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PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES PROGRAMMA 
 
 

Multidisciplināra pieeja neatliekamiem stāvokļiem 
dzemdniecība. Kardiopulmonālā reanimācija grūtniecei 

 

 

2016. gada 1. aprīlis 
 

Mērķauditorija: Ginekologi, dzemdību speciālisti, vecmātes, anesteziologi, reanimatologi, neatliekamās medicīnas 
ārsti, ārsta palīgi  

Programmas klausītājiem nepieciešamas zināšanas un prasmes šādās jomās: 
 Kardiopulmonālā reanimācija pieaugušiem 
 Infūzijas terapijas pamati 
 Preeklampsijas un eklampsijas diagnostika un ārstēšana 
 Pēcdzemdību asiņošanas ārstēšana 
 Augļa KTG interpretācija 
 Operatīvo vaginālo dzemdību atrisināšanas metožu indikācijas, veidi 

Programmas vadītāja: doc. Anna Miskova, RSU Dzemdniecības un ginekoloģijas katedra 
Iesaistītie docētāji:  Anna Miskova, RSU Klīnisko prasmju un medicīnas tehnoloģiju katedras un Dzemdniecības un 

ginekoloģijas katedras docente; Rīgas dzemdību nams, ginekologs, dzemdību speciālists 
 Maira Jansone, RSU Dzemdniecības un ginekoloģijas katedras asistente; P.Stradiņa KUS, 

ginekologs, dzemdību speciālists 
 Oļegs Sabeļņikovs RSU Klīnisko prasmju un medicīnas tehnoloģiju katedras vadītājs, 

Anestezioloģijas un Reanimatoloģijas katedras docents; P.Stradiņa KUS, anesteziologs, 
reanimatologs 

 Marina Šarkele, RSU Klīnisko prasmju un medicīnas tehnoloģiju katedra un Anestezioloģijas un 
Reanimatoloģijas katedra; P.Stradiņa KUS, anesteziologs, reanimatologs 

 Egīls Lapiņš, Rīgas dzemdību nams, anesteziologs, reanimatologs 
  
Programmas apjoms: 16 akadēmiskās stundas (patstāvīgais darbs – 8) 
Norises vieta: RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs – Anniņmuižas bulvāris 26a, Rīga 
 
 
Pēdējo 10 gadu laikā neizdevusies sazināšanās ir galvenais ar slimības gaitu ne saistīts pacientu nāves, fiziskas vai 
psiholoģiskas traumas iemesls. 

PRASME STRĀDĀT KOMANDĀ NAV IEDZIMTA, TO VAR IEMĀCĪTIES 
Programmas mērķis ir sniegt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas darbam komandā neatliekamu stāvokļu 
dzemdniecībā gadījumos. Programmas praktiskajā daļā situāciju modelēšanai tiks izmantots klīnisko prasmju apmācības 
simulators. Dalībnieku grupa tiek komplektēta pēc multidisciplinārās komandas principa 

 
PROGRAMMAS TEMATIKA 

 
 Multidisciplināras komandas darbības taktika smagas preeklampsijas un eklampsijas profilaksē, ārstēšanā un 

grūtniecības atrisināšanā 
 Multidisciplināras komandas darbības taktika dzemdes atoniskas asiņošanas ārstēšanā 
 Darbības taktika augļa šaubīgas un patoloģiskas KTG gadījumā 
 Kardiopulmonālā reanimācija pieaugušajam 
 Kardiopulmonālā reanimācija grūtniecei 
 Prasme strādāt komandā neatliekamas situācijas apstākļos 
 Prasme sazināties ar komandas dalībniekiem un pacientes piederīgajiem stresa situācijās 

 
Dalība kursos 

 
Dalības maksa: EUR 85,00 
 

Par dalību kursos tiek izsniegta Rīgas Stradiņa universitātes apliecība 

Pieteikšanās:  sūtot pieteikumu uz e-pastu kursi@rsu.lv Pieteikumā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, 
programmas nosaukums, kontakttālrunis, kā arī, maksātāja rekvizīti, ja maksātājs ir juridiska 
persona 

vai 
 aizpildot elektroniskās pieteikšanās formu RSU mājas lapā www.rsu.lv  

 

Programma apstiprināta Latvijas Ārstu biedrībā (programmas reģistrācijas Nr. TIP2016/158; TIP 16) 
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