
 

Rīgas Stradiņa universitātes  

Sarkanā Krusta 

medicīnas koledža 
Norādījumi  

studiju kursu atzīšanai 

APSTIPRINĀTS: 

Ar  28.08.2014. RSU Sarkanā 

Krusta medicīnas koledžas 

direktora rīkojumu Nr.1-8/54 

 

Spēkā no 01.09.2014. 

Izdots saskaņā ar Augstskolu likuma 6.;84.pantu; 

MK noteikumiem Nr.932 Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos; 

MK 10.01.2012. MK Noteikumi Nr.36 „Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju 

rezultātu atzīšanas noteikumi” ; 

Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžas Nolikumu par studiju kārtību 

 

 

I Vispārīgie noteikumi 

 
1. Šie norādījumi nosaka, kā Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas 

koledžas (turpmāk – Koledža) studiju programmās var atzīt Latvijā akreditētās 

izglītības iestādēs sekmīgi apgūtus studiju kursus: 

1.1. citā augstskolā (4 vai 5 kvalifikācijas līmenī) iegūtas izglītības studiju 

programmu kursus, izņemot noslēguma pārbaudījumus: valsts pārbaudījumu, 

noslēguma pārbaudījumu – kvalifikācijas eksāmenu; 

1.2. atzītos studiju kursus ieskaita Studējošā izpildītajās akadēmiskajās saistībās: 

aizstājot studiju programmas obligātās ((A) daļas) vai brīvās izvēles ((C) daļas) 

studiju kursus. 

2. Studiju kursu atzīšanu veic atbilstošās Studiju programmas („Ārstniecība” vai 

„Māszinības”) direktors. Neskaidrību gadījumā lēmumu par studiju kursu atzīšanu 

pieņem attiecīgās Studiju programmas Padome. 

3. Studiju kursus neatzīst, ja šo kursu saturs, apjoms vai apgūtās zināšanas un iegūtās 

prasmes neatbilst programmas prasībām. 

 

II Iesniegumu izskatīšanas kārtība  

 
4.  Studiju kursu saskaņošana atzīšanai notiek pēc potenciālā studenta (turpmāk – 

Pretendents) iesnieguma saņemšanas. 

5.  Pretendents iesniedz Studiju nodaļas biroja vadītājai: 

5.1. Studiju programmas direktoram adresētu iesniegumu ar lūgumu atzīt apgūtos 

studiju kursus (Pielikums Nr.1 vai Pielikums Nr.3); 

5.2. augstākās izglītības iestādes apstiprināta dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), 

kas apliecina studiju kursu apguvi. 

6.  Lai izskatītu iesniegumu par iepriekšējā izglītībā sasniegto rezultātu pielīdzināšanu, 

Pretendents tajā norāda: 

6.1.  savu vārdu, uzvārdu un personas kodu; 

6.2.  laika posmu, kad ir iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtie 

studiju rezultāti; 

6.3. savu kontaktinformāciju. 

7.  Lai iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtie studiju rezultāti tiktu 

atzīti, jābūt izpildītiem šādiem kritērijiem: 

7.1.  uzrādītie dokumenti satur skaidru, nepārprotamu un pilnīgu informāciju par 

sasniegtajiem studiju rezultātiem; 
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 7.2. Pretendenta iepriekš iegūtā izglītība atbilst uzņemšanas prasībām attiecīgajā 

studiju programmā. 

8.  Studiju kursa akadēmiskā atzīšanā notiek kā kredītpunktu pārskaitīšana (Latvijas 

augstākās izglītības kredītpunktu vai ECTS sistēmā). Atzīmes tiek pārskaitītas tikai 

tādā gadījumā, ja iepriekš iegūtā izglītība ir bijusi Koledžā. 

9.  Studiju programmas direktors, izmantojot spēkā esošo studiju programmas plānu, 

pieņem lēmumu par studiju kursu akadēmisko atzīšanu (Pielikums Nr.2).  

10.  Studiju kursu pielīdzināšana jāveic ne ilgāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc 

iesnieguma saņemšanas. 

11.  Studiju kursu atzīšanas rezultātus reģistrē LAIS informatīvajā sistēmā. 

 

III Profesionālajā pieredzē sasniegto studiju rezultātu atzīšana 
 

12.  Pretendenta profesionālajā pieredzē sasniegtos studiju rezultātus par atbilstošiem 

studiju kursam atzīst: 

12.1. tajā studiju programmas daļā, kuru veido prakse, turklāt šiem studiju 

rezultātiem jābūt sasniegtiem tajā profesionālās darbības jomā, kura atbilst 

studiju programmas izglītības tematiskajai jomai; 

12.2.  tajā studiju programmas studiju kursā, kuru apgūstot, iegūst praktiskas 

zināšanas, prasmes un kompetenci. 

