecību savā
profesijā atbilstoši MK noteiktajai kompetencei – sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību
slimajiem (cietušajiem) dzīvībai bīstamā, kritiskā stāvoklī, nosaka pacientam diagnozi, ārstēšanu,
lieto un izraksta medikamentus, konstatē pacienta nāvi, nodrošina nepārtrauktu medicīnisko
palīdzību un profilaksi pacientiem, organizē un vada savu un savu kolēģu darbu, izglīto
pacientus, sabiedrības locekļus, komandas dalībniekus.
Ārsta palīgs strādā ambulatorās ārstniecības iestādēs, neatliekamās medicīniskās
palīdzības iestādēs, stacionārās ārstniecības iestādēs.
3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās
profesionālās kompetences
1. Spēja veikt visu vecuma grupu pacietu izmeklēšanu, veselības stāvokļa izvērtēšanu,
traucējumu diagnosticēšanu.
2. Spēja sadarbībā ar ārstu nodrošināt nepārtrauktu medicīnisko palīdzību, tai skaitā
nepieciešamās ārstēšanas nodrošināšanu un realizēšanu, izmantojot atbilstošas medicīniskās
tehnoloģijas.
3. Spēja sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību veselībai un dzīvībai kritiskās
situācijās saslimušajiem un traumu guvušajiem, saskaņā ar algoritmiem, vadlīnijām un
rekomendācijām
4. Spēja patstāvīgi lietot un izrakstīt medicīniskos preparātus, t.sk., stipri iedarbīgos
preparātus.
5. Spēja konstatēt pacienta nāvi.
6. Spēja sadarbībā ar ārstu veikt preventīvos pasākumus visu vecuma grupu pacientiem.
7. Spēja veikt sievietes veselības stāvokļa novērtēšanu grūtniecības laikā. Tās norises
traucējumu diagnosticēšanu, nepieciešamo izmeklēšanu un sniegt neatliekamo medicīnisko
palīdzību.
8. Spēja veikt dzemdētājas stāvokļa novērtēšanu dzemdību perioda laikā un patstāvīgi
pieņemt dzemdības pirmslimnīcas etapā.
9. Spēja veikt iznesta un neiznesta jaundzimušā novērtēšanu, nabas saites primāro apdari,
aprūpi un profilaktiskos pasākumus.
10. Spēja izglītot veselības aprūpes speciālistus, ārstniecības atbalsta personas un
sabiedrības locekļus.
11. Spēja piedalīties neatliekamās medicīniskās palīdzības, katastrofu medicīnas sistēmas
un primārās veselības aprūpes darba organizēšanā.
12. Spēja kritiski domāt un risināt problēmas fiziskas un psihoemocionālas slodzes
apstākļos
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13. Spēja novērtēt, nodrošināt un attīstīt drošu darba vidi, t.sk. darba aizsardzības
prasības.
14. Spēja nodrošināt iegūtās informācijas konfidencialitāti, kas iegūta par pacientu
privāto dzīvi, viņu ārstēšanu, slimības diagnozi un prognozi.
15. Spēja nodrošināt darba tiesisko attiecību normu ievērošanu.
16.Spēja lietot informācijas tehnoloģijas sava darba veikšanai.
17. Spēja pielietot medicīniskās tehnoloģijas pacientu aprūpē.
18. Spēja pielietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.
19. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.
4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai
nepieciešamās prasmes
1.Savākt pacienta anamnēzes datus, dokumentēt tos.
2. Veikt pacienta vispārīgu izmeklēšanu un lietot fizikālās izmeklēšanas metodes, izvērtēt
pacienta izmeklēšanas laikā iegūtos rezultātus, dokumentēt tos.
3. Veikt pacienta dzīvībai svarīgo funkciju rādītāju noteikšanu, monitorēšanu,
pierakstīšanu un iegūto datu interpretēšanu.
4. Veikt pacientu uroloģisko izmeklēšanu.
5. Veikt pacientes ginekoloģisko izmeklēšanu.
6. Veikt pacienta neiroloģisko izmeklēšanu un novērtēšanu.
7. Veikt oksihemometriju, kapnometriju.
8. Veikt elektrokardiogrammas pierakstu un rezultātu novērtēšanu.
9. Veikt grūtnieces stāvokļa novērtēšanu dažādos grūtniecības periodos.
10. Veikt dzemdētājas stāvokļa novērtēšanu dzemdību periodu laikā.
11. Veikt iznesta un neiznesta jaudzimušā novērtēšanu pēc Apgares skalas, nabas saites
primāro apdari un profilaktiskos pasākumus.
12. Veikt visu vecuma grupu bērnu psihomotorās attīstības līmeņa novērtēšanu.
13. Nozīmēt diagnozes precizēšanai nepieciešamos laboratoros un instrumentālos
izmeklējumus un izvērtēt rezultātus.
14. Veikt asins, urīna, fēču, krēpu paraugu savākšanu laboratorisko izmeklējumu
veikšanai, sagatavot paraugus transportēšanai un organizēt pareizu to transportēšanu.
15.Veikt iztriepi no dzemdes kakla maksts floras un onkocitoloģiskai izmeklēšanai.
16. Lietot ekspressdiagnostikas metodes un izvērtēt iegūtos rezultātus.
17. Veikt iekšējās un ārējās asiņošanas diagnosticēšanu.
18. Veikt pacienta sagatavošanu un izglītošanu par diagnostiskām procedūrām un
izmeklēšanām, dažādu izmeklējamo materiālu pareizu savākšanu, uzglabāšanu un transporēšanu.
19. Veikt klīniskās procedūras.
20. Nodrošināt intraosālu pieeju.
21. Lietot krājtelpas un nebulaizera tipa smidzinātājus..
22. Nodrošināt neatliekamo medicīnisko palīdzību visu vecuma grupu pacientiem
situācijās, kad ir vai pastāv draudi veselībai un dzīvībai.
23. Veikt elpceļu caurlaidības atjaunošanu un skābekļa terapiju.
24. Veikt krikotiroidotomiju neatliekamās situācijās.
25. Veikt trahejas intubāciju.
26. Veikt plaušu mākslīgo ventilāciju.
27. Veikt pleiras dobuma punkciju.
28. Veikt elektrisko defibrilāciju.
29. Konstatēt pacienta nāvi.
30. Veikt arteriālas un venozas asiņošanas apturēšanu.
31. Veikt deguna priekšējo tamponādi.
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32. Veikt transporta imobilizāciju traumu guvušiem pacientiem.
33. Nodrošināt amputēto ķermeņa daļu pareizu saglabāšanu un transportēšanu.
34. Veikt pacientu pārvietošanu.
35. Nodrošināt traumai atbilstoša pārsēja uzlikšanu.
36. Veikt pacienta sagatavošanu akūtām operācijām.
37. Veikt lokālo anestēziju, brūču primāro ķirurģisko apdari, brūču aprūpi.
38. Izrakstīt pacientam medikamentus un administrēt tos - plānot, vadīt un pārvaldīt
medikamentozās aprūpes procesu.
39. Nodrošināt medikamentu iegādi, uzglabāšanu, izlietošanu un uzskaiti abilstoši
normatīvo aktu prasībām veselības aprūpes jomā.
40. Dekontaminēt izmantoto aparatūru, virsmas, palīglīdzekļus un veikt invazīvām
procedūrām izmantojamo instrumentu pirmssterilizācijas apstrādi.
41. Veikt nepieciešamos pretepidēmiskos pasākumus infekcijas slimību atklāšanas
gadījumos.
42. Veikt onkoloģisko pacientu aprūpi.
43. Pieņemt patstāvīgi dzemdības pirmsslimnīcas etapā.
44. Izglītot māti par krūts barošanu.
45. Veikt izglītojošo darbu jaundzimušo ģimenē.
46. Veikt preventīvos pasākumus, tai skaitā pacientu izglītošanu par veselības
jautājumiem visās vecuma grupās.
47. Noteikt bērna aprūpes vajadzības, organizēt nepieciešamās speciālistu konsultācijas.
48. Organizēt rehabilitāciju visu vecuma grupu pacientiem.
49. Organizēt un plānot savu darbu, izprotot ārstniecības iestāžu funkcijas, pacientu un
personāla tiesības un pienākumus.
50. Sadarboties ar citiem veselības un sociālās aprūpes profesionāļiem un institūcijām.
51. Veikt pasākumus, kas mazina paša un komandas apdraudējumu.
52. Noformēt un uzglabāt medicīnisko dokumentāciju.
53. Nodrošināt informācijas par pacienta privāto dzīvi, viņu ārstēšanu, slimības diagnozi
un prognozi konfidencialitāti.
54. Ievērot darba higiēnas un drošības prasības.
55. Lietot informācijas tehnoloģijas.
56. Uzturēt savu profesionālo kompetenci un uzņemties atbildību par profesionālo
darbību.
57. Pārvaldīt valsts valodu.
58. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.
59. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.
5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai
nepieciešamās zināšanas
1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata
līmenī:
1.1. socioloģijas pamati;
1.2. aprūpes pamatjēdzieni – cilvēks, veselība, vide, aprūpe – to savstarpējā saistība;
1.3. cilvēka pamatvajadzības – fizioloģiskās, sociālās, garīgās, intelektuālās, to
ietekmējošie faktori;
1.4. cilvēka biofizika, bioķīmiskā vide;
1.5. citoloģija un ģenētika;
1.6. projektu vadība;
1.7. veselības aprūpes sistēmas organizācija un ekonomikas principi;
1.8. kvalitātes kontroles sistēmas veselības aprūpes iestādē;
1.9. informācijas apstrādes organizēšana ārsta palīga praksē.
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2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes
līmenī:
2.1. anatomija;
2.2. fizioloģija;
2.3. vispārējā un speciālā patoloģija, patofizioloģija;
2.4. mikrobioloģija;
2.5. epidemioloģija;
2.6. ekstremālo situāciju psiholoģija;
2.7. personības psiholoģija;
2.8. profesionālā ētika;
2.9. uzņēmējdarbības pamati;
2.10.latīņu valodas terminoloģija;
2.11.katastrofu medicīnas menedžments, sadarbības principi ar operatīvajiem dienestiem.
3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas
līmenī:
3.1. saskarsme;
3.2. vispārējā un klīniskā farmakoloģija ar receptūru;
3.3. propedeitika;
3.4. saslimšanu, traumu un patoloģisku stāvokļu etioloģija, patoģenēze, klīnika,
diagnostika, diferenciāldiagnostika, diagnozes formulēšana, neatliekamā medicīniskā palīdzība,
ārstēšanas nodrošināšana un profilakse;
3.5. neatliekamā medicīniskā palīdzība;
3.6. primārās veselības aprūpes darba organizācijas principi;
3.7. higiēna un infekciju kontrole;
3.8. klīniskās procedūras;
3.9. i/osālās pieejas tehnika;
3.10. ekspress diagnostikas metožu lietošana;
3.11. elektrokardiogrammas pierakstīšana un tās novērtēšana;
3.12. desmurģija, transporta imobilizācijas līdzekļu lietošana;
3.13. dzemdību pieņemšana;
3.14. jaundzimušā aprūpe;
3.15. klīniskās un bioloģiskās nāves konstatēšana;
3.16. valsts valoda;
3.17. profesionālā terminoloģija valsts valodā un svešvalodā;
3.18. vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī;
3.19. darba tiesiskās attiecības;
3.20. darba aizsardzība;
3.21. vides aizsardzība;
3.22. pedagoģijas pamati;
3.23. pētniecības principi ārsta palīga praksē;
3.24. informācijas tehnoloģijas;
3.25. lietvedība;
3.26. ārsta palīga darba juridiskie aspekti.
Pienākumi un uzdevumi
Pienākumi
1. Visu vecuma grupu pacientu tai skaitā,
grūtnieču dzemdētāju un jaundzimušo
izmeklēšana, veselības stāvokļa novērtēšana un
traucējumu diagnosticēšana un

Uzdevumi
1.1. Savākt pacienta anamnēzes datus.
1.2. Veikt pacienta vispārīgu izmeklēšanu un
lietot fizikālās izmeklēšanas metodes, izvērtēt
pacienta izmeklēšanas laikā iegūtos rezultātus,
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diferenciāldiagnosticēšana.

2. Neatliekamās medicīniskās palīdzības
nodrošināšana veselībai un dzīvībai kritiskās
situācijās saslimušajiem un traumu guvušajiem
saskaņā ar algoritmiem, vadlīnijām un
rekomendācijām.

3. Pacientu ārstēšana un aprūpe, iegūto
rezultātu izvērtēšana atbilstoši kompetencei.

dokumentēt tos.
1.3. Noteikt saslimšanas un traumas
diagnostikai un diferenciāldiagnostikai
nepieciešamos papildizmeklējumus.
1.4. Pielietot palīgizmeklēšanas un ekspress
diagnostikas metodes savas konmpetences
ietvaros.
1.5. Izvērtēt iegūtos rezultātus savas
kompetences ietvaros.
1.6. Veikt pacienta sagatavošanu
diagnostiskām procedūrām un izmeklēšanām.
1.7. Dokumentēt pacienta anamnēzes datus,
pacienta vispārīgās un fizikālās izmeklēšanas
rezultātus.
2.1. Veikt pacienta dzīvībai svarīgo funkciju
rādītāju
noteikšanu,
monitorēšanu,
pierakstīšanu un iegūto datu interpretēšanu, kā
arī dokumentēšanu.
2.2. Veikt klīniskās procedūras.
2.3. Veikt elektrokardiogrammas pierakstu un
novērtē iegūto rezultātu.
2.4. Veikt oksimetriju, kapnometriju.
2.5. Nodrošināt intraossālu pieeju.
2.6. Veikt elpceļu caurlaidības atjaunošanu,
trahejas intubāciju, krikotiroidotomiju, plaušu
mākslīgo ventilāciju.
2.7. Veikt elektrisko defibrilāciju.
2.8.Veikt arteriālas un venozas asiņošanas
apturēšanu, atbisltoša pārsēja uzlikšanu.
2.9.Veikt transporta imobilizāciju traumu
guvušiem pacientiem.
2.10.Konstatēt klīniskās, bioloģiskās nāves
faktu, vardarbīgas nāves pazīmes, dokumentēt
nāves konstatācijas faktu.
3.1. Noteikt veselības aprūpes vajadzības un to
apmierināšanai nepieciešamos resursus
3.2. Veikt aprūpi un ārstēšanu procedūras, kas
nodrošina pacienta fizioloģiskās, garīgās un
sociālās vajadzības visu vecuma grupu
indivīdiem,
primārajā,
sekundārajā
un
terciārajā veselības aprūpes līmenī.
3.3. Novērtēt pacienta atbildes reakcijas uz
ārstēšanas un aprūpes procedūrām.
3.4. Veikt lokālo anestēziju, brūču primāro
ķirurģisko apdari, brūču aprūpi.
3.5. Veikt medikamentozo administrēšanu.
3.5. Veikt klīniskās procedūras un speciālās
klīniskās procedūras.
3.6.Veikt pacienta sagatavošanu diagnostiskām
procedūrām, izmeklēšanām un akūtām
operācijām.
3.7. Pieņemt dzemdības pirmsslimnīcas etapā
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4. Preventīvo pasākumu veikšana un viņu
piederīgo izglītošana.

5.Veselības aprūpes ētisko un juridisko
principu ievērošana

6.Efektīva komunikācijas procesa
nodrošināšana.

7. Darba organizācijas principu ievērošana un
medicīnisko dokumentu noformēšana.

3.8. Veikt ārstēšanas un aprūpes pasākumu
efektivitātes novērtējumu atbilstoši pacienta
ārstēšanas
un
aprūpes
sagaidāmajiem
rezultātiem.
3.9. Dokumentēt ārstēšanas un aprūpes
procesus un tajos iegūtos rezultātus.
4.1.Novērtēt indivīdu, ģimeņu, grupu veselības
aprūpes vajadzības un apzina nepieciešamos un
pieejamos
resursus
šo
vajadzību
apmierināšanai.
4.2.Sagatavot pacientam atbilstošu izglītojošu
informāciju
veselības
veicināšanas
un
atgūšanas jautājumos.
4.3.Veikt visu vecuma grupu pacientu
izglītošanu veselības veicināšanas un atgūšanas
jomā, pielietot pacienta mācīšanās spējai
atbilstošas mācību metodes.
4.4.Veikt
pacienta
izglītošanu
par
diagnostiskām procedūrām un izmeklēšanām,
dažādu izmeklējamo materiālu pareizu
savākšanu, uzglabāšanu un transportēšanu.
4.5.Veikt katrai vecuma grupai paredzētās
profilaktiskās vakcinācijas.
4.6.Izvērtēt izglītojamo zināšanu un iemaņu
dinamiku izglītošanas procesā un to atbilstību
izvirzītajiem mērķiem.
4.7. Dokumentēt izglītojošās aktivitātes un
iegūtos rezultātus.
4.8.Informēt pacientus un viņu piederīgos par
rehabilitācijas iespējām.
5.1.Veikt profesionālo darbību atbilstoši savai
kompetencei.
5.2. Nodrošināt pacientu tiesību ievērošanu.
5.3.Pielietot multikulturālas aprūpes prasmes.
5.4. Organizēt un plānot savu darbu, izprotot
ārstniecības iestāžu funkcijas, pacientu un
personāla tiesības un pienākumus.
5.5.Uzņemties atbildību par savu profesionālo
darbību.
5.6. Ievērot konfidencialitāti saskaņā ar
veselības aprūpes jomā normatīvajos aktos
noteikto.
6.1. Pārzināt komunikācijas teorijas.
6.2. Pielietot komunikācijas prasmes dažādu
vecuma grupu pacientu aprūpē.
6.3. Sadarboties ar citiem veselības un sociālās
aprūpes profesionāļiem.
6.4. Veicināt komunikāciju un sadarbību.
7.1. Ievērot darba organizācijas principus
atbilstoši iekšējos un ārējos normatīvajos aktos
noteiktajam.
7.2. Ievērot multiprofesionālas komandas
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8. Drošas darba vides uzturēšana

9. Kvalifikācijas uzturēšana un profesionālo
prasmju pilnveide.

darba principus ārstniecībā.
7.3. Piedalīties primārās veselības aprūpes
iestādes darba organizēšanā.
7.4.Noformēt medicīnisko dokumentāciju,
ievērojot neatliekamajā medicīniskajā
palīdzībā un ambulatorajā aprūpē noteikto
medicīniskās dokumentācijas formu
aizpildīšanas kārtību.
7.5.Noformēt
medikamentu
izrakstīšanas
dokumentāciju (receptes, pasūtījumu veidlapas,
u.c.) saskaņā ar normatīvo aktu prasībām
veselības aprūpes jomā.
7.6.Nodrošināt dokumentācijas uzglabāšanu un
nepieejamību personām, kuras nav saistītas ar
pacientu aprūpi un ārstēšanu.
7.7.Izmantot informācijas tehnoloģijas darba
efektivitātes nodrošināšanai.
8.1.Izprast nodrošinātas un organizētas darba
vides nozīmību.
8.2. Uzturēt tīru un drošu savu darba vidi,
atbilstoši infekcijas kontroles prasībām.
8.3. Ievērot higiēnas un pretepidēmiskā režīma
pamatprasības.
8.4. Savākt, iepakot un transportēt potenciāli
infekciozos atkritumus atbilstoši normatīvos
aktos noteiktajām prasībām vides aizsardzības
jomā.
8.5.Ievērot profilaktiskos un aizsardzības
pasākumus darbā ar asiem, potenciāli
inficētiem
priekšmetiem
darbā
gūto
ievainojumu un inficēšanās riska mazināšanai.
8.6. Veikt pasākumus, lai nodrošinātu aprūpes
komandas darbinieku aizsardzību, darbā ar
bioloģiski bīstamiem materiāliem.
8.7. Veikt pasākumus, lai pēc iespējas
samazinātu stresogēno faktoru un drošības
apdraudējuma ietekmi.
8.8.Veikt pasākumus, lai nodrošinātu drošu
pacientu, aparatūras, konteineru celšanu un
pārvietošanu
(izglītošana,
palīgierīču
nodrošināšana).
9.1.Īstenot profesionālo attīstību un specifisko
zināšanu un prasmju pilnveidi.
9.2. Piedalīties semināros, konferencēs un
profesionālās pilnveides kursos.
9.3. Piedalīties klīniskos pētījumos.
10.4. Apgūt tālākizglītības programmas jaunu
metožu un tehnoloģiju pielietošanai pacientu
veselības aprūpē.
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Profesijas standarta “Ārsta palīgs (feldšeris)” izstrādes darba grupa:
Dzintra Jakubaņeca Neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu
medicīnas
asociācijas viceprezidente, sertificēta neatliekamajā medicīnā un
anestezioloģijā –reanimatoloģijā ārste
Iveta Strode Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža, Ārstniecības
katedras vadītāja, docente, pedagoģijas maģistre
Ināra Dupure Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža, Ārstniecības
katedras izglītības metodiķe, docente, pedagoģijas maģistre
Rūta Bogdanova Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža, docente, ārste,
izglītības zinātņu maģistre izglītības vadībā
Jana Ankrava Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža, Tālākizglītības daļas
vadītāja, veselības zinātņu maģistre
Ruta Jakušonoka Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža,
vieslektore, sertificēta traumatoloģe- ortopēde
Imants Lācis Rīgas 1.medicīnas koledžas Ārstniecības katedras vadītājs, ārsts pediatrs
Eva Martinsone Rīgas 1.medicīnas koledžas docētāja, ārste
Juris Raudovs Ambulatorā dienesta ārsta palīgu profesionālās biedrības valdes
priekšsēdētāja vietnieks, sertificēts ārsta palīgs
Uldis Ceriņš Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Medicīniskās
kvalifikācijas un mācību centra vadītājas vietnieks, sertificēts ārsta
palīgs
Profesijas standarta “Ārsta palīgs (feldšeris)” iespējamie eksperti:
Veselības ministrija
Veselības inspekcija
Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība
Latvijas Ārstu biedrība
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Pielikums Nr.15
15. REKLĀMAS UN INFORMATĪVIE IZDEVUMI PAR STUDIJU IESPĒJĀM
Ik gadu koledža piedalās izstāžu centra BT1 organizētajā izstādē „Skola 2000”. Paralēli
dalībai izstādē, koledža ievieto reklāmu izdevumos, kuri tiek izplatīti iepriekšminētās izstādes
laikā, piem., „Augstākā izglītība Latvijā un ārzemēs”.
Lai informētu par izglītības iespējām koledža jau vairāku gadu garumā veiksmīgi
sadarbojas ar laikrakstiem „Lauku avīze”, „Diena” un reģionālām avīzēm. 2010.gada pavasarī
sadarbībā ar Latvijas televīzijas 7.kanālu izveidots reklāmas rullītis raidījumam „Izglītība. Darbs.
Karjera”. Koledža iespēju robežās piedalās dažādu institūciju rīkotajos pasākumos, kuru
mērķauditorija ir jaunieši (piem., tirdzniecības centros DOMINA, Origo, u.c.). Lai tiktu uzrunāti
tieši jaunieši reklāma tiek izvietota arī jauniešu iecienītajos portālos, piem., draugiem.lv.
Reklāmas informācija tiek ievietota tālruņu katalogos „1188” un „Zaļās lapas”, kā arī
tiem piederošajās interneta datu bāzēs.
Laikā, kad vispārējās vidējās izglītības iestādēs ir pavasara brīvdienas un maija mēnesī,
koledžā tiek organizētas Informācijas dienas, kurās vidusskolniekiem ir iespēja tikties ar katedru
vadītājiem un studiju daļas pārstāvjiem, iegūstot atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem.
Ņemot vērā mūsdienu informāciju tehnoloģiju un interneta nozīmīgumu informācijas
iegūšanas un atlasīšanas ziņā, koledža pilnveidojusi mājas lapu www.rmkoledza.lv .
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Pielikums Nr.16
16. PAR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS APGŪŠANU IZSNIEDZAMĀ DIPLOMA UN TĀ PIELIKUMA PARAUGS
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Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju Izglītības,
zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. Pielikums ir sagatavots, lai
sniegtu objektīvu informāciju un nodrošinātu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (piemēram, diplomu,
sertifikātu) akadēmisku un profesionālu atzīšanu. Diploma pielikumā ir iekļautas ziņas par diplomā minētās
personas sekmīgi pabeigto studiju būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā neiekļauj norādes par
kvalifikācijas novērtējumu un līdzvērtību, kā arī ieteikumus tās atzīšanai. Informāciju sniedz visās astoņās
sadaļās. Ja kādā sadaļā informāciju nesniedz, norāda iemeslu.

DIPLOMA PIELIKUMS
(Diplomam PK E Nr. xxxxx)
1. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS IEGUVĒJU
1.1. Uzvārds:
1.2. Vārds:
1.3. Dzimšanas datums (diena.mēnesis.gads):
1.4. Personas kods:

UZVĀRDS
VĀRDS
01.01.1990
010190-11111

2. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJU
2.1. Kvalifikācijas nosaukums:
2.2. Galvenā studiju joma kvalifikācijas iegūšanai:

ārsta palīgs
veselības aprūpe
ārstniecība

2.3. Kvalifikācijas piešķīrējas institūcijas nosaukums un statuss:
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža, valsts akreditēta (28.04.2005., Nr.053), Latvijas
Universitātes dibināta profesionālās augstākās izglītības iestāde - koledža

2.4. Studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss:
2.5. Studiju un eksaminācijas valoda:

tas pats, kas 2.3.punktā
latviešu

3. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS LĪMENI
3.1. Kvalifikācijas līmenis:
pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms (skat. 6.1. punktu)
ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis (skat. 6.2. punktu)

3.2. Oficiālais programmas ilgums, programmas apguves sākuma un beigu datums:
3 gadi pilna laika studijas, 120 kredītpunkti (180 ECTS kredītpunkti)
no 2007. gada 1. septembra līdz 2010. gada 22. jūnijam

3.3.Uzņemšanas prasības:

vidējā izglītība

4. ZIŅAS PAR STUDIJU SATURU UN REZULTĀTIEM
4.1. Studiju veids:
pilna laika studijas
4.2. Programmas prasības:
- iegūt zināšanas un prasmes ārsta palīga profesijā balstītas uz Profesijas standartu PS 0262 (LR
Izglītības un zinātnes ministrijas 03.06.2004. rīkojums Nr. 336) - ārsta palīga profesijas filozofijā un
ētikā, neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā dažādām pacientu grupām veselības
traucējumu gadījumos, un prast pielietot apgūto teoriju praksē; apgūt biznesa vadības un zinātniski
pētnieciskā darba pamatus; apgūt un attīstīt kritiskās domāšanas prasmes; izstrādājot un aizstāvot
kvalifikācijas darbu kā patstāvīgu un oriģinālu pētījumu, apliecināt iegūtās kvalifikācijas līmeni;
Programmas pamatdaļas: studiju kursi - 90 KP (135 ECTS) (t.sk., 65 KP (97,5 ECTS) - lekcijas,
semināri, patstāvīgais darbs un 25 KP (37,5 ECTS) - klīniskās prakses), prakse (ārpus izglītības
iestādes) - 20 KP (30 ECTS) un kvalifikācijas darba izstrāde veselības aprūpes iestādēs - 10 KP
(15 ECTS).
4.3. Programmas sastāvdaļas un personas iegūtais novērtējums /atzīme/ kredītpunkti:
Kursa nosaukums

Latīņu valoda
Saskarsmes psiholoģija

Kredītpunkti

ECTS kredītpunkti

OBLIGĀTĀ DAĻA (A DAĻA)
Vispārizglītojošie studiju kursi
2
2

413

3
3

Vērtējums

Atzīme
Atzīme

Attīstības psiholoģija un ievads psihosomātikā
2
Pētniecības metodes
2
Ģenētikas un bioķīmijas pamati
2
Anatomija un fizioloģija I
3
Anatomija un fizioloģija II
2
Mikrobioloģija un parazitoloģija
2
Uzņēmējdarbības pamati
2
Projektu izstrāde un vadība
2
Profesionālās darbības juridiskie aspekti
2
Nozares teorētiskie pamatkursi
Kredītpunkti
Kopējais
(teorija/prakse)

3
3
3
4,5
3
3
3
3
3

Atzīme
Atzīme
Atzīme
Atzīme
Atzīme
Atzīme
Atzīme
Atzīme
Atzīme

ECTS kredītpunkti
Kopējais
(teorija/prakse)

Vērtējums

Pedagoģijas pamati veselības aprūpē
1
1,5
Farmakoloģija
3
4,5
Higiēna un epidemioloģija
1
1,5
Vispārīgā patoloģija
2
3
Klīniskās procedūras
5 (1/4)
7,5 (1,5/6)
Speciālā patoloģija
1
1,5
Klīniskā farmakoloģija un farmakoterapija
3
4,5
Medikamentozā aprūpe
2 (1/1)
3 (1,5/1,5)
Profilaktiskā medicīna
1
1,5
Radioloģijas pamati un biofizika
1
1,5
Nozares profesionālās specializācijas kursi
Ievads neatliekamā medicīnā
2 (2/0)
3 (3/0)
Neatliekamā medicīna I
3 (2/1)
4,5 (1,5/3)
Neatliekamā medicīna II
5 (2/3)
7,5 (3/4,5)
Vispārīgā propedeitika
2 (1/1)
3 (1,5/1,5)
Internā medicīna
5 (3/2)
Vispārīgā un speciālā ķirurģija
2 (1/1)
3 (1,5/1,5)
Taumatoloģija
1 (0,5/0,5)
1,5 (0,75/0,75)
Pediatrija
3 (2/1)
4,5 (3/1,5)
Dzemdniecība un ginekoloģija
2 (1/1)
3 (1,5/1,5)
Neatliekamā elektrokardioloģija
1 (0,5/0,5)
1,5 (0,75/0,75)
Speciālās klīniskās procedūras ārsta palīga
2 (0/2)
3 (0/3)
praksē
Intensīvā terapija
2 (1/1)
3 (1,5/1,5)
Katastrofu medicīna un toksikoloģija
1 (1/0)
1,5 (1,5/0)
OBLIGĀTĀS IZVĒLES DAĻA (B DAĻA)
Nozares profesionālās specializācijas kursi
Acu un LOR slimības
2 (1/1)
3 (1,5/1,5)
Neiroloģija
2 (1/1)
3 (1,5/1,5)
Infekcijas slimības un STS
2 (1/1)
3 (1,5/1,5)
Bērna specifiskā propedeitika
2 (1/1)
3 (1,5/1,5)
Sievietes specifiskā propedeitika
2 (1/1)
3 (1,5/1,5)
Psihiatrija un mentālā veselība
2 (1/1)
3 (1,5/1,5)
BRĪVĀS IZVĒLES DAĻA (C DAĻA)
2
2

3
3

PRAKSE VESELĪBAS APRŪPES IESTĀDĒS
Ievads profesijā
1
1,5
Klīniskās procedūras
3
4,5
Slimību, traumu un kritisko situāciju
4
6
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Ieskaite
Atzīme
Ieskaitīts
Atzīme
Atzīme
Ieskaitīts
Atzīme
Atzīme
Ieskaitīts
Ieskaitīts
Atzīme
Atzīme
Atzīme
Atzīme
Atzīme
Atzīme
Ieskaite
Atzīme
Atzīme
Ieskaite
Atzīme
Atzīme
Ieskaite

Atzīme
Atzīme
Atzīme
Atzīme
Atzīme
Atzīme
Atzīme
Atzīme

Ieskaitīts
Atzīme
Atzīme

diagnostika un NMP I
Slimību, traumu un kritisko situāciju
diagnostika un NMP II*

12

18

Atzīme

* 8 KP (12 ECTS) - Slimību, traumu un kritisko situāciju diagnostika un NMP; 2 KP (3 ECTS) – Katastrofu medicīna, 2 KP (3
ECTS) – Sabiedrības veselība

NOSLĒGUMA PĀRBAUDĪJUMI
Kvalifikācijas eksāmena rakstiskā daļa
Kvalifikācijas darbs
10
15
Kvalifikācijas darba tēma:
DARBA TĒMAS NOSAUKUMS

Atzīme
Atzīme

4.4. Atzīmju sistēma:
Atzīme
10
9
8
7
6
5
4
3-1

Nozīme
izcili
teicami
ļoti labi
labi
gandrīz labi
viduvēji
gandrīz viduvēji
neapmierinoši

(10 – augstākā atzīme, 4 – minimālā sekmīgā atzīme)

4.5. Kvalifikācijas klase

nav

5. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJU
5.1. Turpmākās studiju iespējas:
Tiesības turpināt studijas bakalaura vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
studiju programmās
5.2. Profesionālais statuss:
Tiesības strādāt ārsta palīga profesijā
6. PAPILDINFORMĀCIJA
6.1. Ziņas par studiju programmu:
6.1.1. Programmas statuss:
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža - pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
studiju programma „Ārstniecība” ārsta palīga kvalifikācijas iegūšanai ir akreditēta 23.03.2005.
(№ 000-818) uz pilnu akreditācijas laiku – 6 gadiem
6.1.2. Ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis - teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kas dod
iespēju veikt sarežģītu izpildītāja darbu, kā arī organizēt un vadīt citu speciālistu darbu.
6.1.3. Šī diploma pielikums ir derīgs tikai kopā ar diplomu Sērija PK E Nr. xxxxxx
6.2. Papildinformācijas avoti:
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža
Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV – 1038, Latvija, tālr. + 371- 67042825, fakss + 371- 67547797
e-pasts: koledza@rmkoledza.lv, mājas lapa: www.rmkoledza.lv
Akadēmiskās informācijas centrs (Latvijas ENIC/NARIC) Vaļņu ielā 2, Rīgā, LV – 1050, Latvija
tālr.: + 371- 67225155, fakss: + 371- 67221006, mājas lapa: www.aic.lv
7. PIELIKUMA APSTIPRINĀJUMS
7.1. Datums:

dd.mm.gggg.

7.2. Paraksts: ____________________

Astra Bukulīte

7.3. Ieņemamais amats:

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas
direktore

7.4. Zīmogs:
8. ZIŅAS PAR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMU VALSTĪ
Lai iegūtu tiesības iestāties augstskolā/koledžā, jāiegūst vidējā izglītība. Vidējās izglītības pakāpē ir
divu veidu programmas – vispārējās vidējās un profesionālās vidējās izglītības programmas. Reflektantus
uzņem augstskolā vai koledžā saskaņā ar vispārīgajiem augstskolas/koledžas uzņemšanas noteikumiem.
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Augstskolas un koledžas var noteikt arī specifiskas uzņemšanas prasības (piemēram, noteikt, kādi mācību
priekšmeti jāapgūst vidusskolā, lai varētu iestāties konkrētajā augstskolā/koledžā attiecīgās studiju
programmas apguvei).

Augstākās izglītības sistēma ietver akadēmisko augstāko izglītību un profesionālo augstāko izglītību.
Bakalaura un maģistra grādi pastāv gan akadēmiskajā, gan profesionālajā augstākajā izglītībā.
Akadēmiskās izglītības mērķis ir sagatavot patstāvīgai pētniecības darbībai, kā arī sniegt teorētisko
pamatu profesionālai darbībai.
Bakalaura akadēmisko studiju programmu apjoms ir 120–160 kredītpunktu (turpmāk – KP)1, no
tiem obligātā daļa ir ≥50 KP (75 ECTS), obligātās izvēles daļa ir ≥20 KP (30 ECTS), bakalaura darbs ir
≥10 KP (15 ECTS) un brīvās izvēles daļa. Studiju ilgums pilna laika studijās ir seši līdz astoņi semestri.
Maģistra akadēmisko studiju programmas apjoms ir 80 KP (120 ECTS), no kuriem ne mazāk kā 20
KP (30 ECTS) ir maģistra darbs, programmas obligātais saturs ietver attiecīgās zinātņu nozares izvēlētās
jomas teorētiskās atziņas ≥30 KP (45 ECTS) un to aprobāciju aktuālo problēmu aspektā ≥15 KP (22,5
ECTS).
Akadēmiskās izglītības programmas tiek īstenotas saskaņā ar valsts akadēmiskās izglītības standartu.
Profesionālās augstākās izglītības uzdevums ir īstenot padziļinātu zināšanu apguvi konkrētā
nozarē, nodrošinot absolventu spēju izstrādāt vai pilnveidot sistēmas, produktus un tehnoloģijas un
sagatavojot absolventu jaunrades, pētnieciskajam un pedagoģiskajam darbam šajā nozarē.
Bakalaura profesionālās studiju programmas nodrošina profesionālo kompetenci, šo programmu
apjoms ir vismaz 160 KP (240 ECTS) – vispārizglītojošie kursi ≥20 KP (30 ECTS), nozares teorētiskie
pamati ≥36 KP (54 ECTS), profesionālā specializācija ≥60 KP (90 ECTS), izvēles kursi ≥6 KP (9 ECTS),
prakse ≥26 KP (39 ECTS), valsts pārbaudījums, tai skaitā noslēguma darbs ≥12 KP (18 ECTS).
Maģistra profesionālo studiju programmu apjoms ir ne mazāk kā 40 KP (60 ECTS) – jaunākie
sasniegumi nozarē, teorijā un praksē ≥7 KP (10,5 ECTS), prakse ≥6 KP (9 ECTS), valsts pārbaudījums,
tai skaitā noslēguma darbs ≥ 20 KP (30 ECTS), kā arī pētniecības, projektēšanas, vadības, psiholoģijas un
citi kursi.
Abu veidu bakalaura grādu ieguvējiem ir tiesības stāties maģistrantūrā, bet maģistra grādu
ieguvējiem – doktorantūrā. Maģistra grādam tiek pielīdzināti arī medicīnas, zobārstniecības un farmācijas
profesionālajās studijās iegūstamie grādi (5 un 6 gadu studijas), un to ieguvēji var turpināt studijas
doktorantūrā.
Profesionālajā augstākajā izglītībā bez bakalaura un maģistra programmām pastāv vairāki citi
programmu veidi.
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• Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas) studiju programmas, pēc kuru
apguves iegūst ceturtā līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Programmu apjoms ir 80–120 KP (120–180
ECTS), un tās pamatā ir paredzētas profesijas apguvei, taču to absolventi var turpināt studijas otrā līmeņa
profesionālās augstākās izglītības programmās.
• Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas, pēc kuru apguves iegūst
piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Šīs programmas var būt vismaz 40 KP (60 ECTS) apjomā pēc
bakalaura grāda ieguves vai vismaz 160 KP (240 ECTS) apjomā pēc vidējās izglītības ieguves. Abos
gadījumos jānodrošina, lai programmas kopumā ietvertu praksi ne mazāk kā 26 KP (39 ECTS) apjomā un
valsts pārbaudījumu (tai skaitā noslēguma darbu vismaz 10 KP (15 ECTS) apjomā). Ja 240 kredītpunktu
programma ietver bakalaura programmas obligāto daļu, tad absolventi iegūst tiesības stāties
maģistrantūrā.
Doktorantūra. Kopš 2000.gada 1.janvāra Latvijā tiek piešķirts viena veida zinātniskais grāds –
doktors. Uzņemšanai doktorantūrā ir nepieciešams maģistra grāds. Doktora grādu piešķir personai, kura
sekmīgi nokārtojusi eksāmenus izraudzītajā zinātnes nozarē un pieredzējuša zinātnieka vadībā izstrādājusi
un publiski aizstāvējusi promocijas darbu, kas satur oriģinālu pētījumu rezultātus un sniedz jaunas atziņas
attiecīgajā zinātņu nozarē. Promocijas darbu var izstrādāt triju līdz četru gadu laikā doktorantūras studiju
ietvaros augstskolā vai arī pēc atbilstoša apjoma patstāvīgu pētījumu veikšanas. Promocijas darbs var būt
disertācija, tematiski vienota anonīmi recenzētu publikāciju kopa vai monogrāfija. Doktora grādu piešķir
promocijas padome. Doktora grāda piešķiršanu pārrauga MK izveidota Valsts zinātniskā kvalifikācijas
komisija.

Atzīmju sistēma. Zināšanas vērtē, izmantojot 10 ballu vērtēšanas skalu:
Apguves
Atzīme
Skaidrojums
līmenis
10
izcili (with distinction)
ļoti augsts
9
teicami (excellent)
8
ļoti labi (very good)
augsts
7
labi (good)
6
gandrīz labi (almost good)
vidējs
5
viduvēji (satisfactory)
4
gandrīz viduvēji (almost satisfactory)
zems
3-1
negatīvs vērtējums (unsatisfactory)

Aptuvenā
ECTS atzīme
A
A
B
C
D
E
E/FX
Fail

Kvalitātes nodrošināšana. Saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem augstskolas un koledžas var
izsniegt valsts atzītus diplomus, ja studijas ir notikušas akreditētā augstskolā vai koledžā, akreditētā
studiju programmā un augstskolai ir apstiprināta satversme un koledžai nolikums. Lēmumu par
programmas akreditāciju pieņem akreditācijas komisija, bet par augstskolas un koledžas akreditāciju –
Augstākās izglītības padome.
Papildinformācija:
1. Par izglītības sistēmu – http://www.izm.gov.lv
http://www.aic.lv
2. Par augstskolu un programmu statusu – http://www.aiknc.lv
Piezīme.
1
Kredītpunkts (KP) Latvijā definēts kā vienas nedēļas pilna laika studiju darba apjoms. Vienam
studiju gadam paredzētais apjoms pilna laika studijās ir 40 kredītpunktu. Pārrēķinot Eiropas Kredītu
pārneses sistēmas (ECTS) punktos, Latvijas kredītpunktu skaits jāreizina ar 1,5.
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Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju Izglītības,
zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. Pielikums ir sagatavots, lai
sniegtu objektīvu informāciju un nodrošinātu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (piemēram, diplomu,
sertifikātu) akadēmisku un profesionālu atzīšanu. Diploma pielikumā ir iekļautas ziņas par diplomā minētās
personas sekmīgi pabeigto studiju būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā neiekļauj norādes par
kvalifikācijas novērtējumu un līdzvērtību, kā arī ieteikumus tās atzīšanai. Informāciju sniedz visās astoņās
sadaļās. Ja kādā sadaļā informāciju nesniedz, norāda iemeslu.

DIPLOMA PIELIKUMS

(Diplomam PK E Nr. xxxxx)
1. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS IEGUVĒJU
1.1. Uzvārds:
1.2. Vārds:
1.3. Dzimšanas datums (diena.mēnesis.gads):
1.4. Personas kods:

UZVĀRDS
VĀRDS
01.01.1990
010190-11111

2. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJU
2.1. Kvalifikācijas nosaukums:

Neatliekamās medicīnas
ārsta palīgs vai
Ambulatorās aprūpes ārsta
palīgs
veselības aprūpe
ārstniecība

2.2. Galvenā studiju joma kvalifikācijas iegūšanai:

2.3. Kvalifikācijas piešķīrējas institūcijas nosaukums un statuss:
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža, valsts akreditēta (dd.mm.gggg., Nr...),
Latvijas Universitātes dibināta profesionālās augstākās izglītības iestāde - koledža
2.4. Studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss:
tas pats, kas 2.3.punktā
2.5. Studiju un eksaminācijas valoda:
latviešu
3. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS LĪMENI
3.1. Kvalifikācijas līmenis:
pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms (skat. 6.1. punktu)
ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis (skat. 6.2. punktu)

3.2. Oficiālais programmas ilgums, programmas apguves sākuma un beigu datums:
divi gadi pilna laika studijas, 80 kredītpunkti (120 ECTS kredītpunkti)
no gggg.dd.mm. līdz gggg.dd.mm.

3.3.Uzņemšanas prasības:

vidējā – profesionālā izglītība

4. ZIŅAS PAR STUDIJU SATURU UN REZULTĀTIEM
4.1. Studiju veids:
4.2. Programmas prasības:

pilna laika studijas

- iegūt zināšanas un prasmes ārsta palīga profesijā balstītas uz Profesijas standartu PS 0262 (LR Izglītības un
zinātnes ministrijas 03.06.2004. rīkojums Nr. 336) - ārsta palīga profesijas filozofijā un ētikā, neatliekamās
medicīniskās palīdzības sniegšanā dažādām pacientu grupām veselības traucējumu gadījumos, un prast pielietot
apgūto teoriju praksē; apgūt biznesa vadības un zinātniski pētnieciskā darba pamatus; apgūt un attīstīt kritiskās
domāšanas prasmes; izstrādājot un aizstāvot kvalifikācijas darbu kā patstāvīgu un oriģinālu pētījumu, apliecināt
iegūtās kvalifikācijas līmeni;
Programmas pamatdaļas:
Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs. Studiju kursi - 56 KP (84 ECTS) (t.sk., 37,5KP (56,25ECTS) lekcijas,
semināri, patstāvīgais darbs un 18,5 KP (27,75 ECTS) klīniskās prakses), prakse (ārpus izglītības iestādes) 16 KP
(24 ECTS) un kvalifikācijas darba izstrāde veselības aprūpes iestādēs 8 KP (12 ECTS).
Ambulatorās aprūpes ārsta palīgs Studiju kursi - 56 KP (84 ECTS) (t.sk., 39 KP (58,5ECTS) lekcijas,
semināri, patstāvīgais darbs un 17 KP (25,5 ECTS) klīniskās prakses), prakse (ārpus izglītības iestādes) 16 KP
(24 ECTS) un kvalifikācijas darba izstrāde veselības aprūpes iestādēs 8 KP (12 ECTS).
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4.3. Programmas sastāvdaļas un personas iegūtais novērtējums /atzīme/ kredītpunkti:
Kursa nosaukums

Kredītpunkti

ECTS kredītpunkti

OBLIGĀTĀ DAĻA (A DAĻA)
Vispārizglītojošie studiju kursi
Latīņu valoda
2
Saskarsmes psiholoģija
2
Attīstības psiholoģija un ievads psihosomātikā
2
Pētniecības metodes
2
Ģenētikas un bioķīmijas pamati
2
Anatomija un fizioloģija II
2
Mikrobioloģija un parazitoloģija
2
Uzņēmējdarbības pamati
2
Projektu izstrāde un vadība
2
Profesionālās darbības juridiskie aspekti
2
Nozares teorētiskie pamatkursi
Kredītpunkti
Kopējais
(teorija/prakse)

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Atzīme
Atzīme
Atzīme
Atzīme
Atzīme
Atzīme
Atzīme
Atzīme
Atzīme
Atzīme

ECTS kredītpunkti
Kopējais
(teorija/prakse)

Vērtējums

Klīniskās procedūras
5 (1/4)
7,5 (1,5/6)
Klīniskā farmakoloģija un farmakoterapija
3 (2/1)
4,5 (3/1,5)
Nozares profesionālās specializācijas kursi
Internā medicīna
5 (2/3)
7,5 (3/4,5)
Vispārīgā un speciālā ķirurģija
2 (1/1)
3 (1,5/1,5)
Pediatrija
3 (2/1)
4,5 (3/1,5)
Katastrofu medicīna un toksikoloģija
1 (1/0)
1,5 (1,5/0)
OBLIGĀTĀS IZVĒLES DAĻA (B DAĻA)
Nozares profesionālās specializācijas kursi
Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs
Akūtie stāvokļi dzemdniecībā un ginekoloģijā
2 (1/1)
3 (1,5/1,5)
Neatliekamā neiroloģija
2 (1/1)
3 (1,5/1,5)
3 (1/2)
4,5 (1,5/3)
Neatliekamā palīdzība un atdzīvināšana
Neatliekamā palīdzība dažādu infekciju gadījumos
2 (1/1)
3 (1,5/1,5)
Neatliekamā palīdzība traumu pacientiem
2 (1/1)
3 (1,5/1,5)
Akūtā psihiatrija
2 (1/1)
3 (1,5/1,5)
Neatliekamā kardioloģija
1 (0,5/0,5)
1,5 (0,75/0,75)
NMP dispečera darba organizācija
1 (0/1)
1,5 (0/1,5)
Ambulatorās aprūpes ārsta palīgs
NMP veselību un dzīvību apdraudošās situācijās
2 (1/1)
3 (1,5/1,5)
Dzemdniecība un ginekoloģija ambulatorajā praksē
2 (1/1)
3 (1,5/1,5)
Infekciju slimības un STS ambulatorajā praksē
2 (1/1)
3 (1,5/1,5)
Traumatoloģija ambulatorajā praksē
2 (1/1)
3 (1,5/1,5)
Psihiatrija un mentālā veselība ambulatorajā praksē
2 (1/1)
3 (1,5/1,5)
Rehabilitācija
2 (1/1)
3 (1,5/1,5)
Veselības aprūpes organizācija ambulatorajā praksē
2 (2/0)
3 (3/0)
Medicīnas tehnoloģijas un aprīkojums ambulatorajā
1 (0/1)
1,5 (0/1,5)
praksē
BRĪVĀS IZVĒLES DAĻA (C DAĻA)
2
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Vērtējums

3

Atzīme
Atzīme
Atzīme
Atzīme
Atzīme
Ieskaitīts

Atzīme
Atzīme

Atzīme
Atzīme
Atzīme
Atzīme
Ieskaitīts
Ieskaitīts
Atzīme
Atzīme
Atzīme
Atzīme
Atzīme
Atzīme
Atzīme
Ieskaitīts

Atzīme

PRAKSE VESELĪBAS APRŪPES IESTĀDĒS
Klīniskās procedūras specialitāte
4
6
Prakse specialitātē I
2
3
Prakse specialitātē II
10
15
NOSLĒGUMA PĀRBAUDĪJUMI
Kvalifikācijas eksāmena rakstiskā daļa
Kvalifikācijas darbs
8
12
Kvalifikācijas darba tēma:
DARBA TĒMAS NOSAUKUMS

Atzīme
Atzīme
Atzīme

Atzīme
Atzīme

4.4. Atzīmju sistēma:
Atzīme
10
9
8
7
6
5
4
3-1

Nozīme
izcili
teicami
ļoti labi
labi
gandrīz labi
viduvēji
gandrīz viduvēji
neapmierinoši

(10 – augstākā atzīme, 4 – minimālā sekmīgā atzīme)

4.5. Kvalifikācijas klase

nav

5. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJU
5.1. Turpmākās studiju iespējas:
Tiesības turpināt studijas bakalaura vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
studiju programmās
5.2. Profesionālais statuss:
Tiesības strādāt neatliekamās
medicīnas ārsta palīga vai
ambulatorās aprūpes ārsta palīga
profesijā
6. PAPILDINFORMĀCIJA
6.1. Ziņas par studiju programmu:
6.1.1. Programmas statuss:
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
studiju programma „Ārstniecība” ārsta palīga kvalifikācijas iegūšanai ir akreditēta dd.mm.gggg.
(№ ...) uz akreditācijas laiku – ... gadiem
6.1.2. Ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis - teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kas dod
iespēju veikt sarežģītu izpildītāja darbu, kā arī organizēt un vadīt citu speciālistu darbu.
6.1.3. Šī diploma pielikums ir derīgs tikai kopā ar diplomu Sērija PK E Nr. xxxxxx
6.2. Papildinformācijas avoti:
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža
Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV – 1038, Latvija, tālr. + 371- 67042825, fakss + 371- 67547797
e-pasts: koledza@rmkoledza.lu.lv , mājas lapa: www.rmkoledza.lu.lv
Akadēmiskās informācijas centrs (Latvijas ENIC/NARIC) Vaļņu ielā 2, Rīgā, LV – 1050, Latvija
tālr.: + 371- 67225155, fakss: + 371- 67221006, mājas lapa: www.aic.lv
7. PIELIKUMA APSTIPRINĀJUMS
7.1. Datums:

dd.mm.gggg.

7.2. Paraksts: ____________________

Astra Bukulīte

7.3. Ieņemamais amats:

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas
direktore

7.4. Zīmogs:
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8. ZIŅAS PAR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMU VALSTĪ
Lai iegūtu tiesības iestāties augstskolā/koledžā, jāiegūst vidējā izglītība. Vidējās izglītības pakāpē ir
divu veidu programmas – vispārējās vidējās un profesionālās vidējās izglītības programmas. Reflektantus
uzņem augstskolā vai koledžā saskaņā ar vispārīgajiem augstskolas/koledžas uzņemšanas noteikumiem.
Augstskolas un koledžas var noteikt arī specifiskas uzņemšanas prasības (piemēram, noteikt, kādi mācību
priekšmeti jāapgūst vidusskolā, lai varētu iestāties konkrētajā augstskolā/koledžā attiecīgās studiju
programmas apguvei).

Augstākās izglītības sistēma ietver akadēmisko augstāko izglītību un profesionālo augstāko izglītību.
Bakalaura un maģistra grādi pastāv gan akadēmiskajā, gan profesionālajā augstākajā izglītībā.
Akadēmiskās izglītības mērķis ir sagatavot patstāvīgai pētniecības darbībai, kā arī sniegt teorētisko
pamatu profesionālai darbībai.
Bakalaura akadēmisko studiju programmu apjoms ir 120–160 kredītpunktu (turpmāk – KP)1, no
tiem obligātā daļa ir ≥50 KP (75 ECTS), obligātās izvēles daļa ir ≥20 KP (30 ECTS), bakalaura darbs ir
≥10 KP (15 ECTS) un brīvās izvēles daļa. Studiju ilgums pilna laika studijās ir seši līdz astoņi semestri.
Maģistra akadēmisko studiju programmas apjoms ir 80 KP (120 ECTS), no kuriem ne mazāk kā 20
KP (30 ECTS) ir maģistra darbs, programmas obligātais saturs ietver attiecīgās zinātņu nozares izvēlētās
jomas teorētiskās atziņas ≥30 KP (45 ECTS) un to aprobāciju aktuālo problēmu aspektā ≥15 KP (22,5
ECTS).
Akadēmiskās izglītības programmas tiek īstenotas saskaņā ar valsts akadēmiskās izglītības standartu.
Profesionālās augstākās izglītības uzdevums ir īstenot padziļinātu zināšanu apguvi konkrētā
nozarē, nodrošinot absolventu spēju izstrādāt vai pilnveidot sistēmas, produktus un tehnoloģijas un
sagatavojot absolventu jaunrades, pētnieciskajam un pedagoģiskajam darbam šajā nozarē.
Bakalaura profesionālās studiju programmas nodrošina profesionālo kompetenci, šo programmu
apjoms ir vismaz 160 KP (240 ECTS) – vispārizglītojošie kursi ≥20 KP (30 ECTS), nozares teorētiskie
pamati ≥36 KP (54 ECTS), profesionālā specializācija ≥60 KP (90 ECTS), izvēles kursi ≥6 KP (9 ECTS),
prakse ≥26 KP (39 ECTS), valsts pārbaudījums, tai skaitā noslēguma darbs ≥12 KP (18 ECTS).
Maģistra profesionālo studiju programmu apjoms ir ne mazāk kā 40 KP (60 ECTS) – jaunākie
sasniegumi nozarē, teorijā un praksē ≥7 KP (10,5 ECTS), prakse ≥6 KP (9 ECTS), valsts pārbaudījums,
tai skaitā noslēguma darbs ≥ 20 KP (30 ECTS), kā arī pētniecības, projektēšanas, vadības, psiholoģijas un
citi kursi.
Abu veidu bakalaura grādu ieguvējiem ir tiesības stāties maģistrantūrā, bet maģistra grādu
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ieguvējiem – doktorantūrā. Maģistra grādam tiek pielīdzināti arī medicīnas, zobārstniecības un farmācijas
profesionālajās studijās iegūstamie grādi (5 un 6 gadu studijas), un to ieguvēji var turpināt studijas
doktorantūrā.
Profesionālajā augstākajā izglītībā bez bakalaura un maģistra programmām pastāv vairāki citi
programmu veidi.
• Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas) studiju programmas, pēc kuru
apguves iegūst ceturtā līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Programmu apjoms ir 80–120 KP (120–180
ECTS), un tās pamatā ir paredzētas profesijas apguvei, taču to absolventi var turpināt studijas otrā līmeņa
profesionālās augstākās izglītības programmās.
• Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas, pēc kuru apguves iegūst
piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Šīs programmas var būt vismaz 40 KP (60 ECTS) apjomā pēc
bakalaura grāda ieguves vai vismaz 160 KP (240 ECTS) apjomā pēc vidējās izglītības ieguves. Abos
gadījumos jānodrošina, lai programmas kopumā ietvertu praksi ne mazāk kā 26 KP (39 ECTS) apjomā un
valsts pārbaudījumu (tai skaitā noslēguma darbu vismaz 10 KP (15 ECTS) apjomā). Ja 240 kredītpunktu
programma ietver bakalaura programmas obligāto daļu, tad absolventi iegūst tiesības stāties
maģistrantūrā.
Doktorantūra. Kopš 2000.gada 1.janvāra Latvijā tiek piešķirts viena veida zinātniskais grāds –
doktors. Uzņemšanai doktorantūrā ir nepieciešams maģistra grāds. Doktora grādu piešķir personai, kura
sekmīgi nokārtojusi eksāmenus izraudzītajā zinātnes nozarē un pieredzējuša zinātnieka vadībā izstrādājusi
un publiski aizstāvējusi promocijas darbu, kas satur oriģinālu pētījumu rezultātus un sniedz jaunas atziņas
attiecīgajā zinātņu nozarē. Promocijas darbu var izstrādāt triju līdz četru gadu laikā doktorantūras studiju
ietvaros augstskolā vai arī pēc atbilstoša apjoma patstāvīgu pētījumu veikšanas. Promocijas darbs var būt
disertācija, tematiski vienota anonīmi recenzētu publikāciju kopa vai monogrāfija. Doktora grādu piešķir
promocijas padome. Doktora grāda piešķiršanu pārrauga MK izveidota Valsts zinātniskā kvalifikācijas
komisija.
Atzīmju sistēma. Zināšanas vērtē, izmantojot 10 ballu vērtēšanas skalu:
Apguves
Atzīme
Skaidrojums
līmenis
10
izcili (with distinction)
ļoti augsts
9
teicami (excellent)
8
ļoti labi (very good)
augsts
7
labi (good)
6
gandrīz labi (almost good)
vidējs
5
viduvēji (satisfactory)
4
gandrīz viduvēji (almost satisfactory)
zems
3-1
negatīvs vērtējums (unsatisfactory)

Aptuvenā
ECTS atzīme
A
A
B
C
D
E
E/FX
Fail

Kvalitātes nodrošināšana. Saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem augstskolas un koledžas var
izsniegt valsts atzītus diplomus, ja studijas ir notikušas akreditētā augstskolā vai koledžā, akreditētā
studiju programmā un augstskolai ir apstiprināta satversme un koledžai nolikums. Lēmumu par
programmas akreditāciju pieņem akreditācijas komisija, bet par augstskolas un koledžas akreditāciju –
Augstākās izglītības padome.
Papildinformācija:
1. Par izglītības sistēmu – http://www.izm.gov.lv
http://www.aic.lv
2. Par augstskolu un programmu statusu – http://www.aiknc.lv
Piezīme.
1
Kredītpunkts (KP) Latvijā definēts kā vienas nedēļas pilna laika studiju darba apjoms. Vienam
studiju gadam paredzētais apjoms pilna laika studijās ir 40 kredītpunktu. Pārrēķinot Eiropas Kredītu
pārneses sistēmas (ECTS) punktos, Latvijas kredītpunktu skaits jāreizina ar 1,5.
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Pielikums Nr.17
LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA
LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA
Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV-1038
tālrunis 67042831, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv
APSTIPRINĀTS:
Latvijas Universitātes
Rīgas Medicīnas koledžas
Padomes sēdē
Rīgā, 2010. gada 13.oktobrī
Protokola Nr. 31