13. Lai Pretendenta profesionālajā pieredzē iegūtie studiju rezultāti tiktu atzīti, 

Pretendents aizpilda Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegto studiju 

rezultātu aprakstu, kurā norāda apgūto praktisko zināšanu apjomu (Pielikums Nr.4).  

14.  Attiecīgās Studiju programmas direktors izvērtē Pretendenta iesniegto Iepriekšējā 

izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegto studiju rezultātu aprakstu un norāda 

tajā savu redzējumu par Pretendenta profesionālās pieredzes pietiekamību vai 

nepietiekamību attiecīgā studiju kursa (prakses) atzīšanai.  

15. Galīgo lēmumu par Pretendenta profesionālajā pieredzē iegūto studiju rezultātu 

atzīšanu pieņem attiecīgās Studiju programmas Padome (Pielikums Nr.5). 

 

IV Studiju kursu atzīšanas lietvedība 

 

16.  Studiju nodaļas biroja vadītāja, saskaņā ar Studiju programmas direktora vai Studiju 

programmas Padomes lēmumu, reģistrē studiju kursa(-u) atzīšanas rezultātus 

Informatīvajā sistēmā LAIS, ievadot: 

16.1. tās augstākās mācību iestādes nosaukumu latviešu un angļu valodā, kurā apgūts 

atzītais(-ie) studiju kurss(-i); 

16.2. atzītā studiju kursa nosaukumu latviešu un angļu valodā un apjomu 

kredītpunktos; 

16.3. Koledžas studiju programmas daļu (A, vai C daļa), kurā studiju kurss tiek 

ieskaitīts: 

16.3.1. to Koledžas  studiju kursa kodu un nosaukumu, kurš tiek aizstāts; 

16.3.2.  studiju kursa atzīšanas datumu – citās augstākās izglītības iestādēs 

apgūtiem studiju kursiem. 

17.  Diploma pielikumā uzrāda: 
17.1. citā augstskolā apgūto atzīto studiju kursu nosaukumus un kredītpunktu apjomu, 

t.sk. ECTS kredītpunktos, norādot vērtējumu „atzīts”; 
17.2. valsts un augstākās izglītības iestādes nosaukumu, kurā studiju kurss ir apgūts. 

18.  Studiju kursa(-u) atzīšanas dokumentus pievieno Studenta personas lietai. 
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V Nobeigums 
 

19. Pretendents Studiju programmas direktora vai Studiju programmas Padomes lēmumu 

var apstrīdēt viena mēneša laikā pēc lēmuma saņemšanas, iesniedzot iesniegumu 

Koledžas direktoram. 

 

 

 

 

 

Ināra Upmale 

 

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas direktore 

 

 

 

 

 

Linda Venskus 

 

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas 

direktora vietnieces akadēmiskajā un pētniecības darbā p. i. 
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Norādījumi studiju kursu atzīšanai 

Pielikums Nr.1 

 

 

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas  

 

Studiju programmas ______________________________ 

 

Direktorei _______________________________ 

                                                                     (akadēmiskais amats, vārds, uzvārds ) 

 

 

 

Pretendenta_________________________, ____________ 

(Vārds, uzvārds, personas kods ) 

 

 

IESNIEGUMS 

 

 

Lūdzu atzīt _____________________________________________________ 

                                                   (augstākās izglītības iestādes nosaukums) 

 

laika posmā no _____._____.__________ līdz ______.______._________ apgūto(-s) 

studiju  

 

kursu(-s). 

 

 

 

Pielikumā:  

 

_____________________________________ izsniegtā ________________________ 

(augstākās izglītības iestādes)                                            (dokumenta nosaukums) 

 

 

______________________, ____.____._________ kopija 

(dokumenta numurs,              izsniegšanas datums) 

 

 

 

 

 
 

Datums                                             Paraksts                                           /atšifrējums/ 
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Norādījumi studiju kursu atzīšanai 

Pielikums Nr.2 

 

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas 

________________________ 
Studiju programmas nosaukums 

 

 

Citā izglītības iestādē iegūto kredītpunktu atzīšana 
 

_________________________________ 

                                                                                               vārds, uzvārds 

Iepriekš apgūtā studiju programma (-as): 

____________________________________________________________ 
programmas nosaukums 

 

Nr. 

p.k. 

Studiju kursi 

Studiju programmā 

,,_____________” 

Programmas 

daļa 

KP Iepriekšējos studiju 

posmos apgūtie 

studiju kursi 

Apgūtie 

KP 

Papildus 

kārtojamais  

studiju kurss 

Kārtojamie 

KP 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

___.____.20____.                    Studiju programmas direktors      

______________________           ________________________________ 
                                                                                                                                        (paraksts)                                      

(Studiju programmas „….” Direktore ……….) 

 

Iepazinos un apņemos izpildīt: 
 

 

____________________  ____________________________________ 

(paraksts)          (paraksta atšifrējums)    

  ___.____.20____. 
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Norādījumi studiju kursu atzīšanai 

Pielikums Nr.3 

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas  

direktorei Inārai Upmales kundzei 

 

PIETEIKUMS IEPRIEKŠĒJO STUDIJU PIELĪDZINĀŠANAI  

OTRAS MEDICĪNISKĀS KVALIFIKĀCIJAS IEGŪŠANAI 
 

AIZPILDA REFLEKTANTS:             Aizpildīt skaidriem, drukātiem burtiem 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

                                                                                                     AIZPILDA REĢISTRATORS 

                                                                                                                 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIZPILDA REĢISTRATORS: 

IEPRIEKŠĒJĀ IEGŪTĀ (VISMAZ 1. LĪMEŅA AUGSTĀKĀ) MEDICĪNISKĀ IZGLĪTĪBA: ...................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

IZGLĪTĪBAS IEGŪŠANAS GADS: ............................................................................................................................... 

DIPLOMA SĒRIJA, NUMURS, DATUMS:…………………………………………………………………………………....   

IEGŪTĀ SPECIALITĀTE: ........................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................

IZGLĪTĪBAS IEGŪŠANAS GADS: ............................................................................................................................... 

DIPLOMA SĒRIJA, NUMURS, DATUMS:……........................................................................................................... 

 

Piekrītu manu personas datu izmantošanai informācijas apstrādei RSU Sarkanā Krusta  medicīnas koledžas vajadzībām: 

 

Reflektanta paraksts: .........................................................................                                  Datums: .............. / ............ / 2014. 

 

                                                 

Pieteikums pieņemts un dokumenti pārbaudīti: 

Piezīmes ..................................................................................................................................................................................................................... 

Reģistratora paraksts ...................................................... 

Lūdzu izskatīt manus dokumentus otras kvalifikācijas iegūšanai: 

studiju programmā „Māszinības” (41 723 )  

studiju programmā „Ārstniecība” (41 721)  

PERSONAS KODS: ....................................................................................................................................................................... 

UZVĀRDS: .................................................................................................................... ................................................................ 

VĀRDS: ...................................................................................................................... .................................................................... 

E–PASTA ADRESE................................................................................................................................ ........................................ 

FIKSĒTĀ KONTAKTTĀLRUŅA Nr.: ..................................... MOBILĀ KONTAKTTĀLRUŅA Nr.: ........................................... 

DEKLARĒTĀ ADRESE:      

Iela, māja, dzīvoklis: .................................................................... .................................................................................................. 

Pagasts: ....................................................................... Pilsēta: .................................................................................................... 

Novads, valsts: ................................................................................................................................ Indekss: ............................... 

PIEVIENOJU ŠĀDAS DOKUMENTU KOPIJAS: 

1................................................................................................4.................................................................................... 

2...............................................................................................5..................................................................................... 

3………………………………………………………………...……6……………………………………..……………………….. 

............................................................................................................................................. 
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Norādījumi studiju kursu atzīšanai 

Pielikums Nr.4 

 
APSTIPRINU: 

____.____.2014. 

 

 

__________________________________ 

        Direktore I. Upmale 
Studiju programmas „Ārstniecība”  

IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBĀ VAI PROFESIONĀLAJĀ PIEREDZĒ 

SASNIEGTO STUDIJU REZULTĀTU APRAKSTS 

 

 Prakse I (2.semestris) 120 stundas 

(3 KP) 

Apgūts Koledžas atzinums 

1. Veselības aprūpes iestādes un to 

struktūra, ārsta palīga darbs.  

  

2. Pacienta drošība, vispārējie drošības 

noteikumi veselības aprūpes iestādēs, 

drošības noteikumi strādājot ar 

skābekli, pacienta pārvietošanas 

drošība. 