17.. LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽAS UZŅEMŠANAS
NOTEIKUMI
Rīgā
Izstrādāti saskaņā ar:
Augstskolu likuma 46.pantu,
MK 10.10.2006. noteikumiem Nr. 846
“Noteikumi par prasībām, kritērijiem un
kārtību uzņemšanai studiju programmās”,
LU Senāta 28.12.2009. lēmumu Nr. 307
„ Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas nolikums”
Vispārīgie jautājumi
1. Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas (turpmāk - LU RMK) studentu
uzņemšanas noteikumi (turpmāk - noteikumi), nosaka kārtību, kādā reflektanti tiek
uzņemti valsts finansētās pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju
programmās:
1.1. „Māszinības”(kods 4172300)
1.1.1. studiju ilgums 3 gadi – 120 kredītpunkti (skat.7.1.punktu),
1.1.2. studiju ilgums 2 gadi – 80 kredītpunkti (skat.7.2.punktu)
1.2. „Ārstniecība” (kods 4172100)
1.2.1. studiju ilgums 3 gadi – 120 kredītpunkti (skat.7.1.punktu),
1.2.2. studiju ilgums 2 gadi – 80 kredītpunkti (skat.7.3.punktu).
2. Reflektantu uzņemšanu vada LU RMK Uzņemšanas komisija (turpmāk – „Uzņemšanas
komisija”), pamatojoties uz LU RMK Uzņemšanas komisijas nolikumu.
3. Noteikumi ir saistoši reflektantiem un visām LU RMK struktūrvienībam, kuras piedalās
uzņemšanas un imatrikulācijas procesa organizācijā un norisē.
4. Tiesības pretendēt uz studijām LU RMK valsts apmaksātās studiju vietās ir:
4.1. Latvijas Republikas pilsoņiem;
4.2. personām, kurām ir tiesības uz Latvijas Republikas izdotu nepilsoņa pasi,
4.3. personām, kurām izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja,
4.4. Eiropas Savienības valstu pilsoņiem.
5. Ārvalstnieku, kuriem nav izsniegtas pastāvīgas uzturēšanas atļaujas, tiesības studēt LU
RMK nosaka Augstskolu likuma 83.pants. Ārvalstnieki:
5.1. nevar pretendēt uz studiju vietām par budžeta līdzekļiem,
5.2. piedalās kopējā konkursā uz studiju vietām par fizisko vai juridisko personu
līdzekļiem
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6. Uzņemšanai pilna laika studijās programmās „Māszinības” un „Ārstniecība”
nepieciešams vērtējums:
6.1. centralizētajos eksāmenos latviešu valodā un svešvalodā (angļu, vācu, franču).
7. Pieteikumus studijām pieņem no personām, kuras ieguvušas
7.1. vidējo izglītību un:
7.1.1. kārtojušas centralizētos eksāmenus (turpmāk tekstā CE) latviešu valodā un
svešvalodā un saņēmušas ISEC sertifikātus, kuros vērtējums nav zemāks par E
līmeni,
7.1.2. līdz 2004.gadam kārtojušas eksāmenus latviešu valodā un svešvalodā un
ieguvušas vērtējumu ne zemāku kā 4 (10 ballu sistēmā) vai 3 (5 ballu sistēmā.),
7.1.3. likumdošanā paredzētajā kārtībā bijušas atbrīvotas no eksāmeniem latviešu valodā
un svešvalodā un, kuru gala vērtējums šajos priekšmetos ir ne zemāks kā 4 (10
ballu sistēmā) vai 3 (5 ballu sistēmā.),
7.1.4. nav kārtojušas eksāmenu latviešu valodā, bet kārtojušas Valsts valodas eksāmenu,
apliecina valsts valodas prasmes apliecība, kurā vērtējums ir ne zemāks par A2
(pamata līmeni),
7.1.5. ārzemēs, uzrādot Akadēmiskā informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā
izsniegtam izglītības dokumentam atbilst attiecīgā izglītība;
7.2. profesionālo vidējo izglītību un māsas (medicīnas māsas) kvalifikāciju/specialitāti
(izglītība iegūta līdz 2004.gadam)
7.3. profesionālo vidējo izglītību un feldšera kvalifikāciju/specialitāti (izglītība iegūta līdz
2004.gadam)
Reflektantu reģistrācija studijām
8. Dokumentus reģistrācijai reflektants iesniedz personīgi, uzrādot pasi, vai viņa pilnvarota
persona.
9. Reģistrējoties studijām reflektants iesniedz:
9.1. iesniegumu (aizpilda uz vietas LU RMK iesniedzot dokumentus),
9.2. iegūto izglītību apliecinošu dokumentu kopiju, un to pielikumus, uzrādot
oriģinālus,
9.3. centralizēto eksāmenu rezultātus apliecinošu sertifikātu kopijas, uzrādot
oriģinālus (personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību),
9.4. 2 fotogrāfijas 3x4cm,
9.5. personas datu maiņu apliecinošu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus,
9.6. bāreņa apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu.
10. Dokumentiem, kuri nav valsts valodā, jāpievieno LR likumdošanas noteiktajā kārtībā
izgatavoti tulkojumi.
11. Reflektantu reģistrācijas laiks ilgst divas nedēļas pēc centralizēto ISEC sertifikātu
izsniegšanas datuma – no 13. jūlija līdz 27.jūlijam, darba dienās no plkst. 10.00 līdz 16.00.
Nepieciešamības gadījumā (piem., mazs reflektantu skaits) direktore var izsludināt papildus
uzņemšanu.
12. Reģistrējoties studijām, reflektanti LU RMK kasē veic maksu par dokumentu reģistrācijas
pakalpojumu – 5,00 Ls. Šīs maksas apjomu nosaka, pamatojoties uz LU RMK maksas
pakalpojumu cenrādi. Ja reflektants izlemj nepiedalīties konkursā vai nestudēt pēc
imatrikulācijas, nauda netiek atmaksāta.
Konkursa norise
13. Mērķis ir atklātā un vienlīdzīgā konkursā veikt atbilstošāko pretendentu atlasi studiju
programmā.
14. Rezultātu konkursu veido atsevišķi katrai studiju programmai, pamatojoties uz vērtējumu
latviešu valodā un svešvalodā, pielīdzinot tos punktiem pēc sistēmas:
14.1. ja reflektants kārtojis CE latviešu valodā un svešvalodā:
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Līmenis ISEC sertifikātā

Punkti

A līmenis
10 punkti
B līmenis
8 punkti
C līmenis
7 punkti
D līmenis
6 punkti
E līmenis
5 punkti
F līmenis
0 punkti
14.2. ja reflektanti, kuri ieguvušas izglītību līdz 2004. gadam, kārtojuši eksāmenus
vai ieguvuši gala atzīmi latviešu valodā un svešvalodā 10 ballu sistēmā
Atzīmes 10 ballu sistēmā
10
9
8
7
6
5
4

Punkti
10 punkti
9 punkti
8 punkti
7 punkti
6 punkti
5 punkti
4 punkti

14.3. ja reflektanti, kuri ieguvušas izglītību līdz 2004. gadam, kārtojuši eksāmenus
vai ieguvuši gala atzīmi latviešu valodā un svešvalodā 5 ballu sistēmā, atzīme
tiek pielīdzinātas 10 ballu sistēmai reizinot ar koeficientu 1,8.
Atzīmes 5 ballu sistēmā
5
4
3

Punkti
9 punkti
7,2 punkti
5,4 punkti

14.4. ja reflektanti kārtojuši vienoto valsts valodas eksāmenu, tad latviešu valodas
prasmes līmeņu apzīmējumi un atbilstība punktiem ir šāda:
No 1992.gada līdz
2000.gada 31.
augustam

Trešā
(augstākā) pakāpe

Otrā
(vidējā) pakāpe
Pirmā
(zemākā) pakāpe

No 2000.gada
1.septembra līdz
2009.gada
31.augustam
3B
3A
2B
2A
1B

Kopš 2009.gada
1.semptembra

Centralizētajā
valsts valodas
eksāmenā
mazākumtautību
skolās

Punkti

C2
A
10 punkti
(augstākais līmenis)
C1
B
8 punkti
(augstākais līmenis)
B2
C
7 punkti
(vidējais līmenis)
B1
D
6 punkti
(vidējais līmenis)
A2
E
5 punkti
(pamata līmenis)
Salīdzinājums pamatojoties uz VISC skaidrojumu

15. Konkursa rezultātus nosaka un apkopo Uzņemšanas komisija, summējot un kārtojot punktu
summu no lielākās uz mazāko.
16. Vienādu vērtējumu gadījumā priekšroka ir tiem reflektantiem, kuri atbilstošā līmeņa studiju
programmās par valsts budžeta līdzekļiem studē pirmo reizi.
17. Konkursa noslēguma termiņš 2011.gada augusta otrā nedēļa – 11. augusts.
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18. Informāciju par konkursa rezultātiem reflektanti var saņemt LU RMK mājas lapā
http://www.rmkoledza.lu.lv, trīs dienas pēc konkursa noslēguma.
Studiju līgumu slēgšana
19. Pamatojoties uz konkursa rezultātiem, Uzņemšanas komisija nosaka personas un termiņu
Studiju līgumu slēgšanai.
20. Ja reflektanti noteiktajā termiņā nenoslēdz Studiju līgumu, studiju vieta tiek piedāvāta
nākošajam reflektantam pēc konkursa rezultātiem.
Studentu imatrikulācija
21. Uzņemšanas komisija sagatavo un iesniedz rīkojuma projektu studentu imatrikulācijai.
22. Reflektantus imatrikulē ar direktores rīkojumu, pamatojoties uz konkursa rezultātiem un
noslēgto Studiju līgumu.
22.1. Gadījumā ja reflektantiem ir vienāds ieskaitīšanas punktu skaits, komisija ņem
vērā atzīmi dabaszinātņu priekšmetā vai vidējo atzīmi no sekojošiem
priekšmetiem - fizika, ķīmija, bioloģija.
23. Ārpus konkursa tiek imatrikulēti bāreņi un bez vecāku gādības palikuši reflektanti.
Reflektantu tiesības un pienākumi
24. Saņemt informāciju par LU RMK realizējamajām izglītības programmām, studentu sadzīves
un finansiālajiem jautājumiem.
25. Saņemt informāciju par konkursa norisi un rezultātiem Uzņemšanas komisijā pēc konkursa
noslēguma.
26. Iepazīties ar studiju līguma saturu.
27. Sūdzēties par nepilnībām un kļūdām Uzņemšanas komisijas darbā.
28. Iesniegt visus uzņemšanas noteikumos pieprasītos dokumentus kopijas uzrādot oriģinālus.
29. Parakstīt studiju līgumu Uzņemšanas komisijas norādītajos termiņos.
30. Informēt līdz 30. augustam Uzņemšanas komisiju par sava lēmuma maiņu, ja reflektants
nevēlas uzsākt studijas koledžā.
Uzņemšanas komisijas tiesības un pienākumi
31. Veikt darbības saskaņā ar LU RMK uzņemšanas komisijas nolikumu.
Pretenziju par uzņemšanas procesu iesniegšanas kārtība
32. Uzņemšanas komisijas lēmumu par konkursa rezultātiem var apstrīdēt 10 (desmit) dienu
laikā, iesniedzot iesniegumu koledžas direktoram.
33. Koledžas direktora pieņemto lēmumu persona var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa
likumā noteiktajā kārtībā.
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Pielikums Nr.18
18. STUDIJU KALENDĀRAIS GRAFIKS
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Pielikums Nr.19
19. Tālākizglītības programmu realizācija ESF projekta „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.3.2.3. papildinājuma aktivitātes „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā
iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana” projekta „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju
personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgais attīstībai” - Māsas profesionālās darbības atjaunošana ietvaros

Programmas nosaukums

Īstenotājs

Devums

Laika periods

Apmācāmo skaits
Plānotais

Eletrokardiogrāfija

LU RMK

Programmas
realizācija
Dažādu orgānu ļaundabīgu
LU RMK
Programmas
realizācija
Veselības aprūpes problēmas
Juridisku
Programmas
pacientiem ar
personu
izstrāde
endokrinoloģiskām slimībām un apvienība LĀB Mācību
ar tām saistīto pamatvajadzību
un LU RMK
materiāla
nodrošināšana
izstrāde
Programmas
realizācija
Vecāka gadagājuma cilvēku Juridisku
Programmas
fizisko,
sociālo
un personu
izstrāde
psihoemocionālo
apvienība LĀB Mācību
pamatvajadzību nodrošināšana
un LU RMK
materiāla
izstrāde
Programmas
realizācija
Pacienta aprūpe mājās
Juridisku
Programmas
personu
izstrāde
apvienība LĀB Mācību
un LU RMK
materiāla
izstrāde
Programmas
realizācija

Mērķauditorija

Realizētais

2009/07-12

250

2009/07-12

250

Māsas,
ārstu
palīgi, ārsti
Māsas

2010/07-12

200

Māsu palīgi

2010/07-12

300

Māsu palīgi

2010/07-12

300

Māsas
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Pacientu aprūpes standartu Juridisku
lietošana ārstniecības personu personu
izglītībā un praksē
apvienība LĀB
un LU RMK

Programmas
izstrāde
Mācību
materiāla
izstrāde
Programmas
realizācija
Mūsdienīgas brūču aprūpes Juridisku
Programmas
nodrošināšana
personu
izstrāde
apvienība LĀB Mācību
un LU RMK
materiāla
izstrāde
Programmas
realizācija
Māsas profesionālās darbības Latvijas
Mācību
atjaunošana
Universitāte,
programmas
SIA Mediju tilts, realizācija
LU RMK
Vecmātes
profesionālās Latvijas
Mācību
darbības atjaunošana
Universitāte,
programmas
SIA Mediju tilts, realizācija
LU RMK
Cukura diabēta pacientu aprūpe LU un LU RMK Mācību
programmas
realizācija

2010/072011/02
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Māsas,
ārstu
palīgi, vecmātes

2010/07-12

200

Māsas,
ārstu
palīgi, ārsti

2009/112011/09

1000

2010/09

50

2010/122011/07

50
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Noris
Māsas
apmācība
Uz doto
brīdi 500
Noris
Vecmātes
pieteikšan
ās
Noris
apmācība

māsas
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APSTIPRINĀTS
Rīgas Medicīnas koledžas
Padomes sēdē
2006.gada 14.novembrī
Protokols Nr. 12

1. Rīgas Medicīnas koledžas
Ikgadējais studiju programmas ,,Ārstniecība” (4172100) pašnovērtējuma
ziņojums
2005./2006. studiju gadam
Atbilstoši ceturtā kvalifikācijas līmeņa ārsta palīgu profesijas standartam un pirmā līmeņa
profesionālās augstākās izglītības prasībām studiju programmas ,,Ārstniecība” (programmas kods
4172100) mērķis ir sagatavot izglītojamo darbībai ārsta palīga profesijā, kura
persona

sniedz

neatliekamo

medicīnisko

palīdzību

dzīvībai

bīstamā,

kā ārstniecības

kritiskā

stāvoklī

pirmsstacionāra un stacionāra etapā, var strādāt patstāvīgi, noteikt pacientam diagnozi, ārstēšanu,
pielietot un izrakstīt medicīniskos preparātus, vadot savu un savu kolēģu darbu, izglītojot pacientus,
sabiedrības locekļus, veicina savas profesijas attīstību, nepārtraukti pilnveidojot savas zināšanas un
prasmes.
1.1. Studiju programmas saturs, organizācija un praktiskā realizācija
Studiju programma tika īstenota, ievērojot visus Latvijas Republikā pastāvošos normatīvos
dokumentus, kas nosaka studiju procesa likumīgumu, un atbilstoši RMK mērķiem un uzdevumiem,
nodrošinot teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi.
Izglītības procesu īstenoja koledžas akadēmiskais personāls, studiju programmu koordinēja
Ārstniecības katedras vadītājs. Studiju norises plānošanu, sekmju uzskaites, lietvedības jautājumus
kārtoja Studiju daļa. Informatīvos materiālus studentiem un mācībspēkiem nodrošināja bibliotēka,
tās darbu koordinēja koledžas direktors. Par studiju programmas praktisko realizāciju atbildīga
Ārstniecības katedra, kuras uzdevums

bija analizēt un dot ieteikumus studiju kursu satura

uzlabošanai, studiju kursu savstarpējai saskaņošanai, starppriekšmetu saiknes noteikšanai, kā arī
izvērtēt mācību metodisko literatūru teorētisko un praktisko studiju nodrošināšanai, sniegt
metodisku palīdzību mācībspēkiem pedagoģiskās meistarības apgūšanai, piedalīties lekciju
konspektu izstrādāšanā, izskatīt studiju kursu starppārbaudījumus un noslēguma pārbaudes darbu,
kvalifikācijas eksāmena jautājumus, analizēt gala pārbaudījuma rezultātus. Katra studiju kursa
apguves laikā studentam bija jānokārto studiju kursa programmā noteiktie kārtējie pārbaudījumi.
Saskaņā ar studiju kalendāro grafiku un studiju plānu, direktora vietniece mācību darbā
sastādīja nodarbību plānu un pārbaudījumu sarakstu katrā semestrī.
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Katrā studiju kursā notikušo nodarbību īstenošanu mācībspēki reģistrēja kursa žurnālā.
Studenta vērtējumu reģistrēja Studiju kursa noslēguma vērtējuma lapā, kā arī ziņas par studenta
saņemto

vērtējumu un studiju kursa apjomu kredītpunktos tika ierakstītas studenta sekmju

grāmatiņā.
1.1.1. Izmaiņas studiju programmas saturā un praktiskajā realizācijā
Studiju programmas ”Ārstniecība” īstenošana uzsākta 2004. gadā pēc licencēšanas, 2004.
gada 1. septembrī studijas programmā uzsāka 30 imatrikulētie studenti. Programma akreditēta 2005.
gadā līdz 2011. gadam. 2005./2006. studiju gadā turpinājās programmas realizācija, pamatojoties uz
studiju programmas stratēģiskajiem mērķiem un 2005. gada akreditācijas komisijas ieteikumiem.

1.1.2. Studiju programmas satura, organizācijas un praktiskās realizācijas analīze
Studiju procesa norisi un programmas ,,Ārstniecība” (programmas kods 4172100) īstenošanu
reglamentē RMK

darbību reglamentējošie dokumenti

un iekšējie dokumenti, kas izstrādāti

atbilstoši Izglītības likumam, Augstskolu likumam un Profesionālās izglītības likumam, likumam
“Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”, MK noteikumiem Nr.
141 “Noteikumi par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu”, Ārsta palīga
profesijas standartu PS-0262-03.06.2004.:
1. Rīgas Medicīnas koledžas nolikums
2.

Nolikums par Rīgas Medicīnas koledžas padomes darbību

3.

Nolikums par akadēmiskiem un administratīviem amatiem

4.

Nolikums par studiju un pārbaudījumu kārtību

5.

Stipendiju piešķiršanas nolikums

6.

Studiju kursa pārbaudījuma nolikums

7.

Nolikums par studiju darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu

8.

Prakses nolikums

9.

Valsts pārbaudījuma nolikums

10. Akadēmiskā personāla konsultatīvās padomes nolikums
11. Studentu uzņemšanas un imatrikulācijas noteikumi
12. Iekšējās kārtības noteikumi
13. Studiju programma
14. Studiju kursu programmas
15. Studiju kalendārais grafiks
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16. Nodarbību saraksts
Studiju programmas apjoms - 120 KP, kurus veido:


Vispārizglītojošie studiju kursi, 21 KP



Profesionālās izglītības studiju kursi – 63 KP



Prakses apjoms 20 KP,



Kvalifikācijas darbs 10 KP



Brīvās izvēles jeb C daļa 6 KP (Pielikums Nr. 1)

1.2. Studiju programmā studējošie
1.2.1. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidē
Lai nodrošinātu studentu līdzdalību un iegūtu atgriezenisko saiti no studentiem, studiju procesa
pilnveidošanai Ārstniecības studiju programmā pirmā studiju gada beigās veikta studentu aptauja
par studiju procesa norisi, atsevišķu studiju kursu nozīmi, to norises kvalitāti, dots akadēmiskā
personāla darba novērtējums. Studentu aptaujā izteiktie priekšlikumi ir analizēti koledžas
akadēmiskā personāla konsultatīvās padomes sēdē, kā arī Koledžas padomes sēdē, kurā piedalījās
arī Studentu pašpārvaldes pārstāvji. Izveidota studiju programmas padome ar studentu līdzdalību,
kuras uzdevums ir studiju programmu saturiskā aktualizācija, studiju kvalitātes nodrošināšana,
analīze un citi ar studiju programmu tālāko attīstību saistītie jautājumi.

1.2.2. Studentu un absolventu aptaujas
Pirmajā studentu aptaujā studējošie vērtēja programmas pirmo studiju gadu kopumā, katra
docētāja darbu individuāli, sadzīves apstākļus koledžā un dienesta viesnīcā. Aptaujas rezultātus
salīdzināt būs iespējams turpmākos studiju gados.
Galvenie programmas apguves pozitīvie aspekti studentu skatījumā bija:
•

iespēja iegūt bezmaksas izglītību - 41%.

•

profesionāli mācībspēki – 26 %

Lai uzlabotu un pilnveidotu mācību un klīniskās prakses, bija būtiski noskaidrot faktorus, kas uzlabo
un kas samazina tās kvalitāti. Pēc studentu domām:
galvenie faktori, kas uzlabo prakses kvalitāti•

prakses vadītāja kompetence – 32%

•

labvēlīga prakses vadītāju attieksme – 28%

•

daudz dažādu uzdevumu prakses laikā – 27%
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precīzs grafiks – 13%

•

galvenie faktori, kas samazina prakses kvalitāti•

pārāk īsa prakse vienā iestādē – 41%

•

nodaļas personāla negatīva attieksme – 28%

•

garlaicīgi un nepiemēroti prakses uzdevumi – 26%

•

prakses satura neatbilstība studenta priekšstatiem – 5%
Pamatojoties uz studiju kursu stundu plānojumu un izmantotajām mācību metodēm, bija

izteikts

studiju procesa organizācijas un mācībspēku

darbības vērtējums. Studiju procesa

organizācija 10 ballu sistēmā vidēji novērtēta ar 8,6. Vērtējot mācībspēku darbu un profesionalitāti,
visaugstāk studenti novērtējuši-sagatavotos studiju materiālus, pozitīvo attieksmi, darba grafika
ievērošanu.
Būtiski bija noskaidrot paša studenta izvirzītus faktorus, kas traucē studentam apstrādāt iegūto
informāciju un apstākļus, kas kavē jaunas informācijas ieguvi patstāvīgās studijās. Dominējošās
atbildes:
• liels noslogojums mācību laikā – 44%
• nekas netraucē – 29%.
• paša slinkums- 19%
Tā kā pirmie studiju programmas Ārstniecība absolventi diplomus saņems 2007. gada jūnijā,
absolventu aptauja paredzēta 2007. gadā.
1.3. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls
Studiju programmas realizācijā iesaistīto mācībspēku skaits pēc akreditācijas nav mainījies.
Programmu realizēja 20 akadēmiskā personāla pārstāvji, no tiem 12 mācībspēkiem koledža pamata
darba vieta, 8 strādāja amatu apvienošanas kārtībā, apvienojot akadēmisko darbu ar darbu veselības
aprūpes iestādēs, rezultātā nodrošinot saikni starp koledžu kā mācību institūciju un sociāliem
partneriem. Profesijas studiju kursos papildus koledžas akadēmiskam personālam kā mācībspēki tika
pieaicināti speciālisti no Katastrofu medicīnas centra, Rīgas ātrās medicīniskās palīdzības stacijas
un slimnīcās strādājošie. Jaunu mācībspēku piesaisti programmas īstenošanai nosaka studiju
programmas mērķi un uzdevumi, tāpēc, galvenokārt, tika ņemta vērā profesionālā kvalifikācija
atbilstošā mācību kursā, piemēram, ārstam - sertifikāts atbilstošā medicīnas nozarē, kā arī
profesionālā darba pieredze – neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestos, uzņemšanas nodaļās
vai reanimācijas nodaļās. Plānotais akadēmiskais personāls turpmākiem studiju gadiem paredz
iesaistīt 27 mācībspēkus, no kuriem 14- pamatā strādājošie, bet 13- blakusdarbā strādājošie.
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2005./2006.mācību gadā 4 Ārstniecības studiju programmas mācībspēki apguva Pedagoģiskās
pilnveides izglītības programmu Latvijas Universitātē. Pedagoģijas maģistrantūrā studē 4
akadēmiskā personāla pārstāvji. Studiju programmā iesaistītie mācībspēki ir piedalījušies citu
izglītības iestāžu organizētajos semināros un konferencēs, kvalifikācijas celšanas kursos, kā arī
pieredzes apmaiņā ārvalstu augstskolās.
2005. gada 12. – 13. novembrī organizēta 1. starptautiskā zinātniski – praktiskā konference, kuras
rezultātā:
•

apkopota pieredze zinātniski – pētnieciskā darbā;

•

nostiprināti esošie un paplašināti starptautiskie kontakti;

•

iegūta pieredze par citu Latvijas medicīnas koledžu un sociālo partneru darbības prioritātēm;

•

izstrādāti tālākie zinātniski – pētnieciskā darba virzieni, akcentējot koledžas darbības misiju
– izglītot profesionāļus Latvijas un ES darba tirgum

•

publicēts zinātnisko rakstu krājums ar 15 publikācijām latviešu un angļu valodās, kā arī
stenda referāti.

Ārstniecības studiju programmas īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla zinātniski
pētnieciskā darbība saistīta ar veselības aprūpes speciālistu izglītošanas un klīniskās prakses
jautājumiem un ar sabiedrības dzīves kvalitātes pētījumiem, izmantojot Pasaules Veselības
organizācijas zinātniskā pētījuma metodiku. Zinātniski pētniecisko darbu tēmas:
•

Problēmorientētas mācīšanās būtība un īstenošanas iespējas

•

Pieaugušo mācību īpatnības datoru lietošanas apguvē

•

Ārsta palīga profesionālā motivācija un tās izmaiņas

•

Psihosociālās vajadzības un to realizācija fenilketonūrijas pacientiem

Akadēmiskā personāla zinātniskie pētījumi tiek prezentēti gan starptautiskās, gan vietēja mēroga
konferencēs, kā arī publikācijās. (Pielikums Nr.2)

1.4. Studiju programmas finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais
nodrošinājums
Studiju procesa veiksmīgai norisei:
•

tiek paplašināta materiāli tehniskā bāze, nodrošinot to ar mūsdienīgām tehnoloģijām;

•

11 mācību auditorijas un kabineti, kā arī 11 mācību laboratorijas aprīkotas ar studiju
procesu nodrošinošu aprīkojumu. Ārstniecības studiju programmas īstenošanā šajā gadā
izmantoti kabineti un laboratorijas atbilstoši 1. un 2.studiju gada plānam. Tomēr jāņem
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vērā nepieciešamība papildus esošajām mācību telpām izveidot laboratoriju ar
neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai nepieciešamo aprīkojumu, lai studiju
3.gadā studenti sasniegtu programmas mērķus un iegūtu studiju kursos paredzētās
iemaņas;
•

iegādāti 4 datori ar darbību nodrošinošām programmām un digitālais projektors;

•

bibliotēkā regulāri tiek atjaunots bibliotēkas fonds. Izveidotas 3 studentu darba vietas
bibliotēkā ar pieeju Internetam;

•

mācību procesa kvalitātes nodrošināšanai iekārtotas 6 darba vietas akadēmiskam
personālam ar pieeju Internetam un koledžas vietējam tīklam, kā arī 1 auditorijā nodarbībās
iespējams izmantot datortehniku un multimediju projektoru;

•

iekārtota darba telpa Ārstniecības katedras vadītājam;

•

mācību metodisko materiālu izveidi un pavairošanu studentiem nodrošina pavairošanas
iekārtas un biroju aprīkojums;
Atbalstu koledžas uzdevumu izpildē un studiju programmas realizācijā sniedz ES projektu

līdzekļu piesaiste. Pēc koledžas akreditācijas un projekta pieteikuma panākta iekļaušana Eiropas
Universitāšu Hartā, kas paver iespējas studentu un mācībspēku mobilitātei Erasmus programmas
ietvaros.
1.5.Ārējie sakari
Koledžas un 14 dažādo veselības aprūpes iestāžu noslēgtie savstarpējie sadarbības līgumi dod
iespēju ārstniecības studiju programmas studentiem kvalitatīvi un efektīvi organizēt un realizēt
klīniskās prakses. Īstenojot studiju programmā paredzēto klīnisko prakšu mērķus un uzdevumus,
kuri vairāk orientēti uz diagnostiku, diferenciāldiagnostiku, neatliekamās palīdzības sniegšanu,
krīzes situāciju novēršanu, specifisko manipulāciju un specifiskā aprīkojuma pielietošanas
pārzināšanu, mērķtiecīgi vairāk sadarbojāmies, uzturējām kontaktus un konsultējāmies ar tām
veselības aprūpes iestādēm, kurās studenti reāli varēja sasniegt paredzētos mērķus un izpildīt
paredzētos uzdevumus. Ļoti svarīgi, lai praksēs studentus vadītu mācību spēki ar atbilstošu
profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību un pedagoģisko izglītību.
Sadarbība ar ārstniecības studiju programmām starp Sarkanā Krusta medicīnas koledžu un
P.Stradiņa Veselības un sociālās aprūpes koledžu aktivizēsies, paplašinoties programmas realizācijai
pa studiju gadiem.
Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām ārvalstīs vēl nav izveidojusies, tomēr ir iegūta
informācija par līdzīgām studiju programmām un analizētas eventuālās sadarbības iespējas ar
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ārvalstu partneriem. 2005. gada 1. novembrī koledža iesniedza pieteikumu Eiropas Komisijai par
līdzdalību Erasmus Universitātes Hartā. Pieteikums apstiprināts 2005. gada 20. decembrī Briselē
EAC/B4/BBQ D(2005) 18551. Rīgas Medicīnas koledžas Erasmus ID ir LV RIGA 36.
Studiju programmas īstenošanā nav iesaistīti ārvalstu vieslektori. Studējošo apmaiņas
programmas vēl nav īstenotas.

1.6. Informācija, analīze par studiju programmu kopumā
SVID
Stiprās puses
1) Akadēmiskā personāla attīstība ;

Vājās puses
1) Profesiju prestižs un atalgojums;

2) Materiāli tehniskā bāze un aprīkojums ;

2) Nepietiekams finansējums;

3)Laba sadarbība ar darba devējiem;

3) Studentu vājās zināšanas svešvalodās;

4)Studējošie nodrošināti ar labiem mācību, 4) Āršata pasniedzēju nepietiekama pedagoģiskā
sadzīves un atpūtas apstākļiem gan koledžā, gan izglītība;
dienesta viesnīcā;

Iespējas
1) Akadēmiskā personāla potenciāls;

Draudi
1) Zemais reflektantu izglītības līmenis.

2) Materiāli tehniskās bāzes paplašināšana;

2) Inflācija.

3)Latvijas darba tirgū pieprasīti speciālisti;

3) Konkurence augstākajā izglītībā.

Ārstniecības katedras vadītāja

S. Villere
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Pielikums Nr.1
Studiju plāns
APSTIPRINĀTS:
Rīgas Medicīnas koledžas
Padomes sēdē
2005. gada 30.08.
Protokols Nr.6

Ārstniecības studiju programma
LR Izglītības klasifikācijas kods: 41 721 00
Izglītības līmenis: Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība
Iegūstamā kvalifikācija: ārsta palīgs
Studiju ilgums – 3 gadi (6 semestri)
Studiju apjoms – 120 kredītpunkti (KP)
Prasības uzsākot studiju programmas apguvi: vidējā izglītība
Studiju programmas īstenošanas veids: pilna laika studijas
Programmas īstenotājs: Rīgas Medicīnas koledža
Programmas īstenošanas vieta – Rīgas Medicīnas koledžā, Hipokrāta ielā 2, Rīgā
Studiju grafiks

1. k.
2. k.
3. k.
Kopā

Studiju kursi
(KP)
rudens
pavas.
sem.
sem.
16
20
16
22
16
47
43
90

Prakse
(KP)
R. sem.

P.sem.

-

4
2
14

-

20

Eksāmeni (ned.)
R.sem. P.sem.

-

2 n.
2 n.
1 n.

10

Kvalifik.
eksām.
(ned.)
1 n.

-

5

10

2

-

Kvalifik.
darbs
(KP)

Brīvlaiki
(ned)

Kopā
(ned)

2+8
2+8
2

52
52
44

22

148

Studiju saturs
I. Studiju kursi

KP
skaits

Vispārizglītojošie
studiju kursi
1)Humanitārās
zinātnes

Eks.

Teorija

Kontakt-

Patst.d.

E;

stundas

stundu

stundu

Iesk.

Lekc.

skaits

skaits

I

Klīn.
Sem.

1.

2.

3.

kurss

kurss

kurss

prakse
1.sem.

2.sem.

1

1.sem.

2.sem.

1.sem.

21

Saskarsme

3

78

42

I

58

20

2

Latīņu valoda

2

52

28

I

0

52

2

Pētniecība

1

26

14

I

26

0

Pedagoģija

1

26

14

I

12

14

1

Socioloģija
2) Dabaszinātnes
un informācijas
tehnoloģijas
Bioloģija un
ģenētika
Anatomija un
fizioloģija

1

26

14

I

26

0

1

2

52

28

I

32

20

6

182

98

E

124

58

4

2

3

78

42

I

58

20

1

2

Sociālās zinātnes

Vide

1

2

10

Lietišķā
informātika
Nozares
Studiju kursi

1

26

14

I

0

26

1

63

1) Obligātie
Psiholoģija

3

78

42

I

78

Farmakoloģija
Klīniskā
farmakoloģija
Visp.patol.,
patol.fiziol.

3

78

42

I

38

5

158

42

E

78

3

78

42

I

58

1

26

14

I

26

1

1

26

14

I

26

1

5

132

28

E

52

2

7

238

42

E

78

4

4

3

3

100

20

E

40

1,5

1

2

Pediatrija

3

100

20

E

40

1,5

2

1

Dzemdniecība

3

98

22

I

38

1,5

2

1

un ginekoloģija
Infekcijas
slimības

2

56

14

I

26

1

2

2

56

14

I

26

1

2

8

278

42

E

78

5

4

2

66

14

I

26

1

2

2

66

14

I

26

1

1

2

66

14

I

26

1

2

1

40

8

I

12

0,5

1

8

296

14

E

26

6

6

198

42

Lietišķā etiķete
Svešvalodu
terminoloģija
veselības aprūpē

2

52

28

I

4

104

56

I

Fiziskā aktivitāte
Informācijas
tehnoloģijas
veselības aprūpes
iestādēs

4

104

56

I

2

52

28

I

Masāža

2

66

14

I

26

1

2

Paliatīvā aprūpe

2

66

14

I

26

1

2

KOPĀ:

90

2760

840

Eks.sk.
-8

1238

40

2
2

20

1

2

2

1

1

3

2) Profesijas
Ievads NMP
Profesijas
filoz., ētiskie,

2

jurid.aspekti
Propedeitika
Vispārīgā un
speciālā

5

ārstniecība
Ķirurģija un
traumatoloģija

Psihiatrija
NMP, medic.tehn.
un aprīkojums
Katastrofu
medicīna
Sabiedrības
veselības aprūpe
Reanimācija un
anestezioloģija
Toksikoloģija
Profesionāli
tehniskās iemaņas
Izvēles stud. k.
( 2KP gadā)

II. Prakse veselības
aprūpes
iestādēs
Profesionāli tehniskās
iemaņas
Slimību, traumu un

78

52

1

52

52
52

5

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

52

1. kurss

322

4

2

1
1

30

16

2. kurss

20

15

23

16

3. kurss

KP
1.sem.
4
14

2.sem.
4

1.sem.

2.sem.

2

1.sem.

2.sem.

12

11

kritisko situāciju
diagnostika un NMP
Katastrofu medicīna
KOPĀ:

2
20

4

2

2
14

III. Kvalifikācijas darbs – 10 KP
Direktores vietniece studiju darbā

A.Bukulīte
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Pielikums Nr.2

Rīgas Medicīnas koledžas akadēmiskā personāla galvenās zinātniskās publikācijas un
sagatavotā mācību literatūra atskaites periodā
1. V. Liguts Efedrona lietotāju saindēšanās ar mangānu (Poisoning with manganese among
efedrone abusers)” - Starptautiskā Baltijas 1. Anestezioloģijas un intensīvās terapijas un 3.
Latvijas apvienotā anestezioloģijas, reanimatoloģijas, intensīvās terapijas, neatliekamās
palīdzības un katastrofu medicīnas kongresa tēžu publikācija „Latvijas Zinātņu akadēmijas
vēstis” – Proc. Latvian Acad. Sci, Section B, Vol. 59 (2005), No. 5, 223 – 224.
2. V. Dzerve, A. Vitols. D. Voita (2006) Mildronate improves carotid baroreflex function in
patients with chronic heart failure. European Heart Journal, Suppl.1, Abstracts, World
Congress of Cardiology, p. 445.
3. D. Voita, A. Vitols, U. Ābele (2006) Peculiarities of carotid baroreflex control in borderline
hypertension with and without increased sympathetic nervous system basal activity //
Journal of Psychophysiology, 2006, v 20, p. 53.
4. A. Vitols , D. Voita (2006) Peculiarities of Carotid Baroreceptor Reflex Bradycardic
reaction Dynamics in Borderline Hypertension of Rest and during Pressor reaction. .\\
American J of Hypertension, 2006, N5, NY
5. D. Voita, D. Jegere (2006) Evaluation of autonomic nervous system function of migraine
patients: carotid baroreflex and it dynamics during static muscular effort in headache frie
period. Abstracts
of 8th European Congress of Federation of Headache Societies,
Barselona 2006, May.
6. A. Vitols D. Voita, M. Vitola (2005) – Peculiarities of heart rate control in hypertensive
subjects with non-insulin dependent diabetes mellitus.- Journal of Hypertension, Vol.23,
Suppl. 2, p. S101.
7. D. Jēgere, I Puriņa, D. Voita, U. Ābele (2005) Galvas sāpju sastopamība Rīgas
skolniekiem-. Rīgas Domes konferences “Bērnu un jauniešu veselība” konferences
materiāli, Rīga, lpp. 17-18.
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APSTIPRINĀTS
Rīgas Medicīnas koledžas
Padomes sēdē
2007.gada 29.oktobrī
Protokols Nr. 16

2. Rīgas Medicīnas koledžas
Ikgadējais studiju programmas ,,Ārstniecība” (4172100) pašnovērtējuma
ziņojums
2006./2007. studiju gadam

2.1.Studiju programmas saturs, organizācija un praktiskā realizācija
Studiju programma ,,Ārstniecība” 2006./2007. studiju gadā turpināja īstenot programmas
pamatuzdevumu – izglītot kvalificētus pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības speciālistus
veselības aprūpes jomā, pamatojoties uz koledžas ilgtermiņa attīstības plānu un 2005. gada
akreditācijas komisijas ieteikumiem. Studiju programma „Ārstniecība” akreditēta līdz 2011.gadam;
Absolventu skaits Ārstniecība studiju programmā 2007. gadā –– 12 studenti.
2006./2007. studiju gadā studiju programmā uzņemti - 64 studenti.
2.1.1.Izmaiņas studiju programmas saturā un praktiskajā realizācijā.
Studiju procesa norisi un programmas ,,Ārstniecība” (programmas kods 4172100) īstenošanu
reglamentēja RMK

darbību reglamentējošie dokumenti

un iekšējie dokumenti, kas izstrādāti

atbilstoši Izglītības likumam, Augstskolu likumam un Profesionālās izglītības likumam, likumam
“Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”, MK noteikumiem Nr.
141 “Noteikumi par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu”, Ārsta palīga
profesijas standartu PS-0262-03.06.2004.

2.1.2. Studiju programmas satura, organizācijas un praktiskās realizācijas analīze.
Studiju programmā „ Ārstniecība” netika mainīts programmas kopējais apjoms kredītpunktos, bet ,
salīdzinot ar 2005./06. studiju gadu, tika veiktas izmaiņas programmas struktūrā, pamatojoties uz
iepriekšējā studiju gada studiju programmas satura, organizācijas un praktiskās realizācijas analīzi,
mācībsspēku un studējošo argumentētajiem ieteikumiem. (Pielikums Nr.1)
Studiju programmas apjoms - 120 KP, kurus veido:


Vispārizglītojošie studiju kursi, 22 KP



Profesionālās izglītības studiju kursi – 62KP



Prakses apjoms 20 KP,



Kvalifikācijas darbs 10 KP
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Brīvās izvēles jeb C daļa 6 KP

Lai studiju kursa nosaukumi precīzāk raksturotu studiju kursa saturu un atbilstību Ārsta palīga
standartam:
1) Vide 3 KP aizstāts ar studiju kursiem Mikrobioloģija 2 KP, Higiēna un epidemioloģija 1 KP;
2) Klīniskā farmakoloģija 3 KP aizstāts ar studiju kursu Klīniskā farmakoloģija un
medikamentožā aprūpe 3 KP;
3) Vispārīgā patoloģija, patoloģiskā fizioloģija 3 KP aizstāts ar studiju kursiem Vispārīgā
patoloģija 1 KP, Speciālā patoloģija 2 KP;
4) Ievads NMP 1 KP un Profesijas filozofiskie, ētiskie un juridiskie pamati 1 KP aizstāts ar
studiju kursu Ievads NMP, profesijas filozofiskie, ētiskie un juridiskie pamati 2 KP;
5) Vispārīgā un speciālā ārstniecība 7 KP aizstāts ar studiju kursiem Terapija 5 KP, Ādas un
STS 1 KP, Acu un LOR slimības 1 KP;
6) Psihiatrija 2 KP aizstāts ar studiju kursu Psihiatrija un mentālā veselībā 1KP;
Samazināts apjoms studiju kursiem:
Infekcijas slimības 2 KP uz 1 KP un Psihiatrija 2 KP uz 1 KP, lai izveidotu jaunu studiju kursu
Neiroloģija 2 KP.
Jaunais programmas sadalījums un izmaiņas apstiprinātas koledžas padomē.
Studiju programmā studiju kursi sakārtoti tā, lai mācību slodze būtu proporcionāli izlīdzināta pa
akadēmiskiem gadiem, kā arī tā, lai varētu secīgi, ejot no vienkāršākā uz sarežģītāko, sasniegt visus
studiju programmā paredzētos studentu mācīšanās sasniegumus.
2.2. Studiju programmā studējošie
2.2.1. studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidē.
Nodrošināta studentu līdzdalība studiju programmu kvalitātes vērtēšanā un pilnveidošanā.
Pasākumi šī principa nodrošināšanai bija saistīti ar:
1.1

studējošo anketēšanu

1.2

studējošo iesaistīšanu koledžas padomes darbā

1.3

studējošo līdzdalību studiju programmas padomes darbā

Studiju programmas padomes uzdevums ir studiju programmas saturiskā aktualizācija, studiju
kvalitātes nodrošināšana, analīze un citi ar studiju programmu tālāko attīstību saistītie jautājumi.
Studējošo anketēšana ietver:
•

Anketēšanu studiju kursa noslēgumā

•

Anketēšanu studiju procesa noslēgumā
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Pirms koledžas absolvēšanas tika veikta 3.kursa studentu anketēšana. Šīs anketēšanas mērķis
bija noskaidrot studentu vērtējumu studiju programmai, tās realizācijai, novērtēšanai, savstarpējām
attiecībām starp studentiem, akadēmisko un vispārējo personālu.
Studentu aptaujā izteiktie priekšlikumi tika analizēti studiju programmas padomē, kā arī
koledžas padomes sēdē, tāpēc līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā realizējas koledžas darbībai
svarīgu dokumentu apspriešanā un lēmumu pieņemšanā.
2.2.2. Studentu aptaujas par studiju programmu
Ņemot vērā, ka studiju programma „Ārstniecība” īstenojās tikai trešo akadēmisko gadu ,
būtiski likās noskaidrot studentu viedokli tieši studiju procesa beigu posmā, lai pilnīgāk izprastu
studiju procesa realizācijas pozitīvās un negatīvas puses.
Studenti realizēto studiju programmu kopumā novērtējuši ar vidējo vērtējumu 8,00.
Programmas realizācijas pozitīvie faktori studentu skatījumā:
•

iespēja iegūt bezmaksas izglītību – 35%

•

programma sniedz pietiekošas teorētiskas zināšanas -26%

•

programma sniedz pietiekošas praktiskās iemaņas – 12%

•

programma bija vienkārši interesanta – 5%

•

programmu realizē profesionāli docētāji – 20%.

•

programma tiek realizēta estētiski skaistā un sakoptā vidē – 2%

Noskaidrojot, studentuprāt, faktorus, kas negatīvi ietekmē studiju programmas realizāciju iegūti
sekojoši dati:
•

programma nesniedz pietiekošas teorētiskās zināšanas – 25%

•

studiju programma nesakrīt ar reālo situāciju praksē – 25%

•

programmu realizē neprofesionāli pasniedzēji – 35%

•

citi programmas negatīvie aspekti – 15% (piem., daudz dažādu studiju kursu un grūti
apkopot lielo informācijas apjomu).

Realizējot studiju procesu, nozīmīgi noskaidrot iegūto zināšanu kopvērtējumu, mācību un klīnisko
prakšu realizācijas vērtējumu (skat. 1.tab.).
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1.tab. studentu vērtējums 10 ballu sistēmā par iegūto izglītību, mācību un klīniskām praksēm

apmierinātību ar iegūtās izglītības galarezultātu

9,00

studiju kursu ietvaros notikušo prakšu (koledžā mācībspēka vadībā)
kvalitāte kopumā
studiju laikā notikušo klīnisko prakšu (ārpus izglītības iestādes)
kvalitāte kopumā

7,00
8,00

2007. gada 24. maijā organizēta 1. studentu pētniecības konference Latvijas medicīnas koledžu
studentiem “ Pētniecība- studiju un prakses mijiedarbība”, kurā ar prezentācijām piedalījās studenti
no visām Latvijas medicīnas un veselības aprūpes koledžām. Savu pētījumu prezentēja arī RMK 2
ārsta palīgu 3. studiju gada studenti.
Atbalstu koledžas uzdevumu izpildē sniedz ES projektu līdzekļu piesaiste. Pēc koledžas
uzņemšanas Eiropas Universitāšu Hartā, veiktas aktivitātes sadarbības līgumu noslēgšanai.

2.3. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls
2006./07. ak.gadā uz nepilnu slodzi ievēlētais akadēmiskais personāls apvieno akadēmisko
darbu ar darbu veselības aprūpes iestādēs, rezultātā nodrošinot saikni starp koledžu kā izglītības
institūciju un sociāliem partneriem. Akadēmiskā vide papildināta ar 4 maģistriem. Pamatdarbā
strādājošo mācībspēku skaits pieaudzis par vienu- 13, blakusdarbā strādājošie- 12, tātad akadēmiskā
personāla sastāvs palielinājies no 20 uz 25. Uzsākta pieredze iesaistīt viesdocenta statusā profesoru
no Rīgas Stradiņa Universitātes.
Apkopota un analizēta mācībspēku pieredze zinātniski – pētnieciskā darbā. Ārstniecības studiju
programmas īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla zinātniski- pētnieciskā darbība saistīta ar
veselības aprūpes speciālistu izglītošanas un klīniskās prakses jautājumiem un ar sabiedrības dzīves
kvalitātes pētījumiem. (Pielikums Nr.2)

2.4. Studiju programmas finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais
nodrošinājums
Veiksmīgai studiju programmas ,,Ārstniecība” realizācijai:
•

notikusi materiāli tehniskās bāzes paplašināšana, nodrošinot to ar mūsdienīgām
tehnoloģijām;

•

mācību vides modernizēšanai iegādāti 9 datori ar darbību nodrošinošām
programmām un 2 digitālie projektori;
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Datortnodrošinājums koledžā 2006./07. ak.gadā:
Tai skaitā
Rādītāja nosaukums

Kopā

B

mācību
procesam

1

administrācijas
vajadzībām

2

zinātniskam
darbam

3

No kopējā
skaita saslēgti
lokālajā
datortīklā

4

5

Kopā:

52

23

14

15

52

IBM PC Pentium, Pentium Pro,Pentium MMX vai jaudas ziņā
līdzvērtīgi

10

3

4

3

10

42

20

10

12

42

IBM PC Pentium II,Pentium Celeron vai jaudas ziņā līdzvērtīgi
IBM PC Pentium III vai jaudas ziņā līdzvērtīgi

•

nopirkts manekens kardiopulmonālai reanimācijai un intubācijai;

•

bibliotēkā regulāri tiek atjaunots bibliotēkas fonds (851,00 Ls vērtībā atskaites
periodā);

2.5. Ārējie sakari
2006./07. studiju gadā turpināta sadarbība ar klīnikām un citām veselības aprūpes iestādēm
noslēgto līgumu ietvaros, vienojoties par izmaiņām studiju programmās praktisko nodarbību,
klīnisko prakšu organizēšanā, saturā, mērķos un uzdevumos.

Meklētas un veidotas atšķirīgas

sadarbības formas, optimālāki līgumu nosacījumi ar darba devējiem un profesionālajām
organizācijām. Veikta studentu klīniskās prakses īstenošanas pašvērtējumu analīze, rezultāti
prezentēti akadēmiskā personāla sanāksmē un klīniku medicīnas personāla sanāksmēs.
Lai studiju programmas studenti un docētāji varētu aktīvi piedalīties starptautiskajos
projektos un programmās, sākot ar 2006./07. ak. gadu noslēgti starptautiskie sadarbības līgumi ar
sekojošām partnerinstitūcijām:

Nr.p.k.

Valsts

Augstskola/koledža

1.

Norvēģija

Oslo University College

Līgumu, projektu
skaits
1 Erasmus

2.

Beļģija

Erasmushogeshool Brussel

1 Erasmus

3.

Somija

Swedish Politehnic

1Erasmus

4.

Lietuva

Kaunas College

1Erasmus

5.

Lietuva

Vilnius College

6.

Nīderlande

Hogeschool of Amsterdam

2 - Erasmus,
Leonardo da Vinci
1Erasmus
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7.

Zviedrija

Sundsvall Midsweden University 1Erasmus

8.

Čehija

Charles University Prague

1Erasmus

RMK studiju programmu ”Ārstniecība” realizējošie mācībspēki ir piedalījušies īstermiņa
pedagoģiskās un zinātniskās pieredzes apmaiņas projektos Erasmus programmas ietvaros, tajā skaitā
vieslekciju lasīšanā ārzemju universitātēs. Ārstniecības studiju programmas mācībspēku mobilitāte
īstenojusies, galvenokārt, dabaszinātņu studiju kursos, piemēram, Anatomija un fizioloģija,
Mikrobioloģija un parazitoloģija, sociālo zinātņu studiju kursos, piemēram, Saskarsmes psiholoģija,
Attīstības psiholoģija un ievads psihosomātikā, un nozares studiju kursos, piemēram, Klīniskā
farmakoloģija un farmakoterapija, Vispārīgā patoloģija, Internā medicīna. Šajās vizītēs iegūtā
pedagoģiskā un zinātniskā darba pieredze ārvalstīs tiek izmantota studiju procesā. Piemēram:
Gaļina Biksone


2006.gads, Kauņa, Lietuva, „Clinical pharmacology and drug administration”

Irēna Tarelkina


2006.gads, Viļņa, Lietuva, „What is acute coronary syndrome?”
2006./2007. studiju gadā Ārstniecības studiju programmas studenti Erasmus mobilitātē nav

piedalījušies.

2.6. Informācija, analīze par studiju programmu kopumā
Galvenos jautājumus par studiju programmas īstenošanu un attīstību izskata un apstiprina
koledžas padomes sēdēs, kā piemēram par:
•

Studentu un docētāju dalību projektos un starptautiskās sadarbības paplašināšanu,

•

zinātniski – pētniecisko darbību un uzdevumiem.
SVID

Stiprās puses
1) Iespējas piesaistīt programmu īstenošanā

Vājās puses
1) Profesiju prestižs un atalgojums;

kvalificētu personālu veselības aprūpes iestādēs ; 2) Nepietiekams finansējums;
2) Materiāli tehniskā bāze un aprīkojums ;

3)Studentu

nepietiekamas

angļu

valodas

3) Noslēgti Erasmus bilaterālie līgumi ;

zināšanas, kas samazina iespēju piedalīties

4)Mācībspēku profesionālā kompetence

apmaiņas programmās;

atbilstoša studiju kursam ;
5)Izstrādāta un apstiprināta studiju programmas
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ilgtermiņa attīstības stratēģija ;
Iespējas
1) Akadēmiskā personāla potenciāls.

Draudi
1) Zemais reflektantu izglītības līmenis.

2) Materiāli tehniskās bāzes paplašināšana.

2) Inflācija.
3) Konkurence augstākajā izglītībā.

Ārstniecības katedras vadītāja

S. Villere
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Pielikums Nr.1
Studiju plāns
APSTIPRINĀTS:
Rīgas Medicīnas koledžas
Padomes sēdē
2006. gada 30.08.
Protokols Nr.11

ĀRSTNIECĪBA
Izglītības līmenis: Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība
Programmas kods: 41 721 00
Kvalifikācija: ārsta palīgs
Studiju ilgums: 3 gadi (120 kredītpunkti)
Prasības uzsākot studiju programmas apguvi: vidējā izglītība
Studiju programmas īstenošanas veids: pilna laika studijas
Programmas saturs ietver šādas pamatdaļas:
Studiju kursi – 90KP;
Prakse ( ārpus izglītības iestādes) – 20KP;
Kvalifikācijas darbs – 10 KP
Studiju plāns
I.

1.

Studiju kursi

Vispārizglītojošie
Humanitārās
zinātnes
Latīņu valoda

2.

3.

1.

Eks.

Teorija

Patst.d.

E;

stundas

stundu

stundu

Iesk.

Lekc.

skaits

skaits

I

KP

Kont.

skaits

Klīn.
Sem.

prakse

1.

2.

3.

stud.

stud.

stud.

gads
1.sem.

gads
2.sem.

gads

1.sem.

2.sem.

2

1

1.sem.

21

2

52

28

I

0

52

2

Saskarsme

3

78

42

E

58

20

2

Psiholoģija

3

Pētniecība

1

26

14

I

26

0

Pedagoģija

1

26

14

I

12

14

Socioloģija
Dabaszinātnes un
informācijas
tehnoloģijas
Bioloģija un
ģenētika
Anatomija un
fizioloģija
Higiēna un
epidemioloģija

1

26

14

I

26

0

1

26

14

I

26 (16)

0
(10)

1

6

156

84

E

98

58

4

Sociālās zinātnes

1

26

14

I

26

0

Mikrobioloģija

2

52

28

I

42

10

Informātika
Nozares studiju
kursi

1

26

14

I

0

26

3

78

42

I

38

40

5

158

42

E

78

1

1
1
1

2
1

2
1

69

Obligātie
Farmakoloģija
Klīniskā
farmakoloģija un
medikamentozā
aprūpe
Visp.patoloģija

1

26

14

I

26 (16)

Spec. patoloģija

2

52

28

I

52(42)

2

1

2
0
(10)
0
(10)

2

1

2

1
2
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2.

Profesijas
Ievads NMP,
filoz.,ētiskie un
juridiskie aspekti

2

52

28

I

52

5

166

34

E

66

Terapija

5

162

38

E

Ādas un STS

1

34

6

Propedeitika
Vispārīgā un
speciālā ārstniecība:

2
2,5

2

3

62

2,5

3

14

0,5

1
1

2

Acu un LOR sl-bas

1

34

6

14

0,5

Infekcijas sl-bas

1

34

6

14

0,5

1

Neiroloģija
Ķirurģija un
traumatoloģija

2

66

14

26

1

2

3

100

20

E

40

1,5

2

Onkoloģija

1

46

14

I

26

0,5

1

1

Pediatrija

3

100

20

E

40

1,5

2

1

Dzemdniecība

3

100

20

E

40

1,5

2

1

1

34

6

I

14

0,5

1

8

264

56

E

104

4

3

2

66

14

I

26

1

2

un ginekoloģija
Psihiatrija un
mentālā veselība
NMP, medic.
tehnol., aprīkojums
Katastrofu
medicīna
Reanimācija un
intensīvā terapija

3.

0

5
2

66

14

I

26

1

2

Toksikoloģija
Profesionāli
tehniskās iemaņas
Sabiedrības
veselības aprūpe

1

32

8

I

12

0,5

1

8

306

14

E

26

7

2

66

14

I

26

1

Izvēles ( 2KP gadā)

6

198

42

Lietišķā etiķete

1

26

14

I

26

Dizaina pamati

1

26

14

I

26

Svešvaloda

4

104

56

I

Fiziskā aktivitāte
Netradicionālās
aprūpes metodes

4

104

56

I

1

26

14

IT veselības aprūpē

1

26

14

I

Klīniskie pētījumi

2

66

14

I

26

1

Radioloģija

2

66

14

I

26

1

2

Masāža

2

66

14

I

26

1

2

Paliatīvā aprūpe

2

66

14

I

26

1

2

KOPĀ:

90

2760

840

Eks.sk.
- 10

II. Prakse veselības
aprūpes
iestādēs
Profesionāli tehniskās
iemaņas
Slimību, traumu un
kritisko situāciju
diagnostika un NMP
Katastrofu medicīna
KOPĀ:

78

52

1

2

4

2
2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1
1
52

52

1

1. kurss

26

1238

322

1

30

2. kurss

2

20

15

20

16

18

3. kurss

KP
1.sem.
5

13
2
20

2.sem.
5

1.sem.

2.sem.

3
5

3

1.sem.

2.sem.

10
2
12

III. Kvalifikācijas darbs 10 KP
Direktores vietniece studiju darbā

A.Bukulīte
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Pielikums Nr.2

Rīgas Medicīnas koledžas akadēmiskā personāla galvenās zinātniskās publikācijas un
sagatavotā mācību literatūra atskaites periodā
1. D. Voita, V. Perepjolkina (2007) „Vīnes testu sistēmas pielietojums skolēnu spēju
novērtēšanai”. RPIVA Starptautiska zinātniskā konference „Dabas zinību didaktika šodien
un rīt” RPIVA 15-16. 03., Tēžu krājums, 39.lpp
2. D. Voita, A. Vitols, D. Jegere (2007) “Carotid baroreceptor reflex function and its dynamics
during static muscular effort of migraine patients in headache-free period European Journal
of Autonomic Nevous system” p.280-281
3. V. Dzerve, A. Vitols. D. Voita (2006) Mildronate improves carotid baroreflex function in
patients with chronic heart failure. European Heart Journal, Suppl.1, Abstracts, World
Congress of Cardiology, p. 445.
4. D. Voita, A. Vitols, U. Ābele (2006) Peculiarities of carotid baroreflex control in borderline
hypertension with and without increased sympathetic nervous system basal activity //
Journal of Psychophysiology, 2006, v 20, p. 53.
5. A. Vitols , D. Voita (2006) Peculiarities of Carotid Baroreceptor Reflex Bradycardic
reaction Dynamics in Borderline Hypertension of Rest and during Pressor reaction. .\\
American J of Hypertension, 2006, N5, NY
6. D. Voita, D. Jegere (2006) Evaluation of autonomic nervous system function of migraine
patients: carotid baroreflex and it dynamics during static muscular effort in headache frie
period. Abstracts
of 8th European Congress of Federation of Headache Societies,
Barselona 2006, May.
Mācību literatūra
Liguts V. „Ievads farmakovigilancē (Grāmata par zāļu blaknēm)”, līdzautors, Zāļu valsts
aģentūra, Rīga, 2006, ISBN 9984-19-824-3.
Metodiskie materiāli
1. Ankrava J. Metodiskais materiāls klīniskās procedūrās 2.kursam
2. Ņikitina O. Mikrobioloģija
3. Stafecka A. Latīņu valodas vārdnīca
4. Tarelkina I. Elpošanas sistēmas slimības
5. Tarelkina I. Endokrīno dziedzeru funkcijas regulācija
6. Voita D. Kontroldarbs CNS. Maņu orgāni
7. Voita D. Studiju kurss anatomijā un fizioloģijā
8. Voita D. Traumas skala
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APSTIPRINĀTS
Rīgas Medicīnas koledžas
Padomes sēdē
2008.gada 23.oktobrī
Protokols Nr. 19

3. Rīgas Medicīnas koledžas
Ikgadējais studiju programmas ,,Ārstniecība” (4172100) pašnovērtējuma
ziņojums
2007./2008. studiju gadam

3.1. Studiju programmas saturs, organizācija un praktiskā realizācija
3.1.1. Izmaiņas studiju programmas saturā un praktiskajā realizācijā
2007./2008. studiju gadā turpinās akreditētās studiju programmas ,,Ārstniecība” īstenošana.
Tās pamatuzdevums – izglītot kvalificētus augstākās izglītības līmeņa speciālistus veselības
aprūpes jomā atbilstoši LR profesijas standartiem, saskaņā ar likumdošanu, pamatojoties uz
koledžas ilgtermiņa attīstības plānu un 2005. gada akreditācijas komisijas ieteikumiem.
Realizējot augstākās izglītības līmeņa studijas, galvenā uzmanība akadēmiskajā gadā veltīta
studentu kreatīvās domāšanas attīstībai zinātniski – pētnieciskās darbības ietvaros. Veiksmīgai
programmas realizācijai:
•

koledžas padomē pārstrādāti un apstiprināti koledžas darbību reglamentējoši nolikumi;

•

apstiprināti galvenie zinātniski – pētnieciskās darbības virzieni;

•

izstrādāti priekšlikumi akadēmiskā personāla darba un samaksas pilnveidošanai;

•

paplašināta starptautiskā darbība Erasmus programmas ietvaros.