  

3. Vides tīrība. Antiseptika un aseptika: 

antiseptikas veidi, roku apstrādes 

metodes, instrumentu, pārsienamā 

materiāla, cimdu, diegu, drenējošo 

materiālu sagatavošana, sterilizācija, 

uzglabāšanas termiņi. 

  

4. Antropometrisko rādītāju noteikšana.   

5. Ergonomijas pamatprincipi (pacienta 

pārvietošana). 

  

6. Pacienta vitālo rādītāju noteikšana.   

7. Higiēnas procedūras pacientiem.   

8. Ķermeņa ārējais apvalks.   

9. Maņu orgāni, to kopšana.   

10. Gremošanas sistēmas procedūras.   

11. Desmurģija.   

12. Izmeklējumi, materiāla savākšana, tā 

transportēšana. 

  

13. Medikamentu ievadīšana.   

 Prakse II (3.semestris) 160 stundas 

(4 KP)  

(interno un ķirurģisko slimību 

nodaļās) 

  

1. Pacienta subjektīvā stāvokļa 

izvērtēšana. Iegūto datu izvērtēšana 

un dokumentēšana. 
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2. Pacienta vispārējā objektīvā stāvokļa 

novērtēšana. Iegūto datu izvērtēšana 

un dokumentēšana. 

  

3. Elpošanas sistēmas izmeklēšana. 

Iegūto datu izvērtēšana un 

dokumentēšana. 

  

4. Sirds-asinsvadu sistēmas 

izmeklēšana. Iegūto datu izvērtēšana 

un dokumentēšana. 

  

5. Gremošanas sistēmas izmeklēšana. 

Iegūto datu izvērtēšana un 

dokumentēšana. 

  

6. Uroģenitālās un endokrīnās sistēmas 

izmeklēšana. Iegūto datu izvērtēšana 

un dokumentēšana. 

  

7. Nervu sistēmas izmeklēšana. Iegūto 

datu izvērtēšana un dokumentēšana. 

  

8. Laboratoriskās izmeklēšanas 

metodes. Laboratorisko izmeklējumu 

nozīmēšana un rezultātu izvērtēšana 

  

9. Instrumentālās izmeklēšanas 

metodes. Instrumentālo izmeklējumu 

nozīmēšana, iegūto rezultātu 

interpretācija un datu 

dokumentēšana.

  

  

10. Pilnveidot prasmes procedūru izpildē.   

11. Pilnveidot prasmes ķirurģisko 

procedūru izpildē. 

  

 Prakse III (4.semestris) 160 

stundas (4 KP) 

(interno un ķirurģisko slimību 

nodaļās) 

  

1. Nodrošina vispusīgu pacienta 

izmeklēšanu, novērtēšanu un 

diagnosticēšanu. 

  

2. Nodrošina pacienta veselības 

stāvokļa izvērtēšanu, traucējumu 

diagnosticēšanu, nepieciešamās 

ārstēšanas nozīmēšanu vai veikšanu 

veselības stāvokļa stabilizēšanai, 

ārstēšanai un rehabilitācijai 

normatīvajos aktos definētajās 

situācijās. 

  

3. Veic profilaktisko darbu ar dažāda 

vecuma pacientiem, viņu ģimenēm: 

  

4. Nodrošina medikamentozo ārstēšanu 

pacientiem krīzes situācijās un 

veselības traucējumu gadījumā: 
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5. Veic procedūras pamatojoties uz 

pielietošanas indikācijām, 

kontrindikācijām, procedūru 

standartiem. 

  

6. Noformē medicīnisko dokumentāciju.   

 Prakse IV (5.semestris) 200 

stundas (5 KP) (ģimenes ārsta 

praksē, uzņemšanas nodaļā, 

dzemdniecībā, bērnu slimību 

nodaļās)  

  

1. Pacienta veselības stāvokļa 

izvērtēšana, traucējumu 

diagnosticēšana, nepieciešamās 

ārstēšanas nozīmēšana vai veselības 

stāvokļa stabilizēšana, ārstēšana un 

rehabilitācija normatīvajos aktos 

definētajās situācijās: 

  

2. Veic profilaktisko darbu ar dažāda 

vecuma grupu pacientiem, viņu 

ģimenēm 

  

3. Nodrošina bērna veselības stāvokļa 

izvērtēšanu, profilaktiskos 

pasākumus, traucējumu 

diagnosticēšanu, nepieciešamās 

ārstēšanas nozīmēšanu un veikšanu 

veselības stāvokļa stabilizēšanai, 

ārstēšanai un rehabilitācijai 

  

4. Pilnveido iemaņas, lai nodrošinātu 

neatliekamo medicīnisko palīdzību 

kritiskās situācijās. 