Absolventu skaits Ārstniecība studiju programmā 2008. gadā ––20 studenti.
2007./2008. studiju gadā studiju programmā uzņemti - 66 studenti.
Akadēmiskais
gads
2007./08

Iesnieg. skaits
71

Studiju programmā

Studiju programma „Ārstniecība”
Imatrikulētie
Konkursa koeficients
66
1,06

vid.iesk.punkti
13,1

,,Ārstniecība” 2007./08.ak.gadā, pamatojoties uz 2001.gada 20. marta

Ministru kabineta noteikumiem Nr.141“ Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības valsts standartu” un izdarītiem grozījumiem MK 29.05.2007. MK noteikumu Nr.347
redakcijā, veiktas izmaiņas studiju programmu īstenošanas plānā un ieviests Uzņēmējdarbības
modulis 6 KP apjomā.
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Uzņēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošanai studiju plānā ir iekļauti studiju kursi
6 KP apjomā: Uzņēmumu dibināšana un vadība – 1 KP, Projektu izstrāde un vadība – 1 KP,
Lietvedība – 1 KP, Finanšu uzskaites sistēma– 1 KP, Sociālā dialoga veidošana – 1 KP, Darba
tiesiskās attiecības – 1 KP.
Studiju programmas apjoms - 120 KP, kurus veido:


Vispārizglītojošie studiju kursi, 26 KP



Profesionālās izglītības studiju kursi – 63KP



Prakses apjoms 21KP,



Kvalifikācijas darbs 10 KP



Brīvās izvēles jeb C daļa 6 KP

Uzņēmējdarbības moduļa ieviešana, iepriekšējā studiju gada studiju programmas satura,
organizācijas un praktiskās realizācijas analīze, mācībsspēku un studējošo argumentētie ieteikumi
izraisīja arī citas korekcijas studiju plānā (Pielikums Nr.1) :
1) Saskarsme 3 KP aizstāts ar studiju kursu Saskarsmes psiholoģija 2 KP;
2) Psiholoģija 3 KP aizstāts ar studiju kursiem Attīstības psiholoģija un ievads psihosomātikā 2
KP un Krīžu psiholoģija 1 KP;
3) Profesionāli tehniskās iemaņas 7 KP aizstāts ar studiju kursiem Profesionāli tehniskās
iemaņas 5 KP un Speciālās profesionāli tehniskās iemaņas ārsta palīga praksē 2 KP;
Studiju kursa Sabiedrības veselības aprūpe prakses daļa novirzīta uz klīnisko praksi. Klīniskās
prakses kopējais apjoms palielināts par 1 KP, 1. studiju gada studentiem realizēta klīniskā prakseievads profesijā 1 KP apjomā.
Studiju kursiem pirmo reizi koledža piešķīrusi savus ECTS katalogam atbilstoši veidotus
kodus. Piemēram, VpD 101, kur Vp nozīmē, ka priekšmets pieder pie vispārizglītojošajiem, Ddabas zinātnes, 1- kursu realizē pirmajā studiju gadā un 01-studiju kursa kārtas numurs programmā.

3.1.2. Studiju programmas satura, organizācijas un praktiskās realizācijas analīze
Studiju process tika īstenots atbilstoši studiju programmai ,,Ārstniecība”, darba tirgus un
darba devēju prasībām, kā arī lai sasniegtu katra studiju kursa mērķus. Lielāka uzmanība bija
jāpievērš studiju procesa organizēšanai un īstenošanai. Studiju kursu docētāji uzlaboja savas
pedagoģiskās kompetences, izvēloties piemērotas studiju metodes, pārdomāti organizējot patstāvīgo
darbu un studentu sasniegumu vērtēšanu. Metožu izvēli studiju kursos galvenokārt nosaka to mērķi,
uzdevumi un saturs. Tas nosaka arī studentu skaitu kontaktstundu laikā. Lekcijās studentu skaits ir
no 40-60 studentu, semināros no 10-15 studentu , mācību praksēs līdz 10 studentu, klīniskajās
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praksēs 5-7 studenti, ja nodarbības notiek veselības aprūpes iestādēs. Patstāvīgā darba apjoms ir
palicis nemainīgs t.i. 35% no vispārizglītojošo studiju kursu apjoma un nozares obligāto studiju
kursu apjoma, kā arī no profesionālo studiju kursu teorētisko nodarbību apjoma.

3.2. Studiju programmā studējošie
3.2.1. Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidē
Studiju programmas veiksmīgai realizācijai un Koledžas demokrātiskās vides tālākai attīstībai
palielinās studentu līdzdalība:
• koledžas padomē,
• studiju programmu padomē,
• dienesta viesnīcas darbībā,
• sadarbībā ar ārpuskoledžas institūcijām,
• reklāmas un koledžas pasākumu organizācijā u.c.
Tika veikta ikgadējā studentu anketēšana ar mērķi noskaidrot studentu vērtējumu studiju
programmai, tās realizācijai, novērtēšanai, savstarpējām attiecībām starp studentiem, akadēmisko un
vispārējo personālu.
Anketēšanas rezultāti ir analizēti studiju programmas padomē, kā arī koledžas padomes sēdē,
tāpēc līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā realizējas koledžas darbībai svarīgu dokumentu
apspriešanā un lēmumu pieņemšanā.

3.2.2. Aptaujas par studiju programmu rezultātiem
Studenti realizēto studiju programmu kopumā novērtējuši ar vidējo vērtējumu 7,16 (10 ballu
sistēmā).
Programmas realizācijas pozitīvie faktori:
•

iespēja iegūt bezmaksas izglītību – 18%

•

programma sniedz pietiekošas teorētiskas zināšanas -31%

•

programma sniedz pietiekošas praktiskās iemaņas – 28%

•

programma bija vienkārši interesanta – 3%

•

programmu realizē profesionāli docētāji – 17%.

•

programma tiek realizēta estētiski skaistā un sakoptā vidē – 3%

Noskaidrojot faktorus, kas studentuprāt negatīvi ietekmē studiju programmas realizāciju, iegūti
sekojoši dati:
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•

programma nesniedz pietiekošas teorētiskās zināšanas – 25%

•

studiju programma nesakrīt ar reālo situāciju māsas praksē – 40%

•

programmu realizē neprofesionāli pasniedzēji – 5%

•

cti programmas negatīvie aspekti – 30% (minēti dažādi faktori – iekļaujot personīgu
attieksmi).

Salīdzinot ar iepriekšējo studiju gadu, nemainīgi vienā no pirmajām vietām ir iespēja iegūt labu
izglītību bez maksas, 40% studējošo atzīmē , ka reālā situācija veselības aprūpes iestādēs atpaliek no
studiju programmā apgūtā.
Noskaidrojot iegūto zināšanu kopvērtējumu, mācību un klīnisko prakšu realizāciju, secinām, ka
salīdzinot ar iepriekšējo gadu, nedaudz samazinājusies apmierinātība ar izglītības galarezultātu, bet
būtiski palielinājies vērtējums klīnisko prakšu kvalitātei. Tas liecina, ka iepriekšējā studiju gada
studentu atzinumi par klīniskās prakses nelietderīgumu dažās klīnikās vai nodaļās, nekvalitatīvu
prakses vadītāju darbu, bijuši objektīvi. Šajā studiju gadā, koriģējot prakses vietas un nomainot
prakses vadītājus, klīnisko prakšu kvalitāte paaugstinājusies.
Studentu vērtējums 10 ballu sistēmā par iegūto izglītību, mācību un klīniskām praksēm

apmierinātība ar iegūtās izglītības galarezultātu

7,27

studiju kursu ietvaros notikušo prakšu (koledžā kopā ar docētāju)
kvalitāte kopumā
studiju laikā notikušo klīnisko prakšu (ārpus izglītības iestādes)
kvalitāte kopumā

7,33
8,27

3.3. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls
Kā viens no galvenajiem studiju programmas veiksmīgas realizācijas faktoriem ir akadēmiskais
un vispārējais personāls. Koledžas vadība motivē un atbalsta tālākizglītības iespējas. Piemēram,
2007./2008.

akadēmiskajā gadā 2 akadēmiskā personāla pārstāvji: I.Tarelkina un G.Biksone,

apguva profesionālās tālākizglītības programmu “ Internās medicīnas aktualitātes un novitātes” .
Maksas tālākizglītības kursi atskaites periodā par 4683,00 Ls.
2007./2008. akadēmiskajā gadā koledžas akadēmiskā vide, tai skaitā stundu pasniedzēji, papildināta
ar 3 mācībspēkiem ar ārsta grādu, 4

maģistriem. 53% vēlētā akadēmiskā personāla apvieno

akadēmisko darbu ar darbu veselības aprūpes iestādēs, rezultātā nodrošinot saikni starp koledžu kā
mācību institūciju un sociāliem partneriem.
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Zinātniskās pētniecības ietvaros docente G.Biksone uzrakstījusi un izdevusi mācību grāmatu
„Klīniskā farmakoloģija un medikamentozā aprūpe”. Koledžas akadēmiskais personāls ar
ziņojumiem piedalījies dažāda līmeņa starptautiskajās un valsts konferencēs, kongresos.
2007. gada 2. starptautiskā zinātniski – praktiskā konference “Pētniecība kā studiju procesa un
prakses virzītājs veselības aprūpē”, izdots recenzēts zinātnisko rakstu krājums ar 19 publikācijām
latviešu un angļu valodās.
Konferences rezultātā:
•

apkopota 2005./06.ak.g. un 2006./07.ak.g. studiju gada pieredze zinātniski – pētnieciskā
darbā;

•

nostiprināti esošie un paplašināti starptautiskie kontakti;

Akadēmiskā personāla zinātniski- pētnieciskā darbība atspoguļota -Pielikums Nr.2

3.4. Studiju programmas finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais
nodrošinājums
Studiju programma tiek attīstīta

paplašinot materiāli tehnisko bāzi un nodrošinot to ar

mūsdienīgām tehnoloģijām.
2007./2008. studiju gadā

mācību vides modernizēšanai un studiju procesa kvalitātes

pilnveidošanai iegādāti 6 datori ar darbību nodrošinošām programmām, 2 multimediju projektori un
1 portatīvai dators. Papildināts medicīniskais aprīkojums profesionālo kompetenču apguves
nodrošināšanai studiju programmā.
2007./2008. studiju gadā turpinājās sadzīves un servisa pakalpojumu kvalitātes uzlabošana
dienesta viesnīcā, piešķirtā finansējuma ietvaros turpinājās kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas
atjaunošana, lietus notekūdeņu un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija. Tika uzsākta ugunsdrošības
sistēmas rekonstrukcija un dienesta viesnīcas logu nomaiņa visās telpās.
2007/2008 studiju gadā bibliotēkā regulāri tiek atjaunots bibliotēkas fonds(4477,00 Ls vērtībā
atskaites periodā)
Saņemti dāvinājumi: grāmatas bibliotēkai no koledžas absolventiem Ls 105 vērtībā. Projekta
„Rīgas plānošanas reģiona atbalsta sistēmas veidošana un kapacitātes stiprināšana Mūžizglītības stratēģijas
ieviešanai” 8.aktivitātes „Rīgas plānošanas reģiona teritorijā esošo profesionālās izglītības iestāžu

nodrošināšana ar mācību un uzziņas literatūru”
(Līgums

Nr.2005/0105/VPD1/ESF/PIAA/05/NP/3.2.4.1/0001/0005/0184) ietvaros pasūtīta un

saņemta mācību un uzziņas literatūra par 5902,77 LVL.
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3.5. Ārējie sakari
Studiju darba optimizācijai 2007./2008. akadēmiskajā gadā darbojas noslēgtie 16 sadarbības
līgumi ar lielākajām veselības aprūpes iestādēm Latvijā, kas nodrošina studiju programmas
studentiem pilnvērtīgas prakses iespējas augstākās profesionālās izglītības apguvē. Kopā ar Rīgas
Ātrās medicīniskās palīdzības staciju 2007. gadā realizējām ESF 3.prioritātes ”Cilvēkresursu
attīstība un nodarbinātības veicināšana” 3.2.pasākuma „Izglītības un tālākizglītības attīstība”
3.2.6.aktivitātes Sadarbības stiprināšana starp sociālajiem partneriem un izglītības iestādēm
izglītības un apmācības kvalitātes paaugstināšanā” 3.2.6.3. apakšaktivitātē „Atbalsts mācību prakses
īstenošanai profesionālās izglītības un augstākās izglītības studentiem” projektu, radot plašas
iespējas studentu klīniskai praksei, vienotas, ar darba devējiem saskaņotas prakses dokumentācijas
izstrādāšanai un ieviešanai, klīnisko prakšu vadītāju apmācībai un ieinteresētībai mācīt studentus.
Sadarbību un kontaktus ar sociāliem partneriem paplašina jaunizveidotā tālākizglītības daļa,
kuras uzdevums ir izglītot veselības aprūpes darbiniekus atbilstoši mainīgajām tirgus prasībām,
profesionālām novitātēm, vienlaicīgi apzinot jaunākās tendences un prasības šajā jomā.
Tālākizglītības daļas organizētos kursus

vada studiju programmā ,,Ārstniecība “ iesaistītie

mācībspēki.
Regulāri notiek darba devēju anketēšana par studiju programmas absolventu iegūtajām
profesionālajām kompetencēm. Pagaidām par 2 studiju programmas izlaidumu absolventiem darba
devēju atsauksmes ir pozitīvas- novērtēta labā teorētiskā un praktiskā sagatavotība, saskarsmes
spējas, spēja darboties patstāvīgi u.c. (Pielikums Nr.3)
ES Mūžizglītības programmas Erasmus programmā noslēgti 12 starptautiskās sadarbības līgumi
(skat.2.tab.), no tiem no jauna – 5 līgumi.

2.tab.sadarbību partneri
Valsts

Augstskola/ koledža

Beļģija

Erasmushogeshool Brussel

Somija

Swedish University of Applied Sciences

Lietuva

Kaunas College

Lietuva

Vilnius College

Lietuva

Siauliai College

Nīderlande

Hogeschool of Amsterdam

Zviedrija

Sundsvall Midsweden University
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Bulgārija

Plovdiv Medical University

Igaunija

Tallina Health College

Čehija

Medico-Social Faculty University of Ostrava

Slovākija

Comenius University, Bratislava

Norvēģija

Oslo University College

Erasmus programmas ietvaros 2007/2008 studiju gadā docētāju un personāla mobilitātē bija
iesaistīti sekojoši koledžas docētāji:
Astra Bukulīte


2007.gads, Vasa, Somija, „Educational System in Latvia. Health careers Education in
Latvia as a part of the European Higher Education Area”



2007.gads, Amsterdama, Nīderlande, „Higher education in Latvia, Health care study
programmes and quality assurance in Riga Medical College”



2008.gads, Tallina, Igaunija, „Latvia: Research in Health care”

Rūta Bogdanova


2007.gads, Plovdiva, Bulgārija, „Students Training as a part in Health care studies”



2008.gads, Tallina, Igaunija, „Latvia: Research in Health care”

Linda Alondere


2008.gads, Viļņa, Lietuva, „Physical examination of patient – palpatio, inspectio”

Inga Buceniece
1. 2008.gads, Viļņa, Lietuva, „Psychology of communication”
2. 2008.gads, Šauļi, Lietuva, „Communication psychology, nonverbal communication”
Jeļena Harlamova


2008.gads, Šauļi, Lietuva, „Psycological aspects of suicide”

Erasmus programmas ietvaros 2007/2008 studiju gadā koledžā uzņemti:
•

2 studenti no Lietuvas - studentu mobilitātē

•

6 docētāji jeb vieslektori no: Lietuvas -2, Somijas - 2, Bulgārijas – 2 vieslektori.

.
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3.6. Informācija, analīze par studiju programmu kopumā
Kvalitātes sistēmu nodrošina koledžas iekšējo darbību reglamentējošie dokumenti, nolikumi,
dažādu plānu izpildes kontrole.
Galvenos jautājumus par koledžas darbību, attīstību un īstenošanu izskata un apstiprina koledžas
padomes sēdēs, kā piemēram par:
•

jaunu izglītības programmu izstrādi un ieviešanu,

•

dalību projektos un starptautiskās sadarbības paplašināšanu,

•

zinātniski – pētniecisko darbību un uzdevumiem,

•

cilvēka resursiem un koledžas vadības struktūru u.c.

Turpinās darbs pie koledžas ilgtermiņa attīstības plāna (2004.-2010.) īstenošanas un aktualizēšanas
katrā studiju gadā.
SVID
Stiprās puses
1) Zinātniski – pētnieciskais darbs.

Vājās puses
1) Profesiju prestižs un atalgojums.

2) Akadēmiskā personāla attīstība.

2) Nepietiekams finansējums.

3) Materiāli tehniskā bāze un aprīkojums

3) Profesionālās mācību literatūras

4) Starptautiskā sadarbība

nepietiekamība latviešu valodā

5)Labvēlīga vide koledžā studējošiem un
docētājiem

Iespējas

Draudi

1) Akadēmiskā personāla potenciāls.

1) Zemais reflektantu izglītības līmenis.

2) Piedalīties starptautiskos projektos, kas sekmē

2) Inflācija.

studiju programmas pilnveidošanu

3) Nesakārtotā likumdošana.

3) Materiāli tehniskās bāzes paplašināšana.

4) Konkurence augstākajā izglītībā.

Ārstniecības katedras vadītāja

S. Villere

31

Pielikums Nr.1
Studiju plāns
APSTIPRINĀTS:
Rīgas Medicīnas koledžas
Padomes sēdē
2007.gada 27.08.
Protokols Nr.15

ĀRSTNIECĪBA
Izglītības līmenis: Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība
Programmas kods: 41 721 00
Kvalifikācija: ārsta palīgs
Studiju ilgums: 3 gadi (120 kredītpunkti)
Prasības uzsākot studiju programmas apguvi: vidējā izglītība
Studiju programmas īstenošanas veids: pilna laika studijas
Izglītības programmas saturs ietver šādas pamatdaļas:
Studiju kursi – 89 KP;
Prakse ( ārpus izglītības iestādes) – 21 KP;
Kvalifikācijas darbs – 10 KP
Studiju plāns
Studiju

Studiju kursi

KP

kursa
kods

skaits

Eks.

1.

2.

3.

Teor.

Patst.

Semin.

Klīn.

E;

stud.

stud.

stud.

lekc.st.

d.st.

stundu

prakses

Iesk.

gads

gads

skaits

skaits

skaits

KP

I

1.s.

2.s.

3.s.

gads
4.s.

5.s.

Vispārizglītojošie
VpH101
VpS102
VpS201
VpS202
VpS301
VpS203
VpS302

VpD103
VpD104
VpD105
VpD106
VpD201

VpU201
VpU202

Humanitārās zinātnes
Latīņu valoda
Sociālās zinātnes
Saskarsmes psiholoģija
Attīstības psiholoģija
un ievads psihosom.
Krīžu psiholoģija
Pētniecība
Pedagoģija
Socioloģija
Dabaszinātnes un
informācijas
tehnoloģijas
Bioloģija un ģenētika
Anatomija un
fizioloģija
Higiēna un
epidemioloģija
Mikrobioloģija
Informātika
Uzņēmējdarbības
modulis
Uzņēmumu dibināšana,
vadība
Projektu izstrāde,
vadība

2

0

28

52

0

I

2

2

42

28

10

0

I

2

2
1
1
1
1

52
26
26
12
26

28
14
14
14
14

0
0
0
14
0

0
0
0
0
0

I
I
I
I
I

1

26

14

0

0

I

1

5

110

70

20

0

E

3

1
2
1

26
42
0

14
28
14

0
10
28

0
0
0

I
I
I

2

1

26

14

0

0

I

1

26

14

0

0

I

2
1
1
1
1

2
1
1

1
1
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VpU101

26

14

0

0

1

26

14

0

0

I

1

16

14

10

0

I

1

26

14

0

0

I

VpU302

Lietvedība
Finanšu uzskaites
sistēma
Sociālā dialoga
veidošana
Darba tiesiskās
attiecības

Med101

Nozares
Obligātie
Farmakoloģija

3

38

42

40

0

I

Med201

Klīniskā farmakoloģija

3

78

42

0

0

I

Med 303
Med102

Medikamentozā aprūpe
Visp.patoloģija

2
2

Speciālā patoloģija
Profesionāli tehniskās
iemaņas
Sabiedrības veselības
aprūpe

1

0
28
14

0
20
0

2
0
0

I
I

Med202

0
32
26

5

26

14

0

4

E

1

26

14

0

0

I

2
5
5
1
1
1
1

52
66
66
16
14
14
14

28
34
34
4
6
6
6

0
0
0
0
0
0
0

0
2,5
2,5
0,5
0,5
0,5
0,5

I
E
E
I
I
I
I

3
3

40
40

20
20

0
0

1,5
1,5

E
E

2
2

1
1

3

40

20

0

1,5

I

2

1

1

14

6

0

0,5

I

2
1
1

26
16
12

14
4
8

0
0
0

1
0,5
0,5

I
I
I

8

80

40

0

5

E

2

0
130

0
70

0
0

2
1

I

26
26
0
0
0
52
26

14
14
28
28
28
28
14

0
0
52
52
52
0
0

0
0
0
0
0
0
0

I
I
I
I
I
I
I

VpU301
VpU102

Med103
Med302

Āpp211

Profesijas
Ievads NMP, filoz.,
ētika, juridiskie asp.
Propedeitika
Terapija
Neiroloģija
Ādas un STS
Acu un LOR sl-bas
Infekcijas slimības
Vispārīgā, speciālā
ķirurģija, traumatol.
Pediatrija
Dzemdniecība
un ginekoloģija
Psihiatrija un mentālā
veselība
Reanimācija un
intensīvā terapija
Katastrofu medicīna
Toksikoloģija
NMP, medic.tehnol.,
aprīkojums
Speciālās PTI ārstu
palīgu praksē

Izv101
Izv102
Izv103
Izv104
Izv105
Izv106
Izv201

Izvēles ( 2KP gadā)
Lietišķā etiķete
Dizaina pamati
Angļu valoda medicīnā
Latviešu valoda
Krievu valoda
Fiziskā aktivitāte
Stresa menedžments

Āpp101
Āpp102
Āpp201
Āpp202
Āpp203
Āpp204
Āpp205
Āpp206
Āpp207
Āpp208

Āpp209
Āpp301
Āpp302
Āpp303
Āpp210

1

6
1
1
2
2
2
4
1

I

1
1
1
1

2

1
2

1
2

2

I

1
1

4
1

2
2

3
3

2
1

1
1
1

1
2
1
1
3
2
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
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5

Izv202

Izv203

Izv204
Izv205
Izv301
Izv302
Izv303

Netradicionālās aprūpes
metodes
Neiro -lingvistiskā
programmēšana un
kontakta terapija
pacientu aprūpē
Informācijas
tehnoloģijas veselības
aprūpes iestādēs
Bibliogrāfija
Radioloģija
Masāža
Paliatīvā aprūpe
KOPĀ:

Kods
Āpp002
Med001
Āpp003

Āpp000
Āpp001

1

26

14

0

0

I

1

1

26

14

0

0

I

1

1
1
2
2
2

0
26
26
26
26

14
14
14
14
14

26
0
0
0
0

0
0
1
1
1

I
I
I
I
I

89

1400

838

204
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II. Prakse veselības
aprūpes
iestādēs
Slimību, traumu un kritisko
situāciju diagnostika un NMP
Sabiedrības veselības
aprūpe
Katastrofu medicīna
KOPĀ:

III.Kvalifikācijas darbs
Kvalifikācijas eksāmens

Direktores vietniece studiju darbā

1.
kurss

1

1
1
2
2
2
19

2.
kurss

16

20

16

3. kurss

KP
1.sem.
17
2
2
21

2.sem.

1.sem.

2.sem.

1.sem.

1

4

4

2

1

4

4

2

2.sem.
6
2
2
10

10 KP

A.Bukulīte

34
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Pielikums Nr. 2

Rīgas Medicīnas koledžas akadēmiskā personāla piedalīšanās starptautiskos
projektos, LZP un citu institūciju finansētajos projektos
1. 2004. -2008.g – LZP ”Selektīvas simpātiskās un parasimpātiskās aktivitātes novērtējums
dažādas izcelsmes autonomās nervu sistēmas disfunkcijas gadījumos” D. Voita, vadītāja.
2. 2007.-2008.g – LZP „Uzmanības un mācīšanās paradumu īpatnības ar migrēnu slimojošiem
pusaudžiem” D. Voita, dalībnieks

Rīgas Medicīnas koledžas akadēmiskā personāla galvenās zinātniskās publikācijas un
sagatavotā mācību literatūra atskaites periodā
Zinātniskās publikācijas
1. V.Liguts Starptautiskā Baltijas 4. Anestezioloģijas un intensīvās terapijas un 4. Latvijas
apvienotā anestezioloģijas, reanimatoloģijas, intensīvās terapijas, neatliekamās palīdzības un
katastrofu medicīnas kongresā nolasītās, kvalifikāciju paaugstinošās lekcijas publikācija „Akūtu
intoksikāciju intensīvās terapijas principi Latvijas Toksikoloģijas centrā” „Latvijas Zinātņu
akadēmijas vēstis” – Proc. Latvian Acad. Sci, Section B, Vol. 62 (2008), No. 4/5, Supplement,
S93 – S95.
2. V. Perepjolkina, J. Porozovs, G. Praulīte, D. Voita . (2008) Reaktīvā stresa noturība saistībā ar
smadzeņu pusložu funkcionālo asimetriju. Rīgas Stradiņa Universitātes 2. Starptautiskā
zinātniskā konferences tēže grāmata „Sabiedrība. Veselība. Labklājība” , lpp 66-67.
3. S. Dzērve, V. Perepjolkina, D. Voita. (2008) Emocionālā izdegšana, tās raksturojošie faktori
palīdzošās un citās profesijās” RPIVA 4 Starptautiskā zinātniskā konference „Teorija praksei
mūsdienu sabiedrības izglītībā”. Rakstu krājums, RPIVA, 2008 Rīga, 77-83.
4. A, Vitols, D. Voita (2007) Modified handgrip test is useful for cardiovascular autonomic
neuropathy recognition. European Journal of Autonomic Nervous system p.286
5. A. Vitols , D. Voita. (2007) Peculiarities of heart rate control in patients with non-insulin
dependent diabetes mellitus and hypertension. European J of Endocrinology. Theses of
European Congress of Endocinology, Budapest, Hungary ECE abstracts, 14, P36.
6. D. Voita, V. Perepjolkina (2007)
„Vīnes testu sistēmas pielietojums skolēnu spēju
novērtēšanai”. RPIVA Starptautiska zinātniskā konference „Dabas zinību didaktika šodien un
rīt” RPIVA 15-16. 03., Tēžu krājums, 39.lpp
7. D. Voita, A. Vitols, D. Jegere (2007) “Carotid baroreceptor reflex function and its dynamics
during static muscular effort of migraine patients in headache-free period European Journal of
Autonomic Nevous system” p.280-281
Mācību literatūra
1. G. Biksone “Medikamentozā ārstēšana un aprūpe” (2008) , otrais papildinātais pārstrādātais
izdevums, Rīga
2. Liguts V. „Intensīvās terapijas rokasgrāmata”, SIA „Medicīnas apgāds”, Rīgā, 2008, ISBN 978813-04-2.
Metodiskie materiāli
1. Tarelkina I. Kardiovaskulārā sistēma
2. Tarelkina I. Kaulu, muskuļu sistēmas slimības
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3.
4.
5.
6.
7.

Ankrava J. Metodiskais materiāls desmurģijā 2.kursam
Voita D. Iekšējās sekrēcijas orgānu sistēma
Voita D. Kaulu savienojumi
Voita D. Metabolisms. Siltumregulācija
Lazdāne A. Metodiskie norādījumi praktiskām nodarbībām "Jaundzimis bērns"
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Pielikums Nr.3

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas Darba devēju aptaujas anketa
Lai LU RMK pilnveidotu studiju procesu un jauno speciālistu sagatavošanu, organizējam darba
devēju aptauju. Lūdzam ar izpratni uztvert jautājumus un sniegt objektīvas atbildes uz tiem.
1. Cik pēdējo 6 gadu LU RMK absolventu strādā Jūsu veselības iestādē?
..............................................................................................................................................
2. Kā Jūs raksturotu māsas - pēdējo gadu LU RMK absolventes?
Labi teorētiski un praktiski sagatavotas
Jā
Nē
Labi teorētiski sagatavotas, bet nepietiekoši apgūtas praktiskās iemaņas Jā
Nē
Samērā vāji teorētiski un praktiski sagatavotas
Jā
Nē
Kopumā vērtējumu izteikt grūti, jo jaunās māsas ir ļoti atšķirīgas
Jā
Nē
Cits raksturojums:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
3. Lūdzu novērtējiet absolventus sekojošos kritērijos, kurus studenti studiju laikā ir sasnieguši
un kurus nav (1 – ļoti minimāli, 4 – ļoti lielā mērā)(ar X atzīmēt atbilstošo)
Vērtējuma kritērijs
Vērtējums
1
2
3
4
Spēj strādāt sadarbībā ar citiem
Spēj vadīt savu darbu
Spēj plānot un organizēt darbu
Spēj kritiski izvērtēt esošo situāciju un attiecīgi reaģēt
Spēj patstāvīgi atlasīt informāciju, veikt tās analīzi,
definēt un risināt problēmas
Spēj noteikt prioritātes aprūpes veikšanā
Spēj praktiski risināt problēmas
Spēj komunicēt par praktiskiem jautājumiem un to
risinājumiem
4. Vai Jums ir cits komentārs par LU RMK studiju programmas Māszinības/Ārstniecība
absolventiem?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
5. Jūsu ieteikumi studiju programmas Māszinības/Ārstniecība attīstībai un pilnveidei: (ar X
atzīmēt atbilstošo)
Ieteikums
Obligāti
Varbūt
Nezinu
Pilnveidot teorētisko sagatavotību
Pilnveidot praktisko sagatavotību
37

Vairāk informēt par reālo situāciju veselības
aprūpes iestādēs
Vairāk
informēt
par
jaunākajiem
sasniegumiem veselības aprūpē
Citi ieteikumi:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
6. Jūsu priekšlikumi sadarbības uzlabošanai ar darba devēju:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
7. Vai esat piedalījies studiju programmas realizācijā?
a. Vadu praktiskās nodarbības studiju kursa ietvaros
b. Vadu klīnisko praksi
c. Vadu kvalifikācijas darbus
d. Piedalos studiju kursa noslēguma pārbaudījumos
e. Piedalos studiju kursa programmas izstrādē
8. Īsas ziņas par intervējamo:
a. Darba vieta ......................................................................................................................
b. Ieņemamais amats ...........................................................................................................
c. Izglītība un absolvētā mācību iestāde .............................................................................
d. Darba pieredze, darba stāžs (gadi) ..................................................................................
e. Vecums ...........................................................................................................................
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APSTIPRINĀTS
Rīgas Medicīnas koledžas
Padomes sēdē
2009.gada 21.oktobrī
Protokols Nr. 25

4. Rīgas Medicīnas koledžas
Ikgadējais studiju programmas ,,Ārstniecība” (4172100) pašnovērtējuma
ziņojums
2008./2009. studiju gadam
Rīgas Medicīnas koledžas studiju programmas ,,Ārstniecība” mērķi un uzdevumi 2008./2009.
studiju gadā:
– izglītot kvalificētus augstākās izglītības līmeņa speciālistus veselības aprūpes jomā
atbilstoši LR profesijas standartiem, Latvijas likumdošanai, pamatojoties uz koledžas ilgtermiņa
attīstības plānu (2004. -2010.) un 2005. gada akreditācijas komisijas ieteikumiem,
– īstenot izglītības procesu, veicināt studējošo personības attīstību un nodrošināt iespēju iegūt
pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un ceturtā līmeņa profesionālo kvalifikāciju.
2008./09.ak.gadā uzņemšanas komisijā saņemti 72 iesniegumi ārstniecībā. Ārstniecības
studiju programmā imatrikulēti 49 studenti, studiju programmā konkurss - 1,46 reflektanti uz vienu
vietu. Salīdzinot ar iepriekšējo studiju gadu vērojams konkursa pieaugums.
Akadēmiskais
gads
2008./09.

Iesnieg. skaits
72

Studiju programma „Ārstniecība”
Imatrikulētie
Konkursa koeficients
49
1,46

vid.iesk.punkti
13,3

Absolventu skaits Ārstniecība studiju programmā 2009. gadā – 25 studenti.
4.1. Studiju programmas saturs, organizācija un praktiskā realizācija
4.1.1. izmaiņas studiju programmas saturā un praktiskajā realizācijā
2008./2009. ak.g. turpinājās studiju programmas pilnveides pasākumi studējošo pašvadītas
mācīšanās nodrošināšanai. Tiek izmantotas rakstu un grāmatu nodaļu kopijas, gatavoti uzskates
līdzekļi, kā arī mācību procesa pilnveidošanai mācībspēku sagatavoti lekciju konspekti un izdales
materiāli.
Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība pamatā ir saistīta ar kvalifikācijas darbu tēmām.
Pētniecisko darbu tēmu izvēle notiek saskaņā ar ārstniecības katedras ieteiktām aktuālām
tēmām veselības aprūpes sistēmā Latvijā un profesijā un apstiprinātajiem studiju programmas
pētniecības virzieniem.
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Kvalifikācijas darbu tēmu galvenie virzieni 2008./2009.akad.gadā:
•

koledžā ir noteikti 2 galvenie zinātniskā darba virzieni:

Izglītības kvalitāte veselības aprūpes studiju programmās.
Sabiedrības veselība.
•

4 galvenie ārstniecības studiju programmas zinātniskās pētniecības virzieni:

1. Ārsta palīgs veselības aprūpes sistēmā Latvijā.
2. Profesionālās kompetences kā izglītības kvalitātes indikators.
3. Sabiedrības izglītotība pirmās palīdzības sniegšanā efektīvai turpmākai neatliekamās
medicīniskās palīdzības nodrošināšanai.
4. Fiziskā, garīgā veselība un vide.

4.1.2. Studiju programmas satura, organizācijas un praktiskās realizācijas analīze
Lekciju un

praktisko darbu īpatsvars nav mainīts, kā arī kvalifikācijas darba izpildes

organizācija nav mainīta. Taču ir būtiski uzlabota prakšu organizācija studiju kursā profesionāli
tehniskās iemaņas. Studiju plānā izmaiņas salīdzinot ar iepriekšējo studiju gadu nav veiktas.
(Pielikums Nr.1)
4.2. Studiju programmā studējošie
4.2.1. Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidē
Analizējot 2008./09. studiju gada anketēšanas rezultātus, ņemti vērā studentu priekšlikumi par
informācijas

tehnoloģiju

pieejamības

uzlabošanu

gan

koledžā,

gan

viesnīcā.

Jau

no

2009./10.ak.gada 1. septembra datorklase ir pieejama studentiem ārpus nodarbību laika. Paredzēta
bezvadu interneta pieslēguma izveide koledžas dienesta viesnīcā. Aptauju rezultāti tiek uzkrāti un
salīdzināti ar iepriekšējā perioda rezultātiem. Anketas ir anonīmas un netiek personiski saistītas ar
katru konkrētu studentu, iegūtie rezultāti tiek izmantoti studiju kvalitātes uzlabošanai.
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4.2.2. Aptaujas par studiju programmu rezultātiem
Ik gadu studenti novērtē kopējo studiju programmas realizāciju un tās realizāciju teorētiskā un
praktiskā aspektā (skat. 1.tab.).
1.tab.Studnetu vērtējums programmai kopumā, teorētiskajai un praktiskai studiju realizācijai

Realizētās programmas kopējais vērtējums
teorētisko nodarbību kvalitāte kopumā
mācību prakšu kvalitāte kopumā
klīnisko prakšu kvalitāte kopumā

Vid.vērt.
8,52
9,0
8,0
8,0

2008./09. studiju gada aptaujā studentiem novērtējot realizētās studiju programmas pozitīvos
aspektus, pārsvaru ieguvuši divi kritēriji – spēja iegūt bezmaksas izglītību (29,4%) un programmu
realizē profesionāli mācībspēki (25,5%) (skat.2.tab.). Iegūtie dati ļauj secināt, ka studiju
programmas realizācijā izvēlētās mācību metodes un akadēmiskā personāla mērķtiecīgā atlase bijusi
racionāla.
2. tab Studiju programmas pozitīvie aspekti

Iespēja iegūt bezmaksas izglītību.
Programma sniedz pietiekošas teorētiskas zināšanas.
Programma sniedz pietiekošas praktiskās iemaņas.
Programma bija vienkārši interesanta.
Programmu realizē profesionāli docētāji.
Programma tiek realizēta estētiski skaistā un sakoptā vidē.
Cits pozitīvs aspekts (saprotošs un pretimnākošs kolektīvs)

29,4%
13,7%
15,7%
7,9%
25,5%
5,9%
1,9%

Kā ik gadu, tika noskaidroti programmas realizēšanas negatīvie aspekti. Aptaujā daļa studentu
negatīvos aspektus nebija saskatījuši. No iegūtajiem datiem visbiežāk bija atzīmēts- Studiju
programma nesakrīt ar reālo situāciju ārsta palīga praksē. Bieži vien reālajā praksē studenti nesastop
ideālo variantu un precīzus profesionālo iemaņu standartus.
Tā kā studiju procesa realizācijā tiek iesaistīti mācībspēki, kuri ir attiecīgās nozares speciālisti,
būtiski šķita novērtēt teorētisko nodarbību realizāciju ietekmējošos faktorus. Studentiem tika
piedāvāti noteikti kritēriji (skat.3.tab.)
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2
3
3
2

1

2
1

3

Pilnībā
piekrītu

Kompetenti docētāji
Saista teoriju ar praksi
Daudz praktisku piemēru
Interaktīvas mācību metodes
Pārdomāta patstāvīgo darbu organizācija
Pieejami konsultāciju laiki
Kvalitatīvas teorētisko nodarbību prezentācijas
Attieksme pret koledžas studentiem
Nodarbību saraksta ievērošana
Izmantotie studiju materiāli

Piekrītu

Pilnībā
nepiekrītu

Nepiekrītu

3.tab. Teorētisko nodarbību realizācijā iesaistīto mācībspēku vērtējums (dati absolūtos skaitļos)

9
12
11
13
13
10
13
8
9
12

8
3
4
1
2
7
2
9
4
5

No iegūtajiem rezultātiem var secināt, ka mācībspēki studiju programmu realizē atbilstoši
aktuālajām tendencēm nozarē, vēlas studiju procesu padarīt studentam interesantu un saistītu ar
praksi. Tā kā 50% studiju apjoma tiek realizēti praksēs, noskaidrots studentu viedoklis par īstenoto
praksi (skat.4.tab.). Novērojama tendence, ka prakses un teorijas saistība un pēctecība ir arvien
izteiktāka. Mācībspēki prakses realizācijā izmanto variablus praktisko iemaņu un prasmju
attīstīšanas uzdevumus.

Pilnībā
piekrītu

Piekrītu

Pilnībā
nepiekrītu

Vērtēšanas kritērijs
Personāla labvēlīgā attieksme pret studentiem
veselības aprūpes iestādē..
Daudz dažādu, interesantu darba uzdevumu prakses
laikā.
Praktizējošo speciālistu negatīvā attieksme pret
studentiem.
Pārāk gari prakses periodi vienā veselības aprūpes
iestādē.
Pārāk īsi prakses periodi vienā veselības aprūpes 1
iestādē.
Prakses satura neatbilstība Jūsu priekšstatam par to.
1
Garlaicīgi un nepiemēroti uzdevumi studentiem 3
prakses laikā.

Nepiekrītu

4.tab. Praktisko nodarbību kvalitāte (dati absolūtos skaitļos)

3

8

6

3

8

6

5

4

8

5

6

6

4

7

5

8
5

5
5

3
4

Apkopojot datus iezīmējas, ka studentam studiju laikā nākas saskarties ar negatīvām
tendencēm. Kā atzīmē studenti, ne reti prakses laikā nākas saskarties ar negatīvu attieksmi no
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veselības aprūpē strādājošajiem, uzskatot studējošos kā traucējumu savu tiešo pienākumu veikšanai.
Otra puse no anketētajiem studentiem atzīmē pretēju situāciju –labvēlīgo, saprotošo attieksmi,
tieksmi vienmēr parādīt, paskaidrot..
4.3. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls
2008./09.ak.gadā studiju programmas īstenošanā iesaistīti 27 mācībspēki, no tiem 18 vēlētais
akadēmiskais personāls (docenti, lektori un asistenti) un 2 viesdocenti, kā arī stundu pasniedzēji.
2008./09. akadēmiskajā gadā akadēmiskais personāls bija pietiekošs, lai pilnībā nodrošinātu
optimālu studiju procesa īstenošanu. Programmu realizējošais mācībspēku sastāvs nokomplektēts
augsti kvalificēts, stabils un lojāls, ne šaurs sava studiju kursa docētājs, bet spējīgs darboties
pētniecībā, studiju kursu izveidē un vadīšanā, projektos u.c.
Trīs akadēmiskā personāla pārstāvji turpina izglītību doktorantūrā- Linda Alondere, Astra Bukulīte
un Dita Raiska. Mācībspēki sistemātiski paaugstinājuši savu kvalifikāciju tālākizglītības pasākumos:
kursos, semināros, piedaloties un uzstājoties konferencēs, tālākizglītības programmās, iesaistoties
zinātniskās un akadēmiskās sadarbības projektos, piedaloties nozares (medicīna) konferencēs
Latvijā un, iespēju robežās, ārvalstīs. Akadēmiskā gada beigās mācībspēki iesnieguši ikgadējo
atskaiti par zinātniski-pētniecisko un akadēmisko darbību.
Joprojām Ārstniecības studiju programmas mācībspēku mobilitāte īstenojusies, galvenokārt,
dabaszinātņu studiju kursos, sociālo zinātņu studiju kursos un nozares studiju kursos, piemēram,
Klīniskā farmakoloģija un farmakoterapija, Vispārīgā patoloģija, Internā medicīna. Šajās vizītēs
iegūtā pedagoģiskā un zinātniskā darba pieredze ārvalstīs tiek izmantota studiju procesā: Inga
Buceniece, Rūta Bogdanova, Astra Bukulīte, Jana Ankrava, Karīna Kurtiša, Olga Gusakova.
Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība turpinājusi būt saistīta ar 2 galvenajiem koledžas
zinātniskā darba virzieniem: izglītības kvalitāte veselības aprūpes studiju programmās un
sabiedrības veselība. Akadēmiskā personāla zinātniski- pētnieciskā darbība atspoguļota -Pielikums
Nr.2
4.4. Studiju programmas finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais
nodrošinājums
Vidējais aprēķinātais un finansētais vietu skaits 2008. gadā 312; Maksas studiju vietu nav.
Infra struktūras sakārtošanai, studiju programmas veiksmīgai realizācijai un studentu sadzīves
apstākļu uzlabošanai, 2008.gadā koledžai tika piešķirts finansējums:
•

no valsts pamatudžeta apakšprogrammas Koledžas (0311) 1 081 258 Ls;
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no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas Zinātniskās darbības attīstība un infrastruktūras
nodrošināšana augstskolās un koledžās (0303) 8 118 Ls;



no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas Eiropas sociālā fonda izglītības projektu
līdzfinansēšana, nodrošināšana (2801) 11 346 Ls;



no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas Eiropas izglītības programmu projektu īstenošana
(3202) 20 151 Ls, tai skaitā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4597 Ls, ieņēmumi no citu
Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas, kas
nav Eiropas Savienības struktūrfondi, 15554 Ls.

Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu 2008.gadā nav bijis.
Kopā ieņēmumi 2008.gadā 1 164270 Ls, tai skaitā:
•

no valsts pamatbudžeta piešķirti 1 105 319 Ls, apgūti 1 038 372 Ls. Neizmantots
pamatbudžeta finansējums 66 947 Ls (slēgtie budžeta asignējumi) – sakarā ar Izglītības un
zinātnes ministrijas rīkojumiem nav izmaksātas prēmijas par darbinieku vērtēšanas
rezultātiem 2008.gadā;

•

no Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu īstenošanas 15 554 Ls, 2008.gadā apgūti 13 833
Ls saskaņā ar līguma nosacījumiem.

•

2008.gadā nopenīti pašu ieņēmumi 112 065 Ls.

Pašu ieņēmi izmantoti koledžas kopējā budžeta ietvaros, galvenokārt, infrastruktūras
uzlabošanai.
Koledžas pašu ieņēmumi 2008.gadā veidojušies no šādiem galvenajiem ieņēmumu posteņiem:
•

ieņēmumi no tālākizglītības maksas kursiem 8 045 Ls;

•

ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un pārējiem kancelejas pakalpojumiem 2 221 Ls;

•

ieņēmumi par telpu nomu 4 558 Ls;

•

ieņēmumi par viesnīcu pakalpojumiem 97 241 Ls

Koledžas izdevumi 2008.gadā kopsumā ir bijuši 1 252 166 Ls.
Studiju procesa uzskaites un organizācijas uzlabošanai 2008.gadā iegādāta datorprogramma
WinStudents no SIA Ankravs par 4130 Ls, par programmas uzturēšanu 2009.gadā samaksāti 413
Ls.
Ievērojamus līdzekļus no koledžas budžeta prasa studentu klīnisko prakšu organizēšana
klīnikās un veselības aprūpes iestādēs. 2008./09.studiju gadā par prakšu nodrošināšanu samaksāti
4970 Ls, t.sk. Rīgas Ātrās medicīniskās palīdzības stacijai 3213 Ls, Rīgas Dzemdību namam 432 Ls,
SIA Aprūpes birojs – 1325 Ls.
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2008./09. studiju gadā iegādāta datortehnika, tai skaitā projekcijas iekārta par 2014 Ls,
mēbeles par 11800 Ls, mācību materiāli un inventārs (termometri, instrumentu galdiņi, sporta
trenažieri) par 1670 Ls.
2008.gada 4.ceturksnī no budžeta finansējuma un pašu ieņēmumu līdzekļiem ievērojama
daļa atvēlēta dienesta viesnīcas ēkas uzturēšanai un labiekārtošanai, lai turpinātu studentu sadzīves
apstākļu uzlabošanu un nodrošinātu nekustamā īpašuma apsaimniekošanu atbilstoši labas
saimniekošanas prakses principiem. 2008./09. studiju gadā pabeigti 2008.gada sākumā uzsāktie
dienesta viesnīcas logu nomaiņas darbi, ko veica SIA „Ekoplast” saskaņā ar līgumu Nr.18/07-2008;
līdz ar to ēkai nomainīti visi logi. SIA „Ekoplast” 2008.gada 4.ceturksnī samaksāti 30745 Ls..
Nobeigti 2008.gada maijā uzsāktie pasažieru liftu (reģ. Nr. CL9182, CL9183) remontdarbi, ko veica
SIA „Recept – Holding Lifts” (darbu izmaksas 11649 Ls), kā arī aukstā ūdens apakšējās sadales
cauruļu nomaiņas darbi, ko veica SIA „Vilar” saskaņā ar līgumu Nr.12/08-Kr; darbu izmaksas 5824
Ls. Novērstas kanalizācijas izvada un lietus notekūdeņu sistēmas problēmas, ko veica SIA „Vega un
Ko” saskaņā ar līgumu Nr.08-33; darbu izmaksas 2940 Ls. Pašu spēkiem turpināts kosmētiskais
remonts dienesta viesnīcas telpās. Iegādātas 31 plīts dienesta viesnīcas virtuvēm par 3999 Ls.

4.5.1.

4.5. Ārējie sakari
Sadarbība ar darba devējiem

Lai 2008./09.ak.gadā realizētu studiju programmās paredzētos vispusīgos klīniskās prakses
mērķus un uzdevumus:
1. Ar darba devējiem un profesionālajām organizācijām veidotas atšķirīgas sadarbības formas,
līgumu nosacījumi un paplašināts veselības aprūpes iestāžu skaits, kuras iesaistītas klīnisko
prakšu īstenošanā. Sadarbības paplašināšana ar darba devējiem risināta vairākos virzienos :
1.1.attīstot sadarbību un slēdzot jaunus sadarbības līgumus vai pagarinot esošos līgumus ar
Rīgas veselības aprūpes iestādēm. Pavisam noslēgti sadarbības līgumi ar 12 veselības
aprūpes iestādēm Rīgā- ar Rīgas Austrumu klīnisko slimnīcu, kuras sastāvā ir 4 klīnikas „Gaiļezers”, „Linezers”, „ Biķernieki” un LOC, ar Rīgas 1. slimnīcu, ar Rīgas 2. slimnīcu, ar
P. Stradiņa KUS, ar Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcu, ar Rīgas psihiatrijas un
narkoloģijas centru, ar BKUS, ar Rīgas Dzemdību namu, ar LIC, ar RĀMPS, ar SIA
„Aprūpes biroju”, ar RSAC Ģaiļezers”.
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1.2. paplašinot sadarbību ar reģioniem, lai prakses studentiem kļūtu pieejamākas dzīves vietai kā
arī, lai absolvents spētu labāk atrast turpmāko darba vietu reģionā. Tika noslēgti sadarbības
līgumi par studentu klīniskās un kvalifikācijas prakses nodrošināšanu ar Rēzeknes, Alūksnes,
Madonas, Valmieras slimnīcām.
2. sekmējot sadarbību trīspusējo līgumu noslēgšanai. Ārstniecības programmas II un III kursu
studenti klīnisko praksi īstenoja Ludzā, Talsos, Ventspilī, Balvos, Jelgavā, Madonā, Cēsīs,
Jēkabpilī, Līvānos, Limbažos, Ādažos, Saulkrastos u.c. ;
3. Ar sadarbības partneriem panāktas vienošanās par klīnisko prakšu vietu nodrošinājumu bez
samaksas, iekļaujot samaksu klīnisko prakšu vadītājām par pedagoģisko darbu (ar Koledžas
padomes lēmumu-3 stundas nedēļā par 1 studentu pēc asistenta likmes).
4. Ar RAKUS, kas ilgstoši ir koledžas klīnisko prakšu pamatbāze, saskaņots un apstiprināts
apmācīttiesīgā personāla saraksts visās 4 klīnikās - Klīnikā „Linezers”- 6, Klīnikā „Gaiļezers”40, Klīnikā „Biķernieki”- 11 un LOC-8 apmācīttiesīgs personāls.

4.5.2. Starptautiskā sadarbība
2008./2009. akad. gadā studiju programmas ,,Ārstniecība„ studentiem

un mācībspēkiem

tika piedāvātas iespējas aktīvi iesaistīties starptautiskos projektos un programmās (Erasmus
mobilitātes programmas ietvaros) kādā no partneraugstskolām:
1. Somija

- Swedish University of Applied Sciences Vaasa

2. Beļģija

– Ersamushogeschool Brussels

3. Zviedrija

– Mid Sweden University, Department of Health Sciences
Sundsvall

4. Lietuva

– Kaunas College Medical and Social Sciences

5. Nīderlande

– Amsterdam School of Health Professions

6. Bulgārija

– Plovdiv Medical University

7. Čehija
8. Slovākija

– Medico-Social Faculty University of Ostrava
– Comenius University in Bratislava, Jessenius Faculty of
Medicine in Martin

9. Portugāle

– Polytechnic Institute of Leira
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10. Portugāle

– Polytechnic Institute of Viseu

Studiju programmā „Ārstniecība” studējošie 2008./2009. akadēmiskajā gadā netika iesaistījušies
Erasmus mobilitātes programmā vājo svešvalodas zināšanu un ekonomisko apsvērumu dēļ.
Studiju programmas „Ārstniecība” docētāju dalība mobilitātē redzama 5.tabulā.
5.tab. 2008./2009. ak.gad. Mācībspēku mobilitātē piedalījās:
Mācībspēks
Partneraugstskola
Mobilitātes periods
Inga Buceniece
Siauliai College
01.12.-03.12.2008

Lekcijas tēma
„Communication
Psychology,
Nonverbal
Communication.”

Jelena Harlamova

Siauliai College

01.12.-03.12.2008

,,The psycological aspects
of suicide”

Daina Voita

Medical
University 27.04.-02.05. 2009
college of Medicine
Plovdiv
Medical
University 27.04.-02.05. 2009
college of Medicine
Plovdiv

,,Psychological aspects and
management of pain”

Inga Buceniece

„Communication
Psychology,
Nonverbal
Communication.”

2008./2009. akadēmiskā gadā koledžā studēja 6 studentes no partneraugstskolām: Kaunas College
(1 studente), Vilnius College of Higher Education (2 studentes), Siauliai College (3 studentes), kā
arī prezentēja lekcijas un dalījās pieredzē vieslektori no vairākām sadarbības augstskolām.
4.6. Informācija, analīze par studiju programmu kopumā
Studiju programmas attīstībai un programmas pilnveidei nākamajam akadēmiskajam gadam
svarīgi apzināties, analizēt un noteikt studiju programmas stiprās un vājās puses, draudus un
iespējas, ņemot vērā studiju programmas 2008./09. ak.gada darbības analīzi.
IEKŠĒJIE FAKTORI
Stiprās puses :

•

•
•

•

Vājās puses :
Personāls
ilglaicīgi sastrādājies personāls ar • akadēmiskā personāla vidējais vecums
pieredzi studiju programmu izstrādē un
47 gadi,
īstenošanā,
• maz akadēmiskā personāla ar doktora
grādu
iespējas izglītoties un gūt pieredzi ES
valstu partneraugstskolās,
profesionālo studiju kursu īstenošanā
iesaistītajam akadēmiskajam personālam
ir liela profesionālā darba pieredze,
profesionālo studiju kursu īstenošanu
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iespējams nodrošināt klīnikās, iesaistot
veselības aprūpes iestādēs strādājošos
Akadēmiskā un zinātniskā darbība
Studiju programma:
• augstākās izglītības pakāpē koledžas
darbība ir 4 gadus, tāpēc ir nepietiekama
• plašs veselības aprūpes iestāžu tīkls ar
pieredze
valsts
pirmā
līmeņa
līgumattiecībām par prakses vietu
nodrošināšanu,
profesionālās
augstākās
izglītības
programmu īstenošanā
• tiek īstenotas daudzveidīgas MPIC
saskaņotas
un
apstiprinātas • studentiem trūkst pieredzes un iemaņu
profesionālās
pilnveides
un
patstāvīgā darba realizēšanā
tālākizglītības programmas
• nepietiekama studentu informētība un
inertums līdzdalībai studiju, atpūtas un
• labs
mācību
metodiskais
sadzīves jautājumu risināšanā
nodrošinājums
• mūsdienīgs mācību un medicīnisks • nepietiekama akadēmiskā personāla
aprīkojums, tiek izmantotas jaunās
motivācija zinātniskam darbam
tehnoloģijas informācijas iegūšanai un
studiju kvalitātes uzlabošanai
• visi, tai skaitā profesionālie studiju
kursi,
nodrošināti
ar
augstāko
profesionālo vai akadēmisko izglītību
ieguvušiem docētājiem
• notiek studentu un docētāju darba
pašvērtējums
• darbojas atgriezeniskā saite no
studentiem par studiju kvalitāti
Infrastruktūra un finanses
• koledžas telpas slimnīcu kompleksā
• nepieciešama telpu noma studiju
nodrošina studiju procesa īstenošanu
programmas īstenošanai, tas saistās
atbilstošu praksei un darba tirgum
ar papildus finansējumu telpu nomai
• sekmīgs menedžments efektīvai finanšu
• liels mācību procesā neizmantojamo
resursu izmantošanai ekonomiskas
platību īpatsvars
spriedzes apstākļos
• bibliotēkai
neatbilstošas
telpas
• studiju programmās ir pietiekoši liels
ierobežo
tās
pieejamību
un
studējošo skaits, nav sadrumstalotu
kvalitatīvu darbību
studiju programmu ar mazu studentu
• studiju
procesam atbilstošas
skaitu, tas nodrošina maksimāli
mūsdienīgas mācību vides pilnveide
efektīvu finanšu līdzekļu izlietojumu un
veicama nomātās telpās
iespējas līdzekļu ekonomijai
• ir noslēgts nomas līgums par telpu īri
ar
Rīgas
Austrumu
klīnisko
universitātes slimnīcu
• koledžas apsaimniekošanā nodotajā
dienesta
viesnīcā
veikti
kapitālieguldījumi sadzīves apstākļu
uzlabošanai un ēkas uzturēšanai
• no valsts budžeta finansētas studiju
vietas
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• akreditēta koledžas bibliotēka
Starptautiskie sakari
• plašs – 14 partneraugstskolu tīkls
starptautiskās
darbības
īstenošanai: • nav pietiekamu svešvalodu zināšanu
Erasmus studentu un docētāju mobilitātes studentiem un akadēmiskajam personālam,
aktīvi
darbotos
starptautiskajā
organizēšanai,
zinātniski
pētnieciskās lai
darbības un pieredzes apmaiņai
akadēmiskajā apritē
• iespējas
organizēt
starptautiskas • ir
mazs
ārzemju
studentu
un
zinātniskas konferences
un piedalīties viesprofesoru skaits
starptautiskās konferencēs
• vāja Erasmus mobilitāte Ārstniecības
studentiem
ĀRĒJIE FAKTORI
•
•
•

Drošība
darba
tirgū

Latvijas
pieprasīti
speciālisti
valsts finansējums veselības aprūpes
studiju vietām
pozitīvas
atsauksmes
no
darba
devējiem par absolventu sagatavotību
darba
tirgum,
par
studējošo
profesionālajām kompetencēm

•

•
•
•
•

Draudi
demogrāfiskā situācija nosaka vidējo
izglītību ieguvušo absolventu skaita
samazināšanos
zems profesiju prestižs nepietiekoša
atalgojuma dēļ
veselības
aprūpes
sistēmas
reorganizācija
konkurence
augstākajā
izglītībā
veselības aprūpes nozarē
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes
attīstības stratēģija attiecībā uz koledžas
nomāto
telpu
plānoto
turpmāko
izmantošanu

Studiju programmas „Ārstniecība” attīstības plāns, studiju procesa veiksmīgai norisei un
realizācijai, izstrādāts, pamatojoties uz esošās situācijas analīzi (SVID analīze):
1.

Studiju programmas attīstība un pilnveide uz studiju rezultātiem balstītai studiju
programmas kvalitātes nodrošināšanai:
1.1.Studiju satura un apjoma izvērtējums, saskaņā ar iekšējo auditu rezultātiem.
1.2.Pilnveidots studiju kursu (NMP, Civilā aizsardzība un katastrofu medicīna) saturs,

ņemot vērā pārmaiņas nozarē.
2.

Mācību vides nodrošināšana un attīstība:
2.1.

Pilnveidota materiāltehniskā bāze, papildināti bibliotēkas krājumi,

iegādāts

mūsdienu prasībām atbilstošs aprīkojums kvalitatīvai nodarbību norisei.
2.2.

Mērķtiecīga sadarbība ar klīniskās prakses bāzēm.

2.3.

Studiju pievilcības sekmēšana, vides nodrošināšana studentu patstāvīgam darbam
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un bibliotēkas pieejamība informācijas resursu nodrošināšanai.
3. Akadēmiskā un vispārējā personāla iesaistīšana studiju programmas attīstībā un pilnveidē:
3.1.

Pilnveidotas studiju programmas: Speciālās profesionāli tehniskās iemaņas ārsta

palīga praksē – 2 KP, Katastrofu medicīna – 1KP, Toksikoloģija -1 KP, iesaistot to
pilnveidē stundu pasniedzējus.
3.2.Regulāri tiek vērtēts mācībspēku darbs, veicot studentu aptaujas par apgūtajiem studiju
kursiem.
3.3. Ir nodrošināta docētāju regulāra kvalifikācijas paaugstināšana, veicinot viņu
piedalīšanos pētnieciskajos projektos, konferencēs un personāla mobilitātē.
4. Sadarbība ar studējošiem
4.1. Studenti iesaistīti studiju programmas ,,Ārstniecība” programmas novērtēšanā,
4.2. Studentu līdzdalība pašpārvaldē
5. Sadarbība ar profesionālo sabiedrību:
5.1.Regulāri (reizi studiju gadā) sadarboties ar darba devējiem studiju programmas
novērtēšanā
Ārstniecības katedras vadītāja

S. Villere
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Pielikums Nr.1
APSTIPRINĀTS:
Rīgas Medicīnas koledžas
Padomes sēdē
2008.gada 28.08.
Protokols Nr.18

ĀRSTNIECĪBA
Izglītības līmenis: Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība
Programmas kods: 41 721 00
Kvalifikācija: ārsta palīgs
Studiju ilgums: 3 gadi (120 kredītpunkti)
Prasības uzsākot studiju programmas apguvi: vidējā izglītība
Studiju programmas īstenošanas veids: pilna laika studijas
Izglītības programmas saturs ietver šādas pamatdaļas:
Studiju kursi – 89 KP;
Prakse ( ārpus izglītības iestādes) – 21 KP;
Kvalifikācijas darbs – 10 KP
Studiju plāns
Studiju

Studiju kursi

KP

kursa
kods

skaits

Eks.

1.

2.

3.

Teor.

Patst.

Semin.

Klīn.

E;

stud.

stud.

stud.

lekc.st.

d.st.

stundu

prakses

Iesk.

gads

gads

gads

skaits

KP

I

1.s.

skaits

skaits

2.s.

3.s.

4.s.

5.s.