  

5. Dokumentē iegūtos datus, sniegto 

palīdzību un pacienta stāvokļa 

dinamiku neatliekamajās situācijās.  

  

6. Nodrošina sievietes veselības stāvokļa 

izvērtēšanu, grūtniecības un tās 

traucējumu diagnosticēšanu, 

nepieciešamās ārstēšanas 

nodrošināšanu veselības stāvokļa 

stabilizēšanai, ārstēšanai un 

rehabilitācijai. 

  

 Prakse V (6.semestris) 160 stundas 

(4 KP)  

(Uzņemšanas nodaļā, NMPD) 

  

1. Nodrošina pacienta veselības 

stāvokļa izvērtēšanu, traucējumu 

diagnosticēšanu, nepieciešamās 

ārstēšanas nozīmēšanu vai veikšanu 
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veselības stāvokļa stabilizēšanai, 

ārstēšanai 

2. Pilnveidot iemaņas, lai nodrošinātu 

neatliekamo medicīnisko palīdzību 

kritiskās situācijās. 

  

3. Noformē medicīnisko dokumentāciju.   

4. Dokumentē iegūtos datus, sniegto 

palīdzību un pacienta stāvokļa 

dinamiku neatliekamajās situācijās. 

  

 

 

 

 

 

Students       ____________________________

 _____________________       

 (paraksts)    (vārds, uzvārds) 

 

 

 

 

Studiju programmas „Ārstniecība” direktore  ___________________________ 

 Dr. I. Norko 

 

 

 

Rīgā, 2014.gada ____._________ 
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Norādījumi studiju kursu atzīšanai 

Pielikums Nr.5 

 

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas 

Studiju programmas „Ārstniecība” (41721) 

 
IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBĀ VAI PROFESIONĀLAJĀ PIEREDZĒ 

SASNIEGTO STUDIJU REZULTĀTU 

ATZĪŠANAS LĒMUMS 

 

Vārds, uzvārds  
Personas kods  
Profesionālās pieredzes ieguves veids un vieta  
Profesionālās pieredzes ieguves laika posms  
Profesionālās darbības joma atbilst/neatbilst 

studiju programmas izglītības tematiskai jomai 
 

 

 

 

Prakse  I (2.semestris) 

120 stundas (3 KP): 

 

1. Veselības aprūpes iestādes un to struktūra, ārsta palīga darbs.   

2. Pacienta drošība, vispārējie drošības noteikumi veselības aprūpes iestādēs, drošības 

noteikumi strādājot ar skābekli, pacienta pārvietošanas drošība.  

3. Vides tīrība. Antiseptika un aseptika: antiseptikas veidi, roku apstrādes metodes, 

instrumentu, pārsienamā materiāla, cimdu, diegu, drenējošo materiālu sagatavošana, 

sterilizācija, uzglabāšanas termiņi. 

4. Antropometrisko rādītāju noteikšana. 

5. Ergonomijas pamatprincipi (pacienta pārvietošana). 

6. Pacienta vitālo rādītāju noteikšana. 

7. Higiēnas procedūras pacientiem. 

8. Ķermeņa ārējais apvalks. 

9. Maņu orgāni, to kopšana. 

10. Gremošanas sistēmas procedūras. 

11. Desmurģija. 

12. Izmeklējumi, materiāla savākšana, tā transportēšana. 

13. Medikamentu ievadīšana. 

 

o Atbilst 

o Neatbilst 
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Prakse II (3.semestris) 

160 stundas (4 KP) (interno un ķirurģisko slimību nodaļās):  

 

1. Pacienta subjektīvā stāvokļa izvērtēšana. Iegūto datu izvērtēšana un dokumentēšana  

2. Pacienta vispārējā objektīvā stāvokļa novērtēšana. Iegūto datu izvērtēšana un 

dokumentēšana.  

3. Elpošanas sistēmas izmeklēšana. Iegūto datu izvērtēšana un dokumentēšana.  

4. Sirds-asinsvadu sistēmas izmeklēšana. Iegūto datu izvērtēšana un dokumentēšana.  

5. Gremošanas sistēmas izmeklēšana. Iegūto datu izvērtēšana un dokumentēšana.  

6. Uroģenitālās un endokrīnās sistēmas izmeklēšana. Iegūto datu izvērtēšana un 

dokumentēšana.  