Vispārizglītojošie
VpH101
VpS102
VpS201
VpS202
VpS301
VpS203
VpS302

VpD103
VpD104
VpD105
VpD106
VpD201

VpU201
VpU202

Humanitārās zinātnes
Latīņu valoda
Sociālās zinātnes
Saskarsmes psiholoģija
Attīstības psiholoģija
un ievads psihosom.
Krīžu psiholoģija
Pētniecība
Pedagoģija
Socioloģija
Dabaszinātnes un
informācijas
tehnoloģijas
Bioloģija un ģenētika
Anatomija un
fizioloģija
Higiēna un
epidemioloģija
Mikrobioloģija
Informātika
Uzņēmējdarbības
modulis
Uzņēmumu dibināšana,
vadība
Projektu izstrāde,
vadība

2

0

28

52

0

I

2

2

42

28

10

0

I

2

2
1
1
1
1

52
26
26
12
26

28
14
14
14
14

0
0
0
14
0

0
0
0
0
0

I
I
I
I
I

1

26

14

0

0

I

1

5

110

70

20

0

E

3

1
2
1

26
42
0

14
28
14

0
10
28

0
0
0

I
I
I

1

26

14

0

0

I

1

26

14

0

0

I

2
1
1
1
1

2
1

2
1

1
1
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VpU101

26

14

0

0

1

26

14

0

0

I

1

16

14

10

0

I

1

26

14

0

0

I

VpU302

Lietvedība
Finanšu uzskaites
sistēma
Sociālā dialoga
veidošana
Darba tiesiskās
attiecības

Med101

Nozares
Obligātie
Farmakoloģija

3

38

42

40

0

I

Med201

Klīniskā farmakoloģija

3

78

42

0

0

I

Med 303
Med102

Medikamentozā aprūpe
Visp.patoloģija

2
2

Speciālā patoloģija
Profesionāli tehniskās
iemaņas
Sabiedrības veselības
aprūpe

1

0
28
14

0
20
0

2
0
0

I
I

Med202

0
32
26

5

26

14

0

4

E

1

26

14

0

0

I

2
5
5
1
1
1
1

52
66
66
16
14
14
14

28
34
34
4
6
6
6

0
0
0
0
0
0
0

0
2,5
2,5
0,5
0,5
0,5
0,5

I
E
E
I
I
I
I

3
3

40
40

20
20

0
0

1,5
1,5

E
E

2
2

1
1

3

40

20

0

1,5

I

2

1

1

14

6

0

0,5

I

2
1
1

26
16
12

14
4
8

0
0
0

1
0,5
0,5

I
I
I

8

80

40

0

5

E

2

0
130

0
70

0
0

2
1

I

26
26
0
0
0
52
26

14
14
28
28
28
28
14

0
0
52
52
52
0
0

0
0
0
0
0
0
0

I
I
I
I
I
I
I

VpU301
VpU102

Med103
Med302

Āpp211

Profesijas
Ievads NMP, filoz.,
ētika, juridiskie asp.
Propedeitika
Terapija
Neiroloģija
Ādas un STS
Acu un LOR sl-bas
Infekcijas slimības
Vispārīgā, speciālā
ķirurģija, traumatol.
Pediatrija
Dzemdniecība
un ginekoloģija
Psihiatrija un mentālā
veselība
Reanimācija un
intensīvā terapija
Katastrofu medicīna
Toksikoloģija
NMP, medic.tehnol.,
aprīkojums
Speciālās PTI ārstu
palīgu praksē

Izv101
Izv102
Izv103
Izv104
Izv105
Izv106
Izv201

Izvēles ( 2KP gadā)
Lietišķā etiķete
Dizaina pamati
Angļu valoda medicīnā
Latviešu valoda
Krievu valoda
Fiziskā aktivitāte
Stresa menedžments

Āpp101
Āpp102
Āpp201
Āpp202
Āpp203
Āpp204
Āpp205
Āpp206
Āpp207
Āpp208

Āpp209
Āpp301
Āpp302
Āpp303
Āpp210

1

6
1
1
2
2
2
4
1

I

1
1
1
1

2

1
2

1
2

2

I

1
1

4
1

2
2

3
3

2
1

1
1
1

1
2
1
1
3
2
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

52

5

Izv202

Izv203

Izv204
Izv205
Izv301
Izv302
Izv303

Netradicionālās aprūpes
metodes
Neiro -lingvistiskā
programmēšana un
kontakta terapija
pacientu aprūpē
Informācijas
tehnoloģijas veselības
aprūpes iestādēs
Bibliogrāfija
Radioloģija
Masāža
Paliatīvā aprūpe
KOPĀ:

Kods
Āpp002
Med001
Āpp003

Āpp000
Āpp001

1

26

14

0

0

I

1

1

26

14

0

0

I

1

1
1
2
2
2

0
26
26
26
26

14
14
14
14
14

26
0
0
0
0

0
0
1
1
1

I
I
I
I
I

89

1400

838

204

28

II. Prakse veselības
aprūpes
iestādēs
Slimību, traumu un kritisko
situāciju diagnostika un NMP
Sabiedrības veselības
aprūpe
Katastrofu medicīna
KOPĀ:

III.Kvalifikācijas darbs
Kvalifikācijas eksāmens

Direktores vietniece studiju darbā

1.
kurss

1

1
1
2
2
2
19

2.
kurss

16

20

16

3. kurss

KP
1.sem.
17
2
2
21

2.sem.

1.sem.

2.sem.

1.sem.

1

4

4

2

1

4

4

2

2.sem.
6
2
2
10

10 KP

A.Bukulīte
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Pielikums Nr.2

Rīgas Medicīnas koledžas akadēmiskā personāla piedalīšanās starptautiskos
projektos, LZP un citu institūciju fiansētajos projektos
1. 2009.g LZP „Kognitīvo funkciju attīstības metodes izstrāde pusaudžiem ar mācīšanās un
kustību traucējumiem” D. Voita, dalībnieks
2. 2008.g. RPIVA zinātniskās pētniecības projekts Sitaminstrumentu mācības procesa ietekme
uz cilvēka psihisko funkciju un psihofizioloģisko rādītāju dinamiku” - D. Voita vadītāja
3. 2008.g. LU zinātniskās pētniecības projekts Posturālā refleksa hemodinamikas un
barorefleksa komponentu izpēte 2. tipa cukura diabēta slimniekiem ar un bez autonomās
neiropātijas- D. Voita, E Vaļēviča, dalībnieki

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽAS AKADĒMISKĀ PERSONĀLA GALVENĀS
ZINĀTNISKĀS PUBLIKĀCIJAS UN SAGATAVOTĀ MĀCĪBU LITERATŪRA
ATSKAITES PERIODĀ
V. Liguts Oriģinālraksts „Parkinsonismam līdzīgs sindroms metkatinona lietotājiem un
mangāna nozīme (A Parkinsonian Syndrome in Methcathinone Users and the Role of
Manganese)” žurnālā „The New England Journal of Medicine”; N ENGL J MED 358;10,
1009-1017; March 6, 2008
D. Voita, E. Valevica (2009)Autonomic nervous system function and stress tolerance in
migraine patients. Abstracts of 11th European Congress of Psychology, ECP09, Oslo,
Norway, p.492.
V. Prepjolkina. E. Armalovcha, D. Voita
(2009) Aggressive Driving Behaviour:
Connections to Cars brand and Drivers Sex among young Drivers in Latvia Abstracts of 11th
European Congress of Psychology, ECP09, Oslo, Norway, p.771
A. Vitols, D.Voita, V. Dzerve (2008) Mildronate improves carotid baroreceptor reflex
function in patients with chronic heart failure// Seminars in Cardiovascular Medicine,
vol.13 N 7, p 1-6.(e-ISSN 1822-7767)
S. Dzērve, D. Voita, V. Perepjolkina (2008) „Kognitīvo funkciju pētniecība” Skolotājs, ,
N1, 34-39.
T. Gžibovskis , M. Marnauza , D. Voita , V.Perepjolkina (2009) Development of youth
sensomotor coordination in acquistion of playing percussion instruments// Signum
Tempore, Vol2, N1, p12-21.
E. Valevica, D. Voita, D. Jegere, A. Vitols, A. Zakke (2009) „Peculiarities of autonomic
nervous system function in migraine patients with inreaesed stress reactivity in headache free
period”. Abstract book Meeting of Federation of European physiology Societies. p.253.

Mācību literatūra
1.Liguts V.Klīniskā anestezioloģija un intensīvā terapija” I. Vanaga un A. Sondores redakcija,
līdzautors, SIA „Nacionālais apgāds” Rīga, 2008, ISBN 978-9984-26-388-5.
Metodiskie materiāli
1. D.Voita ,, Anatomija un fizioloģija”
2. L.Alondere ,, Pacientu novērtēšana izmantojot inspekciju, auskultāciju, perkusiju un palpāciju”
3. A.Sakne ,,Pētniecība”
4. O.Lizāns ,,Ādas un seksuāli transmisīvās slimības”
5. B.Druvmale-Druvleja ,,Onkoloģija” 2.daļa
6. K.Kurtiša ,,Punkcijas”
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7. O.Ņikitina ,,Enterobaktērijas’
8. D.Voita ,,Asinsvadi un asinsrite dažādos orgānos”
9. V.Biezā ,,Pozīcijas maiņa gultā, pozicionēšana”
10.L. Alondere, V. Biezā. „ Aktivitāte. Atpūta. Miegs.”
11.D. Voita. Kaulu savienojumi
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APSTIPRINĀTS
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas
Padomes sēdē
2010.gada 13.oktobrī
Protokols Nr. 31

5. Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas
Ikgadējais studiju programmas ,,Ārstniecība” (4172100) pašnovērtējuma
ziņojums
2009./2010. studiju gadam
Studiju programmas ,,Ārstniecība” īstenošana tika uzsākta 2004. gadā Rīgas Medicīnas
koledžā, kura saskaņā ar MK 24.08.2009. rīkojumu Nr. 574 ir reorganizēta par Latvijas
Universitātes Rīgas Medicīnas koledžu.
Studiju programma ,,Ārstniecība” nodrošina zināšanas un prasmes, kas atbilst profesijas
,,ārsta palīgs” ceturtā profesionālā kvalifikācijas līmeņa standartam.
Studiju programmā uzņem reflektantus ar vidējo izglītību LU RMK uzņemšanas noteikumos
noteiktā kārtībā.
Studiju rezultātā students, kurš sekmīgi apguvis studiju programmu, iegūst pirmā līmeņa
profesionālo augstāko izglītību un kvalifikāciju Ārsta palīgs.
2009./10.ak.gadā uzņemšanas komisijā saņemti 131 iesniegumi ārstniecībā. Ārstniecības studiju
programmā imatrikulēti 83 studenti, studiju programmā konkurss - 1,57 reflektanti uz vienu vietu.
Salīdzinot ar iepriekšējo studiju gadu vērojams konkursa pieaugums.
Akadēmiskais
gads
2007./08
2008./09
2009./10

Iesnieg. skaits
71
72
131

Studiju programma „Ārstniecība”
Imatrikulētie
Konkursa koeficients
66
1,06
49
1,46
83
1,57

vid.iesk.punkti
13,1
13,3
13,5

Absolventu skaits Ārstniecība studiju programmā 2010. gadā ––33 studenti.

5.1. Studiju programmas saturs, organizācija un praktiskā realizācija
5.1.1. Izmaiņas studiju programmas saturā un praktiskajā realizācijā
Studiju programmas (programmas kods: 41 72100) kredītpunktu apjoms - 120 KP, 180
Eiropas kredītpunkti (180 ECTS) ietver sekojošas pamatdaļas: studiju kursi – 90 KP , no kuriem vispārizglītojošie – 20 KP,

nozares mācību kursi – 64 KP, izvēles studiju kursi – 6 KP; prakse

(ārpus izglītības iestādes) – 20 KP un kvalifikācijas darbs – 10 KP. Studējošie apgūst 20 KP
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semestrī. Kontaktstundu un patstāvīgā darba stundu procentuālais sadalījums:

vienu KP

teorētiskajās nodarbībās veido 65% kontaktstundu, 35% studentu patstāvīgā darba stundas.
2009./2010. studiju gadā

studiju programmā ,,Ārstniecība” netiek mainīts programmas

kopējais apjoms kredītpunktos, bet ir veiktas izmaiņas programmas struktūrā, pamatojoties uz
normatīvo dokumentu prasībām: (Pielikums Nr.1)
1. Lai studiju kursa nosaukumi precīzāk raksturotu studiju kursa saturu, programmā, nemainot
saturu, ir pilnveidoti vai aizstāti/pārveidoti studiju kursu nosaukumi:
1.1. Bioloģija un ģenētika 1 KP aizstāts ar studiju kursu Ģenētikas pamati 1KP un Bioķīmijas un
biofizikas pamati 1 KP
1.2.Pētniecība 1 KP aizstāts ar studiju kursu Pētniecības metodes 1KP
1.3.Pedagoģija 1 KP aizstāts ar studiju kursu Pedagoģijas pamati veselības aprūpē 1 KP
1.4. Darba tiesiskās attiecības 1 KP aizstāts ar studiju kursu Profesionālās darbības juridiskie pamati
1 KP
2. Ņemot vērā MK noteikumus Nr. 268, no integrētiem studiju kursiem ir izveidoti sekojoši
studiju kursi:
2.1. Propedeitika 5KP izveidoti studiju kursi Vispārīgā propedeitika 2 KP, Sievietes specifiskā
aprūpe 2KP un Bērna specifiskā aprūpe 2 KP
2.2. Izveidots jauns studiju kurss Radioloģijas pamati 1 KP
Jaunais programmas sadalījums un izmaiņas apstiprinātas koledžas padomē.
5.1.2. Studiju programmas satura, organizācijas un praktiskās realizācijas analīze
Studiju programmas veiksmīgai realizācijai tika ņemti vērā darba devēju ieteikumi par prakšu
organizāciju: bija samazināts studentu skaits grupā prakses studiju kursa ietvaros realizēšanai
veselības aprūpes iestādēs. Tas deva iespēju kvalitatīvāk organizēt un realizēt praktiskās mācības,
ievērot pacientu tiesības. Optimālais student skaits- 6 - 8 studenti grupā.
Studiju programmā ieviestās izmaiņas uzlaboja sniegtās izglītības kvalitāti, studentu
profesionālās zināšanas, prasmes un kompetences, kā arī paaugstināja absolventu konkurētspēju
darba tirgū. Studiju programmas organizācija atbilda tam, lai sagatavotu ārsta palīgus, kuru
teorētiskā un praktiskā sagatavotība dod iespēju izpildīt profesijas standartā noteiktos uzdevumus
atbilstoši ceturtā profesionālā kvalifikācijas līmeņa prasībām.
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5.2. Studiju programmā studējošie
5.2.1. Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidē
Koledžā turpināja darboties Studentu pašpārvalde, tās pārstāvji piedalījās Koledžas padomes
sēdēs, tādā veidā nodrošinot līdzdalību studiju procesa īstenošanas problēmu identificēšanā,
pilnveidē un īstenošanā. Būtiska nozīme Studentu pašpārvaldes pārstāvjiem bija koledžas darbībai
svarīgu dokumentu apspriešanā un lēmumu pieņemšanā.
Lai nodrošinātu studējošo līdzdalību studiju procesa pilnveidē Ārstniecības studiju
programmā, tika ņemti vērā studentu izteiktie priekšlikumi. Pamatojoties uz ieteikumiem: noslēgti
jauni Sadarbības līgumi ar veselības aprūpes iestādēm un prakšu vadītājiem reģionos, lai studiju
vietu tuvinātu dzīves vietai; ir pilnveidota otrā un trešā studiju gada prakšu vērtēšana, iesaistot
prakšu aizstāvēšanā gan koledžas mācībspēkus, gan tiešos prakses vadītājus veselības aprūpes
iestādē, gan arī darba devēju pārstāvjus.
Lai studentos attīstītu zinātniski – pētnieciskās iemaņas, kuras ir nepieciešamas tālākai
kvalifikācijas darbu izstrādei, koledžā notiek ikgadējas studentu zinātniski – praktiskās konferences,
kuras tiek realizētas sadarbojoties studentiem un mācībspēkiem. 2010.gada maijā notika otrā
studentu zinātniski – praktiskā konference, kura tika organizēta kā daudzprofila konference. Tajā ar
prezentācijām piedalījās 17 studenti no visām Latvijas medicīnas un veselības aprūpes koledžām.
No tiem LU RMK ārstu palīgu studenti:
Daiga EglavaIlze Jukša-

„Redzes optiskās ilūzijas”.
„Stereotipi medicīnā”

Linda Andruse- „ Uzturs un kanceroģenēze”
Selga Slaidiņa-

„Dekompensēta cukura diabēta diagnostika un ārstēšanas taktika”

Trešā studentu zinātniski – praktiskā konference „Pēti, piedalies, pilnveidojies ”notiks 2011. gada
11. maijā, kurā savus pētījumus prezentēs arī ārsta palīgu studiju programmas studenti:
Ilze Jukša- „Uzturs un stereotipi”
Linda Švaža- „ Celiakija”
Alisa Vētra- „Uztura glikēmiskā indeksa informativitāte”
Gunita Zvilna

„Diētas ievērošanas problēmas 2. tipa cukura diabēta pacientiem”

Kvalifikācijas darbs, LU RMK 2010. gada ārsta palīgu absolvente.
Kvalitātes nodrošināšana studiju programmā bija viens no būtiskākajiem studiju programmas
,,Ārstniecība” īstenošanā iesaistīto mācībspēku darba uzdevumiem atskaites studiju gadā. Kvalitātes
nodrošinājumam tika izmantoti tādi instrumenti,

kā sekošana līdzi studējošo sasniegumiem,

akadēmiskā personāla kontakts ar studējošo grupu jau studiju ievadnodarbībās un studiju gaitā,
58

neatkarīga studējošo viedokļa uzklausīšana, tiekoties studiju procesa laikā, konsultējot studentus
noslēguma darba izstrādes gaitā. Studējošo viedoklis par studiju programmu kopumā un par
konkrētajiem mācībspēkiem tika iegūts, veicot anketēšanu, analizējot un izdiskutējot iegūtos
rezultātus.
5.2.2. Aptaujas par studiju programmu un studiju kursu rezultātiem
Aptaujas par studiju programmu un studiju kursu rezultātiem Pielikumā Nr.3

5.3. Studiju programmas finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais
nodrošinājums
Studiju programmas finansēšanas avoti ir valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem,
ko koledža saņem kā valsts budžeta pārvedumu no Latvijas Universitātes, Eiropas Savienības
mūžizglītības programmas Erasmus finansējums, kā arī pašu ieņēmumi. Finansējuma apjoms no
valsts budžeta tiek aprēķināts un piešķirts, pamatojoties uz vienošanos starp koledžu un Izglītības un
zinātnes ministriju par finansējamo studiju vietu skaitu akadēmiskajā gadā. Valsts budžeta dotācija
nodrošina studiju programmas realizācijai nepieciešamo pamatizdevumu (atalgojums, kārtējie
uzturēšanas izdevumi) segšanu. Mūžizglītības programmas Erasmus finansējums tiek izlietots
koledžas studentu studijām sadarbības augstskolās, programmā iesaistīto ārvalstu studentu
uzņemšanai koledžā, kā arī personāla mobilitātes organizēšanā. Pašu ieņēmumus koledža izmanto
studiju procesam nepieciešamo kapitāliegāžu finansēšanai, studējošo sadzīves apstākļu uzlabošanai
dienesta viesnīcā un Eiropas Savienības struktūrfondu projektu līdzfinansējumam.
Lai nodrošinātu pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas
,,Ārstniecība” īstenošanu, 2009./ 2010. studiju gadā mērķtiecīgi tika attīstīta materiāltehniskā un
informatīvā bāze, kāda ir nepieciešama 4. līmeņa profesionālās kvalifikācijas sasniegšanai.
Materiāltehniskā aprīkojuma nodrošinājumu noteica studiju programmas mērķi, saturs un struktūra:
1. Lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību norisi un informācijas pieejamību ikvienam studentam
saskaņā ar sasniedzamajiem studiju rezultātiem un programmas saturu, liela uzmanība tika
veltīta auditoriju un laboratoriju iekārtošanai, kā arī mūsdienīgai

mācību līdzekļu

un

aprīkojuma iegādei.
Koledža apsaimnieko IZM piederošo īpašumu Hipokrāta ielā 1 un nomā mācību un administratīvās
telpas no Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) Hipokrāta ielā
2. 2. Lai optimizētu izdevumus un sekmētu efektīvāku un ekonomiski lietderīgāku ārstniecības
studentu studijām nepieciešamo telpu izmantošanu Hipokrāta lielā 1, ir izveidotas 12 jaunas
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mācību telpas: auditorijas un laboratorijas aptuveni 650 m2 platībā, paplašinot

Hipokrāta 1

esošās mācību telpas vienlaicīgi samazinot no RAKUS iznomājamo telpu platību, ņemot vērā to,
ka šo telpu izmantošanas iespējas studiju un zinātniskam darbam ir samērā neekonomiskas (tikai
38 % no iznomājamās platības jeb 1058 m2) un to, ka veselības aprūpē 50% no studiju laika
īstenojami nevis izglītības iestādē, bet veselības aprūpes iestādēs. Studiju kursu īstenošanai
slimnīcas vidē, klīnikā ,,Gaiļezers” Hipokrāta ielā 2, tika

labiekārtotas 5 auditorijas un 6

laboratorijas: NMP un reanimācijas, Vispārīgās un specializētās ķirurģijas, Vispārīgās un
specializētās medicīnas un Klīnisko procedūru laboratorija.
3.

Hipokrāta ielā 1 ir veikta bibliotēkas un tās darbībai nepieciešamo telpu renovācija. Bibliotēka
ir labiekārtota saskaņā ar bibliotēkām noteiktām normatīvo dokumentu prasībām, nodrošināta
aprīkojuma un informācijas tehnoloģiju modernizācija. Bibliotēkā darbojas datortīkls ar pilnu
INTERNET pieslēgumu Bibliotēka
studējošos ar mācību literatūru.

pilnībā nodrošina studiju programmas „Ārstniecība”

Studenti varēja izmantot materiāli tehnisko un metodisko

nodrošinājumu mācību procesā, kā arī studējot individuāli. Bibliotēka studentiem bija pieejama
arī sestdienās.
Bibliotēka ar grāmatu un periodisko izdevumu elektronisko katalogu, kas veidots, izmantojot
LIIS programmu, nodrošināja studiju programmai atbilstošu informatīvo bāzi. Ņemot vērā LIIS
nepilnības, 2010. gadā tika uzsākta atkārtota, sistematizēta fonda rekataloģizācija un jaunieguvumu
kataloģizācija bibliotēku informācijas sistēmā SKOLU ALISE. Studiju programmai nepieciešamo
informatīvo materiālu, mācību metodiskos materiālus veidojuši arī mācībspēki un bibliotekāres
sagatavotie. Mācību metodiskie materiāli tika veidoti ar mērķi: nodrošināt studentus ar
patstāvīgajam darbam nepieciešamo informāciju, ņemot vērā ieteicamo un obligāto literatūru katrā
studiju kursā, kā arī studentu iespējas iegādāties un lasīt literatūru svešvalodās.
Koledžas pedagogi un studenti izmantojuši
meklēšanu, lietojot datu bāzi ALISE,

nepieciešamās informācijas elektronisko

Latvijas 8 lielāko bibliotēku kopkatalogu un pārējās

bezmaksas brīvpieejas datu bāzes - uzziņu datubāzes (enciklopēdijas, vārdnīcas); e-žurnālu
datubāzes, e-grāmatu datubāzes, interneta ceļvežus, kā arī LUB veidotās datubāzes - LU vēstures un
zinātnieku publikāciju datubāzi, LU noslēguma darbu datubāzi un LU izstrādāto un aizstāvēto
disertāciju datubāzi, meklēšanas iespējas elektroniskajās datubāzēs PubMed, Netvibes, MeSH.
Bibliotēkas kopējais fonds - 17744 informācijas resursi (15319 eks. latviešu valodā, 2020 eks.
krievu valodā un 405 – angļu valodā) - no tiem 13921 grāmatas, 952 preses izdevumi, 64 audio –
vizuālie materiāli un 2807 metodiskie materiāli.
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Studiju programmai nepieciešamo informāciju nodrošināja informācijas tehnoloģiju pielietojums,
piemēram, patstāvīgs interneta pieslēgums visiem datoriem, kuri apvienoti lokālajā tīklā.
4. Koledžā tika iekārtota datorklase ar 10 vietām un bibliotēkā ar 5 vietām studentu patstāvīgam
darbam. Atbalstu studējošiem nodrošināja iespēja izmantot

krāsainos un

melnbaltos

lāzerprinterus un tintes printerus, skenerus un kopētājus.

5.4. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls
2009./2010. studiju gadā mācību procesu studiju programmā ,,Ārstniecība” nodrošināja sekojošs
akadēmiskais personāls:
Grāds
Amats
(ievēlēts LU
RMK)
Docenti
Lektori
Asistenti
Stundu
pasniedzēji
Kopā

Ar doktora
grādu (skaits)

Ar maģistra
grādu (skaits)

Citi (skaits)

Kopā

1

3(1 doktorants)
5(2 doktoranti)
2(1 doktorants)
3(3 doktoranti)

8
8

5
13
2
12

3

12

16

32

2
-

Tātad, studiju programmas realizācijā bija iesaistīti 32 mācībspēki, klīnisko prakšu vadīšanā
tika pieaicināti nozaru speciālisti no veselības aprūpes iestādēm, ar kurām koledžai ir slēgts
sadarbības līgums, kā arī programmas realizācijā bija iesaistītas visas koledžas struktūrvienības.
Paralēli studiju darbam akadēmiskais personāls veica pētniecisko darbu. Mācībspēku zinātniski
pētnieciskā darbība bija cieši saistīta ar realizējamo studiju programmu un ietekmēja studentu
pētniecisko darbību, iesaistot studentus pētījuma veikšanā par aktuālām tēmām.

Tika uzsākta

starptautiskā zinātniskā sadarbība ar dažādām Eiropas Savienības valstīm un Krieviju kopēju
starptautisku un starpinstitucionālu zinātniski pētniecisko projektu izstrādē, kas nodrošina kopējas
zinātniskas publikācijas un uzstāšanos ar referātiem Latvijas un starptautiskā mēroga zinātniskajās
konferencēs. Studijas doktorantūrā turpināja seši mācībspēki: L.Alondere, A.Bukulīte, J.Harlamova,
D.Raiska, R.Renigere, E.Vaļēviča.
Akadēmiskā personāla zinātniski- pētnieciskā darbība atspoguļota -Pielikums Nr.2
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5.5. Ārējie sakari
2009./2010. akadēmiskajā gadā turpinājās sadarbība ar Latvijas augstskolām (Latvijas
Universitātes Medicīnas fakultāti, Bioloģijas fakultāti, Latvijas Lauksaimniecības Universitāti un
Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmiju) un koledžām dažādos virzienos zinātniskās sadarbības jomā
(mācībspēku un studējošo dalība citu augstskolu organizētajās konferencēs), studiju
īstenošanā,

kursu

koledžas un citu augstskolu mācībspēku mobilitātē, Latvijas koledžu asociācijas

ietvaros.
Turpinājās sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām asociācijām un citiem sociālajiem
partneriem, veidojot atšķirīgas sadarbības formas, Sadarbības līgumu nosacījumus un paplašinot
klīniskās prakses bāžu loku.
Turpinājās sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām asociācijām profesijas standartu
izstrādāšanas un aktualizācijas darba grupās; klīnisko procedūru standartu izstrādē un aktualizācijā,
metodisko norādījumu un vadlīniju izstrādē.
Turpinājās darba devēju, sociālo partneru iesaistīšana valsts noslēguma pārbaudījumu
kvalifikācijas eksāmena komisijas sastāvā (50%), klīnisko procedūru eksāmena komisijas sastāvā;
klīniskās prakses aizstāvēšanā, darba devēju pārstāvju piedalīšanās koledžas padomes darbā;
2009./2010. akadēmiskajā gadā koledža noslēgusi starptautiskās sadarbības līgumus un
īstenoja sadarbību ar 14 partneraugstskolām.
2010. akadēmiskajā gadā tika iesniegts pieteikums dalībai Nordplus programmā NOBAHEALTHPRO projektā.
Mācībspēki ir piedalījušies īstermiņa pedagoģiskās un zinātniskās pieredzes apmaiņas
projektos Erasmus programmas ietvaros, tajā skaitā vieslekciju lasīšanu ārzemju universitātēs.
2010. gadā strādājuši vai veikuši zinātnisko/pētniecisko darbu ārvalstu izglītības iestādēs sekojoši
Ārstniecības studiju programmas mācībspēki:
Inga Buceniece
3. 2010.gads, Martina, Slovākija, „Verbal and non-verbal communication”
Irēna Tarelkina


2009.gads, Šauļi, Lietuva, „Acute coronary syndrome and patient care”

Daina Voita


2010.gads, Martina, Slovākija, „Psychosocial aspects of pain and non-medical pain
treatment”
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2010.gadā tika noslēgts abpusējas sadarbības līgums ar Comenius University in Bratislava,
Jessenius Faculty of Medicine in Martin, lai veicinātu starpvalstu un starpinstitucionālo zinātnisko
sadarbību un studentu zinātniskās aktivitātes attīstīšanu, veiktu kopējus starptautiskus,
starpinstitucionālus, salīdzināmus zinātniski pētnieciskus projektus. Sadarbība nodrošinās kopējas
starptautiski citējamas zinātniskās publikācijas un uzstāšanos ar referātiem Latvijas un starptautiska
mēroga zinātniskājās konferencēs.
2010.gadā notika 3. starptautiskā zinātniski – praktiskā konference ,,Aktualitātes veselības
aprūpes izglītības pilnveidē: mūsdienas un nākotne”, sagatavošanā zinātnisko rakstu krājums ar 23
publikācijām latviešu un angļu valodās.
5.6. Studiju programmas SVID analīze
Lai analizētu studiju programmu ,,Ārstniecība” ir svarīgi apzināties un noteikt programmas
stiprās un vājās puses, draudus un iespējas. Programmas saturiskā struktūra un tās realizācijas
metodoloģiskais nodrošinājums ir koledžas akadēmisko darbinieku un sadarbības partneru
ilggadīgas un joprojām attīstībā esošas pedagoģiskās darbības rezultāts, kas tiek katru gadu izvērtēts,
taču programmas struktūras un pamatkoncepcijas paliek nemainīgas.
Studiju programmas stiprās un vājās puses 2009./ 2010. ak.g.

IEKŠĒJIE FAKTORI

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Stiprās puses :
Personāls
ilglaicīgi sastrādājies personāls ar pieredzi Latvijas likumdošanai atbilstošu studiju
programmu izstrādē un īstenošanā
iespējas izglītoties un gūt pieredzi partneraugstskolās
mērķtiecīga profesionāla akadēmiskā personāla piesaiste
profesionālo studiju kursu īstenošanā iesaistītajam akadēmiskajam personālam ir liela
profesionālā darba pieredze
profesionālās sabiedrības un studentu iesaistīšana diskusijās par studiju saturu
kvalitatīvas izglītības ieguvē ieinteresēti studenti
augsta mācībspēku darba kvalitāte un pozitīva sadarbība ar studentiem
vēlētais akadēmiskais personāls: ar maģistra grādu, ārsta grādu, doktoranti vai doktora
grādu
Akadēmiskā un zinātniskā darbība
studiju programmas saturs atbilst Latvijas likumdošanai un profesiju standartam
plašs veselības aprūpes iestāžu tīkls ar līgumattiecībām par prakses vietu
nodrošināšanu
tiek īstenotas daudzveidīgas profesionālās pilnveides un tālākizglītības programmas
labs mācību metodiskais nodrošinājums
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

mūsdienīgs mācību un medicīnisks aprīkojums, tiek izmantotas jaunās tehnoloģijas
informācijas iegūšanai un studiju kvalitātes uzlabošanai
visi, tai skaitā profesionālie studiju kursi, nodrošināti ar augstāko profesionālo vai
akadēmisko izglītību ieguvušiem docētājiem
notiek studentu un docētāju darba pašvērtējums
darbojas atgriezeniskā saite no studentiem par studiju kvalitāti
plašs medicīniskās, veselības aprūpes un citas studijām nepieciešamās mācību
literatūras nodrošinājums bibliotēkas fondā
doktoranti, maģistranti un studenti iesaistīti projektos zinātniskās darbības attīstībai
ir sadarbība ar Latvijas Universitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti un
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju - koledžas akadēmiskais personāls iesaistīts
studiju kursu īstenošanā
Infrastruktūra un finanses
koledžas telpas slimnīcu kompleksā nodrošina studiju procesa īstenošanu atbilstošu
praksei un darba tirgum – slimnīcām
sekmīgs menedžments efektīvai finanšu resursu izmantošanai
studiju programmā ir pietiekoši liels studējošo skaits, tas nodrošina maksimāli
efektīvu finanšu līdzekļu izlietojumu un iespējas līdzekļu ekonomijai
ir noslēgts nomas līgums par telpu īri ar Rīgas Austrumu klīnisko universitātes
slimnīcu
koledžas apsaimniekošanā nodotajā dienesta viesnīcā veikti kapitālieguldījumi
sadzīves apstākļu uzlabošanai un ēkas uzturēšanai
no valsts budžeta finansētas studiju vietas
akreditēta koledžas bibliotēka ar studiju programmai atbilstošu informatīvu bāzi
atbilstošs infrastruktūras nodrošinājums (telpas, tehnika, bibliotēkas krājums,
elektroniskā datu bāze) mūsdienīga studiju procesa nodrošināšanai
Starptautiskie sakari
plašs – 14 partneraugstskolu tīkls starptautiskās darbības īstenošanai: Erasmus
studentu un docētāju mobilitātes organizēšanai, zinātniski pētnieciskās darbības un
pieredzes apmaiņai

Vājās puses :
nepietiekama studentu informētība līdzdalībai studiju, atpūtas un sadzīves jautājumu
risināšanā
lai nodrošinātu programmas īstenošanu, 50% no studiju procesa nepieciešams īstenot
veselības aprūpes iestādē, tāpēc jāslēdz līgumi ar veselības aprūpes iestādēm, kas rada
papildus izmaksas studiju programmas īstenošanai
lai aktīvi darbotos starptautiskajā akadēmiskajā apritē nepieciešams pilnveidot
svešvalodu zināšanas studentiem un akadēmiskajam personālam
ārzemju studentu zema motivācija studijām, ņemot vērā ekonomisko un politisko
situāciju valstī
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ĀRĒJIE FAKTORI
•
•
•
•

Drošība
Latvijas darba tirgū pieprasīti speciālisti
valsts finansējums veselības aprūpes
studiju vietām
pozitīvas atsauksmes no darba devējiem
par absolventu sagatavotību darba tirgum
starptautiskas
sadarbības
attīstīšana
studiju nodrošināšanai

•

•
•
•

Draudi
demogrāfiskā situācija nosaka vidējo
izglītību ieguvušo absolventu skaita
samazināšanos
zems profesiju prestižs nepietiekoša
atalgojuma dēļ
veselības aprūpes sistēmas reorganizācija
konkurence augstākajā izglītībā veselības
aprūpes nozarē

Pamatojoties uz ikgadēju SVID analīzi ir izstrādāts studiju programmas attīstības plāns, kas
pamatojas uz veselības aprūpes stratēģiju, darba tirgus prasībām, Latvijas Universitātes Rīgas
Medicīnas koledžas darbības un attīstības stratēģiju.
1.

Studiju programmas attīstība un pilnveide uz studiju rezultātiem balstītai studiju programmas
kvalitātes nodrošināšanai:
1.1

Regulāri pilnveidot studiju programmas saturu, ņemot vērā pārmaiņas nozarē.

1.2

Regulāri pilnveidot studiju programmas saturu pamatojoties uz profesionālās
sabiedrības un studējošo vajadzību analīzi, kā arī izglītības normatīvo aktu prasībām.

1.3

Pilnveidot programmas satura atbilstoši darba tirgus prasībām, svarīgākām nozares
attīstības tendencēm pasaulē un ko nosaka sabiedrības vajadzības.

1.4
2.

Pilnvērtīga Ārstniecības katedras sadarbība ar studentiem un mācībspēkiem.

Mācību vides nodrošināšana un attīstība:
2.1

Pilnveidot materiāltehnisko bāzi, papildinot bibliotēkas krājumus,
mācībspēkus ar modernu,

mūsdienu prasībām atbilstošu aprīkojumu,

nodrošinot
informācijas

līdzekļiem
2.2

Palielināt prakšu efektivitāti mērķtiecīgi sadarbojoties ar klīniskās prakses bāzēm

2.3

Mazināt studentu atbirumu. To iespējams ietekmēt ar studiju pievilcības sekmēšanu,
vides nodrošināšanu studentu patstāvīgam darbam un bibliotēkas pieejamību
informācijas resursu nodrošināšanai, kā arī studiju iespēju nodrošināšana ģimenēm ar
bērniem.

3.

Akadēmiskā un vispārējā personāla iesaistīšana studiju programmas attīstībā un pilnveidē:
3.1

Regulāri pilnveidot studiju programmas saturu iesaistot tās pilnveidē stundu
pasniedzējus.

3.2

Regulāri vērtēt mācībspēku darbu, veicot studentu aptaujas par apgūtajiem studiju
kursiem.
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3.3

Nodrošināt

mācībspēku

regulāru

kvalifikācijas

paaugstināšanu,

veicinot

viņu

piedalīšanos pētnieciskajos projektos, konferencēs un personāla mobilitātē.
3.4

Piesaistīt studiju programmai Latvijas un ārvalstu vieslektorus.

3.5

Veicināt mācībspēku dalību Erasmus un Nord Plus mobilitātē.

3.6

Pilnveidot atlases kritērijus attiecībā uz akadēmiskā personāla zinātnisko un
profesionālo kvalifikāciju.

4.

Sadarbība ar studējošiem
4.1

Turpināt regulāru studentu aptauju studiju programmas ,,Ārstniecība” izvērtēšanai.

4.2

Aktivizēt studentu dalību studiju programmas pilnveidošanā

4.3

Paplašināt

studentu aktīvu dalību Erasmus mobilitātē un uzsākt dalību Nord Plus

aktivitātēs.
4.4
5.

Paplašināt studentu zinātnisko darbību, iesaistot pētniecības projektos.

Sadarbība ar profesionālo sabiedrību:
5.1

Regulāri (reizi studiju gadā) sadarboties ar darba devējiem studiju programmas
novērtēšanā

5.2

Sadarboties ar darba devējiem, pētot viņu pieprasījumu darbinieku izglītības kvalitātei
un profesionālajām zināšanām, lai paaugstinātu studiju programmas

absolventu

konkurētspēju Latvijas darba tirgū
5.3

Regulāri sadarboties ar darba devējiem studiju programmas popularizēšanā un
informēšanā par jauninājumiem.

Ārstniecības katedras vadītāja p.i.

R. Bogdanova
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Pielikums Nr.1
APSTIPRINĀTS:
Rīgas Medicīnas koledžas
Padomes sēdē
2009.gada 31. 08.
Protokols Nr. 24.

ĀRSTNIECĪBA
Izglītības līmenis: Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība
Programmas kods: 41 721 00
Kvalifikācija: ārsta palīgs
Studiju ilgums: 3 gadi (120 kredītpunkti)
Prasības uzsākot studiju programmas apguvi: vidējā izglītība
Studiju programmas īstenošanas veids: pilna laika studijas
Ārstniecības programmas saturs ietver šādas pamatdaļas:
Studiju kursi – 90 KP;
Prakse ( ārpus izglītības iestādes) – 20 KP;
Kvalifikācijas darbs – 10 KP
Studiju plāns
Studiju

Studiju kursi

KP

ECTS

kursa
kods

VpH101

VpS102

VpS201
VpS202
VpS301

VpS204
VpS302

VpD101
VpD102
VpD104
VpD105

skaits

Vispārizglītojošie
Humanitārās
zinātnes
Latīņu valoda
Sociālās zinātnes
Saskarsmes
psiholoģija
Attīstības
psiholoģija un
ievads psihosom.
Krīžu psiholoģija
Pētniecības
metodes
Pedagoģijas
pamati veselības
aprūpē
Socioloģija
Dabaszinātnes un
informācijas
tehnoloģijas
Ģenētikas pamati
Bioķīmijas un
biofizikas pamati
Anatomija un
fizioloģija
Higiēna un
epidemioloģija

skaits

Eks.

1.

2.

3.

Patst.

Semin.

Klīn.

E;

stud.

stud.

stud.

lekc.st.

d.st.

stundu

prakses

Iesk.

gads

skaits

skaits

skaits

KP

I

1.s.

Teor.

gads
2.s.

3.s.

gads
4.s.

5.s.

20

2

3

0

28

52

0

3

42

28

10

0

2

2
1

3

52

28

0

0

1,5
1,5

26
26

14
14

0
0

0
0

1,5

12

14

14

0

1,5

26

14

0

0

1,5
1,5

26
26

14
14

0
0

0
0

1

1
1

1

I

2

I

2

I
I

2
1

I

1

1

I
I

1
1

I

1

I

1
3

5

7,5

110

70

20

0

E

1

1,5

26

14

0

0

I

2
1
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VpD106

VpU201
VpU202
VpU101
VpU301
VpU102

VpU303

Med101
Med201
Med
303
Med102
Med202
Med103
Med302
Med304

Āpp101
Āpp102

Āpp103
Āpp104
Āpp201
Āpp202
Āpp203
Āpp204
Āpp205

Āpp206
Āpp207
Āpp208

Mikrobioloģija un
parazitoloģija
Uzņēmējdarbības
modulis
Uzņēmumu
dibināšana, vadība
Projektu izstrāde,
vadība
Lietvedība
Finanšu uzskaites
sistēma
Sociālā dialoga
veidošana
Profesionālās
darbības juridiskie
pamati

3

52

28

0

0

I

1

1,5

26

14

0

0

I

1

1,5

26
26

14
14

0
0

0
0

I

1

1,5

1

1,5

26

14

0

0

I

1

1,5

16

14

10

0

I

1,5

26

14

0

0

2

2

6

I

1

1
1
1
1
1

I

Nozares
Obligātie
Farmakoloģija
Klīniskā
farmakoloģija
Medikamentozā
aprūpe
Visp.patoloģija
Speciālā
patoloģija
Profesionāli
tehniskās iemaņas
Sabiedrības
veselības aprūpe
Radioloģijas
pamati

64
17
2

3

32

28

20

0

3

78

42

0

0

I

2
2

0
3
1,5

0
52
26

0
28
14

2
0
0

I
0
0

Profesijas
Ievads NMP,
filoz., ētika,
juridiskie asp.
Visp. propedeitika
Sievietes
specifiskā
propedeitika
Bērna specifiskā
propedeitika
Terapija
Neiroloģija
Ādas un STS
Acu un LOR slbas
Infekcijas slimības
Vispārīgā, speciālā
ķirurģija,
traumatol.
Pediatrija
Dzemdniecība un
ginekoloģija

41

1

I

1

1

1
2

1
2

I

2

I

1

5

7,5

26

14

0

4

E

1

1,5
1,5

26
12

14
8

0
0

0
0,5

I

1

I

1

1

2
2

3

52

28

0

0

3
3

26
26

14
14

0

1
1

3

26

14

0

1

7,5
1,5
1,5
1,5
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16
14
14

34
4
6
6

0
0
0
0

2,5
0,5
0,5
0,5

1,5
4,5

14

6

0

0,5

40

20

0

1,5

40
40

20
20

0
0

1,5
1,5

I
I

2
2
5
1
1
1
1

3
3
3

4,5
4,5

E
I
I

1

4

2
1

1

1

1

1

1
3
1
1

I
I

2

1
1

E
E

2
2

1
1

I

2

1
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Āpp209
Āpp301
Āpp302
Āpp303

Āpp210
Āpp211

Izv101
Izv102
Izv103
Izv104
Izv105
Izv201
Izv202
Izv301

Izv204
Izv205
Izv302
Izv303
Izv109
Izv108

Psihiatrija un
mentālā veselība
Reanimācija un
intensīvā terapija
Katastrofu
medicīna
Toksikoloģija
NMP,
medic.tehnol.,
aprīkojums
Speciālās PTI
ārstu palīgu praksē
Izvēles ( 2KP
gadā)
Lietišķā etiķete
Dizaina pamati
Profesionālā angļu
valoda
Latviešu valoda
Krievu valoda
Stresa
menedžments
Netradicionālās
aprūpes metodes
Klīniskie pētījumi
Informācijas
tehnoloģijas
veselības aprūpes
iestādēs
Bibliogrāfija
Masāža
Paliatīvā aprūpe
Mūsdienu retorika
Transk. aprūpes
pamati

KOPĀ:

Kods
Āpp002
Med001
Āpp003
Āpp000
Āpp001

1,5
3

1

6

0

0,5

I

26
16

14
4

0
0

1
0,5

I

2

1,5
1,5

12

8

0

0,5

I
I

1
1

12

80

40

0

5

2
1
1

8
2

3

6
1
1
2
2
2

0
130

0
70

0
0

2
1

9
1,5
1,5
3

26
26
0

14
14
28

0
0
52

0
0
0

3
3
1,5

0
0
26

28
28
14

52
52
0

0
0
0

I

3

5

1

2

2
1

1

I
I

1

I
I
I

1
1
1

1

1

I

1
2

1
1
2
2
1

1,5
3

26
26

14
14

0
0

0
1

1,5

0

14

26

0

1,5
3
3
1,5
1,5

26
26
26
0
0

14
14
14
14
14

0
0
0
26
26

0
1
1
0
0

I
I

2

I
I
I
I
I

1

90

1

E

2
2

I

133,5

II. Prakse veselības
aprūpes
iestādēs
Slimību, traumu un kritisko
situāciju diagnostika un NMP
Sabiedrības veselības
aprūpe
Katastrofu medicīna
KOPĀ:
III.Kvalifikācijas darbs
Kvalifikācijas eksāmens

Direktores vietniece studiju darbā

14

1400

838

204

28

1.
kurss

19

2.
kurss

16

20

17

3. kurss

KP
1.sem.
16
2
2
20
10 KP

2.sem.

1.sem.

2.sem.

1.sem.

1

4

0

3

2

1

4

0

3

2

2.sem.
6
2
2
10

A.Bukulīte
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Pielikums Nr.2

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas akadēmiskā personāla piedalīšanās
starptautiskos projektos, LZP un citu institūciju fiansētajos projektos
1. 2006.-2009.g Valsts pētījumu programma „Latvijas iedzīvotāju dzīvildzi un dzīves kvalitāti
apdraudošo galveno patoloģiju zinātniskā izpēte ar multidisciplināra pētnieciska konsorcija
palīdzību” Apakšprogramma: jaunu sirds un asinsvadu slimību agrīnas diagnostikas,
profilakses un ārstēšanas metožu izstrāde. (D. Voita - dalībnieks) 2010. LZP „Latviešu
valodas fonētika: teorija vs. prakse” (vadītāja D. Markus) D. Voita - dalībnieks)
2. Valsts pētījumu programma (2010-2013) „Jaunu profilakses, ārstniecības, diagnostikas
līdzekļu un metožu, biomedicīnas tehnoloģiju izstrāde sabiedrības veselības uzlabošanai”
4.1.2. apakšprogramma “Aterosklerozes patoģenēze un klīniskie rādītāji , cilmes šūnu un
biomateriālu izpēte “, pētnieks (Vadītājs prof. A. Ērglis), D. Voita, dalībnieks

. Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas akadēmiskā personāla galvenās

zinātniskās publikācijas un sagatavotā mācību literatūra atskaites periodā
Zinātniskās publikācijas
1. D. Voita, E. Vaļēviča, , A. Zakke, D. Jēgere (2010) “ Psychosocial aspects of pain and
nonmedication treatment of migraine patients in headache free period” . Psaychology&
Health; 25:6; p.365
2. G. Praulite, V.Perepjolkina, J. Porozovs, D. Voita (2010) Psycho-physiological
preconditions for the individualisation of teaching/learning process for lefthanders//Problems
of Education in 21st Century, ISSN v.22, p. 109-116.
3. A. Kaulina, E, Valevica D. Voita, J. Porozovs (2010) Non-medical treatment and evaluation
of the autonomic nervous system of migraine patients// International Journal of
Psychophysiology, 77,p.285.
4. V. Perepjolkina, I Austers, D. Voita (2010) Cognitive, psychomotor and personality
predictors of self-reported driving behavior // Abstracts of International Congress of Applied
Psychology
5. D. Voita. J. Porozovs (2010) Veģetatīvo reakciju regulācija pie izmainītas autonomās nervu
sistēmas darbības ar bioloģiskās atgriezeniskās saites metodes palīdzību// Scientiae et
Adulsescentiae, Zinātnisko rakstu krājums, Rīga, RPIVA, lpp. 116-122
6. D. Voita E. Valevica, A.Bukulite, M. Silina. (2010) „Psychological aspects of pain and
nonmedication treatment of migraine patients in headache free period”. // "Sveikatos
Mokslai" .v. 20, p.3259-3253. ISNN 1392-6373.
7. D. Voita, E. Vaļēviča, D. Jēgere (2010) „ Psychosocial aspects of pain and of migraine
patients in headache free period” II Internacionālā sāpju konference Baltijā ( II International
Conference „ Pain in the Baltics” ) Abstract and poster book; p.110.
8. J. Porozovs. D. Voita (2010) Sporta un bioloģijas skolotāja specialitātes studentu
pedagoģiskās prakses sporta analīzē// RTU zinātniskie raksti „ Humanitārās un sociālās
zinātnes” 8. sērija, 17. sējums; 119-126 lpp. ISSN 1407-9291.
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9. Harlamova J., Sebre S. (2010) „Posttraumatic cognitions in relation to severity of physical
and sexual abuse”. Starptautiskās konferences „Posttraumatic disorders – risk factors,
concepts and treatment” tēzes, 55 lpp. University of Warsaw, Interdisciplinary Center for
Behaviour Genetic Research.
10. L.Vīksna, E. Seļicka, O.Lizāns (2010) Aktinomikoze, 18. -21., Latvijas Ārstu Žurnāls,
Nr./6.
11. J.Kompa
(2010)
„Factors
that
influence
the
risk
of
healthcare
associated
infections
in
patients
care
with
tracheostomy
or intubation tube”. Theses of the 6th Warsaw International Medical Congress
for Young Scientists 2010, Warsaw, Poland
12. J.Harlamova (2009) Vieglu kognitīvo funkciju traucējumu sindroms.. Latvijas Ārsts, 9,
38.lpp.
Mācību literatūra
J. Ankrava, K.Kurtiša ,,Pacientu aprūpes standartu lietošana ārstniecības personu izglītībā un
praksē” (2010) Medicīnas apgāds, Rīga – 345 lpp.
Metodiskie materiāli
1. Lazdāne A. Pārtikas alerģija un pārtikas produktu nepanesība bērniem.
2. Lazdāne A. Vesels bērns
3. Tarelkina I. Endokrīno dziedzeru funkcijas regulācija
4. Tarelkina I. Gremošanas orgānu sistēma
5. Voita D. Bioloģija un ģenētikas pamati1, Bioloģija un ģenētikas pamati 2
6. Voita D. Iekšējās sekrēcijas orgānu sistēma
7. Voita D. Vingrinājumi sievietēm
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Pielikums Nr.3

Aptaujas par studiju programmu un studiju kursu rezultātiem
Veicot studējošo anketēšanu un iegūstot vērtējumu gan par teorētisko, gan par praktisko
nodarbību un darba organizācijas kvalitāti dažādos līmeņos, pastāv iespēja rast būtiskākos kvalitātes
uzlabošanas virzienus vai arī esošās kvalitātes nostiprināšanu (skat.1.tab.).
1.tab. Studentu novērtējums par realizēto studiju programmu kopumā un tās teorētisko un praktisko realizāciju

1.kurss

2.kurss

Absolventi

(n=42)

(n=22)

(n=32)

vērtējums par:

Vid.

Vid.

Vid.

realizēto izglītības programmu kopumā

8,74

7,90

8,00

teorētisko nodarbību (lekcijas, semināri,
patstāvīgie darbi) kvalitāti kopumā!
studiju laikā
notikušo mācību
prakšu
(apakšgrupās dalīto) kvalitāti kopumā!
studiju laikā notikušo klīnisko prakšu
(individuāla – bez apakšgrupām) kvalitāti
kopumā!

8,38

7,23

7,97

8,80

8,04

8,34

8,71

8,27

8,31

3. kursa studenti var sniegt ļoti ticamu vērtējumu par programmas teorētisko un praktisko
realizāciju (skat.2.un 3.tab.)
2.tab. 3. st.gada studentu vērtējums par teorētisko nodarbību kvalitāti

3.st. gada studentu vērtējums par teorētisko nodarbību
kvalitāti (n=32)
Kritērijs

Pilnībā
neapmierina

Neapmierina

1
Absol.sk.

Kompetenti docētāji
Saista teoriju ar praksi
Klīnisku situāciju analīze
Mācību metožu dažādība
Pārdomāta
patstāvīgo
darbu organizācija
Konsultācijas
Multimedija prezentācijas
Savstarpējā komunikācija
Nodarbību plānveidība
Iepriekš saņemti studiju
kursam izstrādātie izdales
materiāli

1

Apmierina

2
%

Ļoti apmierina

3

4

Absol.sk.

%

Absol.sk.

%

Absol.sk.

%

1
3
3

3,1
9,4
9,4

12
15
17
21

37,5
46,8
53,1
65,6

19
14
12
10

59,4
43,8
37,5
31,3

7

21,9

17

53,1

8

25

18,8
3,1
7,8
11

17
14
14
15

53,1
43,8
43,8
46,8

9
17
13
7

14,1
53,1
40,6
11

18,8

15

46,8

8

25

3,1

3

9,4

6
1
5
7

3

9,4

6
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3.tab. 3. st.gada studentu vērtējums par praktisko nodarbību kvalitāti

3.st. gada studentu vērtējums par praktisko nodarbību
kvalitāti (n=32)
Kritērijs

Pilnībā
neapmierina

Neapmierina

1
Absol.sk.

Precīzs
un
programmai
atbilstošs prakšu grafiks.
Klīniskās prakses vadītāju
kompetence un līdzatbildība.
Personāla labvēlīgā attieksme
pret studentiem slimnīcā.
Līdzdalība klīnisku situāciju
risināšanā
Prakses ilgums vienā vietā
Iepriekšējās
teorētiskās
zināšanas
Prakses satura neatbilstība
Jūsu priekšstatam par to.

Apmierina

2
%

Ļoti apmierina

3

4

Absol.sk.

%

Absol.sk.

%

Absol.sk.

%

5

7,8

13

30,6

14

43,8

4

12,5

8

25

20

62,5

8

25

8

25

16

50

1

3,1

4

12,5

14

43,8

13

40,6

1

3,1

8

25

10

31,3

13

40,6

6

18,8

17

53,1

9

28,1

10

31,3

11

34,4

5

7,8

6

18,8

Analizējot datus par teorētisko un praktisko nodarbību kvalitāti 3.st. gada studentu
skatījumā, redzams, ka vairumu no aptaujātajiem nodarbību kvalitāte apmierina vai ļoti apmierina.
Var secināt, ka mācībspēki izmanto dažādas mācību metodes, domā par informācijas sniegšanas
veidiem, pārdomā klīnisko situāciju analīzes nozīmīgumu, pastāv pozitīva komunikācija mācībspēku
un studentu starpā, kas veicina pozitīvas studiju vides attīstību.
Būtiski noskaidrot studenta vērtējumu par realizētās programmas saturu un tā atbilstību
reālajai situācijai (skat.4.tab.)
4.tab. 3. st.gada studentu vērtējums par studiju programmas satura atbilstību reālai situācijai veselības aprūpē

3.st. gada studentu vērtējums par studiju programmas satura atbilstību reālai
veselības aprūpē
Absol.sk.
Jā, jo
A. iegūtās zināšanas atbilst prakses videi
19
B. iegūtās zināšanas ir pietiekošas
11
C. esmu ieguvusi/ieguvis pietiekamu kompetenci profesionālās
15
darbības uzsākšanai
Absol.sk.
Nē, jo
A.praksē nepieciešamas mūsdienīgākas zināšanas
1
B. praksē nepieciešamas mūsdienu tehnoloģijām atbilstošākas
4
prasmes
C. neesmu ieguvusi/ieguvis pietiekamu kompetenci profesionālās
3
darbības uzsākšanai

situācijai
%
42,22
24,44
33,33
%
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No iegūtajiem datiem redzams, ka 23,4% aptaujāto atzīst, ka mūsdienu tehnoloģiju straujā
attīstība prasa attiecīgu prasmju un iemaņu apgūšanu studiju laikā, atbilstoši praksei, veicot izmaiņas
studiju kursos. 56,25% aptaujāto atzīst, ka studiju laikā iegūtas pietiekamas prasmes profesionālās
darbības uzsākšanai izvēlētajā profesijā. Tas ir labs rādītājs studiju programmas kvalitātei.
Analizējot datus par studiju procesa realizāciju redzams, ka pirmo un otro kursu studentu
vidū dominējošais vērtējums iepriekš izvirzītajos kritērijos ir apmierina, bet 3. st. gada studentu
vidū ļoti apmierina (skat.5. un 6.tab.).
5.tab. Vērtējums par studiju procesa īstenošanu – 1.kurss

Vērtējums par studiju procesa īstenošanu – 1.kurss
Kritērijs

Pilnībā
neapmierina

1
Absol.sk.

Studiju plāns
Studiju noslodzes pakāpe
Sekmju novērtēšana
Studiju vide
Informācijas pieejamība
Prakšu vadītāju darbība
Docētāju kompetence
Konsultācijas
Studiju materiāli
Datoru nodrošinājums
Interneta pieejamība

Neapmierina

2
%

1

2,4

2
2

Apmierina

4,8
4,8

Absol.sk.

Ļoti apmierina

3
%

1
2
7

2,4
4,8

5
4
9
10

11,9
9,5
21,4
24

4

Absol.sk.

%

Absol.sk.

%

23
32
31
14
16
17
17
19
17
17
15

54,8
76,2
73,8
33,33
38,1
40,5
40,5
45,2
40,5
40,5
35,7

19
10
10
25
19
25
25
18
21
14
15

45,2
24
24
59,5
45,2
59,5
59,5
42,85
50
33,33
35,7

6.tab. Vērtējums par studiju procesa īstenošanu – 2.kurss

Vērtējums par studiju procesa īstenošanu – 2.kurss
Kritērijs

Pilnībā
neapmierina

1
Absol.sk.

Studiju plāns
Studiju noslodzes pakāpe
Sekmju novērtēšana
Studiju vide
Informācijas pieejamība
Prakšu vadītāju darbība
Docētāju kompetence
Konsultācijas
Studiju materiāli
Datoru nodrošinājums
Interneta pieejamība

Neapmierina

2
2

Apmierina

2

Ļoti apmierina

3

4

%

Absol.sk.

%

Absol.sk.

%

Absol.sk.

%

9,1
9,1

4
2
3
4
2
2
1
3
2
6
5

18,2
9,1
13,6
18,2
9,1
9,1
4,5
13,6
9,1
27,3
22,8

13
12
13
14
16
8
8
10
10
10
12

59,1
54,5
59,1
63,6
72,7
36,4
36,4
45,5
45,5
45,5
54,5

5
8
6
4
4
12
13
9
10
4
3

22,8
36,4
27,3
18,2
18,2
54,5
59,1
40,9
45,5
18,2
13,6

Pirmo kursu viedokli ietekmē adaptācija jauniem apstākļiem, videi, mācību metodēm un
vērtēšanai, kas ir savādāka salīdzinot ar iepriekšējo pieredzi vidējās izglītības mācību iestādē. Otro
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kursu viedokli varētu ietekmēt klīnisko priekšmetu apgūšanas uzsākšana ar lielu jaunu informācijas
apjomu, un studiju procesā iesaistītajiem mācībspēkiem, kuri galvenokārt ir praktizējoši speciālisti.
Visas aptaujāto grupas ir ļoti apmierinātas ar mācībspēku kompetenci, kas rada pārliecību
par optimālu nodrošinājumu ar mācībspēkiem studiju procesa realizācijai.
7.tab. Vērtējums par studiju procesa īstenošanu –3.kurss

Vērtējums par studiju procesa īstenošanu – 3. kurss
Kritērijs
Studiju plāns
Studiju noslodzes pakāpe
Sekmju novērtēšana
Studiju vide
Informācijas pieejamība
Prakšu vadītāju darbība
Docētāju kompetence
Konsultācijas
Studiju materiāli
Datoru nodrošinājums
Interneta pieejamība

Pilnībā
neapmierina

Neapmierina

1

Apmierina

2

Ļoti apmierina

3

4

Absol.sk.

%

Absol.sk.

%

Absol.sk.

%

Absol.sk.

%

1
2
1

3,1
6,2
3,1

5
1
2

15,6
3,1
6,2

7
4
3
4
6
2
2
6
2
5
7

21,9
12,5
9,4
12,5
18,8
6,2
6,2
18,8
6,2
15,6
21,9

13
18
14
14
13
12
13
11
14
18
12

40,6
56,3
43,8
43,8
40,6
37,5
40,6
34,4
43,8
56,3
37,5

11
8
14
14
13
18
17
15
11
8
11

34,4
25
43,8
43,8
40,6
56,3
53,1
46,9
34,4
25
34,4

Ikgadējā aptaujā iegūtie rezultāti ir līdzīgi ar iepriekšējos gados iegūtajiem rezultātiem. Tas
ļauj izdarīt vispārīgu secinājumu , ka mācībspēku un citu studiju procesā iesaistīto struktūrvienību
darbība, spējīga adaptēties jauniem apstākļiem un prasībām, nodrošina profesionāli sagatavota,
konkurētspējīga ārsta palīga veiksmīgu iekļaušanos darba tirgū.
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