7. Nervu sistēmas izmeklēšana. Iegūto datu izvērtēšana un dokumentēšana.  

8.  Laboratoriskās izmeklēšanas metodes. Laboratorisko izmeklējumu nozīmēšana un 

rezultātu izvērtēšana  

9.  Instrumentālās izmeklēšanas metodes. Instrumentālo izmeklējumu nozīmēšana, 

iegūto rezultātu interpretācija un datu dokumentēšana.   

10.  Pilnveidot prasmes procedūru izpildē. 

11.  Pilnveidot prasmes ķirurģisko procedūru izpildē. 

 

 

o Atbilst 

o Neatbilst 

 
 

Prakse III (4.semestris) 

160 stundas (4 KP) (interno un ķirurģisko slimību nodaļās):   

 

1.  Nodrošina vispusīgu pacienta izmeklēšanu, novērtēšanu un diagnosticēšanu. 

2.  Nodrošina pacienta veselības stāvokļa izvērtēšanu, traucējumu diagnosticēšanu, 

nepieciešamās ārstēšanas nozīmēšanu vai veikšanu veselības stāvokļa stabilizēšanai, 

ārstēšanai un rehabilitācijai normatīvajos aktos definētajās situācijās. 

3.  Veic profilaktisko darbu ar dažāda vecuma pacientiem, viņu ģimenēm: 

4.  Nodrošina medikamentozo ārstēšanu pacientiem krīzes situācijās un veselības 

traucējumu gadījumā: 

5.  Veic procedūras pamatojoties uz pielietošanas indikācijām, kontrindikācijām, 

procedūru standartiem. 

6.  Noformē medicīnisko dokumentāciju. 

 

 

 

o Atbilst 

o Neatbilst 

 
Prakse IV (5.semestris) 

200 stundas (5 KP) (ģimenes ārsta praksē, uzņemšanas nodaļā, dzemdniecībā, bērnu 

slimību nodaļās): 

  

1.  Pacienta veselības stāvokļa izvērtēšana, traucējumu diagnosticēšana, nepieciešamās 

ārstēšanas nozīmēšana vai veselības stāvokļa stabilizēšana, ārstēšana un rehabilitācija 

normatīvajos aktos definētajās situācijās: 
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2.  Veic profilaktisko darbu ar dažāda vecuma grupu pacientiem, viņu ģimenēm: 

3.  Nodrošina bērna veselības stāvokļa izvērtēšanu, profilaktiskos pasākumus, 

traucējumu diagnosticēšanu, nepieciešamās ārstēšanas nozīmēšanu un veikšanu 

veselības stāvokļa stabilizēšanai, ārstēšanai un rehabilitācijai: 

4.  Pilnveido iemaņas, lai nodrošinātu neatliekamo medicīnisko palīdzību kritiskās 

situācijās. 

5.  Dokumentē iegūtos datus, sniegto palīdzību un pacienta stāvokļa dinamiku 

neatliekamajās situācijās.        

6.  Nodrošina sievietes veselības stāvokļa izvērtēšanu, grūtniecības un tās traucējumu 

diagnosticēšanu, nepieciešamās ārstēšanas nodrošināšanu veselības stāvokļa 

stabilizēšanai, ārstēšanai un rehabilitācijai. 

 

o Atbilst 

o Neatbilst 

 

Prakse V (6.semestris) 

160 stundas (4 KP) (uzņemšanas nodaļā, NMPD): 

  

1.  Nodrošina pacienta veselības stāvokļa izvērtēšanu, traucējumu diagnosticēšanu, 

nepieciešamās ārstēšanas nozīmēšanu vai veikšanu veselības stāvokļa stabilizēšanai, 

ārstēšanai: 

2.  Pilnveidot iemaņas, lai nodrošinātu neatliekamo medicīnisko palīdzību kritiskās 

situācijās. 

3.  Noformē medicīnisko dokumentāciju. 

4.  Dokumentē iegūtos datus, sniegto palīdzību un pacienta stāvokļa dinamiku 

neatliekamajās situācijās. 

 

o Atbilst 

o Neatbilst 

 

Studiju programmas „Ārstniecība” Padome:  

 ___________________ Dr. I. Norko   _________________ Dr. M. Puķīte 

___________________ Dr. I. Ivanovs  _________________ Dr. Z. Putniņa 

___________________ Dr. J. Līcīte   _________________ Dr. G. Zirnīte 

___________________ Doc. I. Mežiņa-Mamajeva 

___________________ Doc. G.Preimane 
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