
TIF Kursu daļa: kursi@rsu.lv; 67409216; 67409209  

 

 
 
                Tālākizglītības fakultāte 

                KURSU DAĻA 

 

 
PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES PROGRAMMA 
 

Kolposkopijas pamati  
 

 
MĒRĶAUDITORIJA: ginekologi 

PROGRAMMAS VADĪTĀJA: doc. Jana Žodžika, RSU Dzemdniecības un ginekoloģijas katedra 

PROGRAMMAS APJOMS: 16 akadēmiskās stundas 

NORISES DATUMS:  2019. gada 24. – 25. aprīlis 

NORISES VIETA: RSU, Hipokrāta iela 2, Rīga 

DALĪBAS MAKSA: EUR  225,00 

PIETEIKŠANĀS * :  sūtot pieteikumu uz e-pastu kursi@rsu.lv  

Pieteikumā jānorāda programmas nosaukums, vārds, uzvārds, personas kods, 
kontakttālrunis, kā arī maksātāja rekvizīti, ja maksātājs ir juridiska persona 

vai 

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

 
* Pieteikumā norādītie personas dati tiks izmantoti šīs profesionālās pilnveides programmas administrēšanas, tajā skaitā, rēķina un apliecības 
sagatavošanas, mērķiem 

 
PROGRAMMA 

 

 24. aprīlis  

10:00 – 10:45 Dzemdes kakla priekšvēža saslimšanu skrīnings, kolposkopijas 
loma tajā 

prof. Dace Rezeberga 

10:45 – 12:00 Kolposkopijas terminoloģija, aprīkojums, etapi, protokols, kvalitātes 
indikatori 

dr. Irina Jermakova 

12:00 – 12:45 Dzemdes kakla priekšvēža/vēža saslimšanu etiopatoģenēze. HPV 
testēšanas nozīme dzemdes kakla priekšvēža saslimšanu skrīningā 

doc. Jana Žodžika 

12:45 – 13:45 Pārtraukums  

13:45 – 15:45 Normālas un patoloģiskas kolposkopiskās ainas interpretācija, tai 
skaitā grūtniecības, dažādu kontracepcijas metožu lietošanas, 
menopauzes laikā, īpatnības infekciju gadījumā 

dr. Irina Jermakova, 
doc. Jana Žodžika 

15:45 – 16:00 Kafijas pauze  

16:00 – 18:00 Klīnisko gadījumu analīze dr. Irina Jermakova, 
dr. Kristīne Pčolkina 

 25. aprīlis  

9:00 – 10:15 Dzemdes kakla priekšvēža/vēža izmaiņu citoloģiskā diagnostika asoc. prof. Ilze Štrumfa 

10:15 – 11:00 Dzemdes kakla priekšvēža/vēža izmaiņu histoloģiskā diagnostika asoc. prof. Ilze Štrumfa 

11:00 – 11:30 Kafijas pauze  

11:30 – 13:00 Dzemdes kakla priekšvēža izmaiņu diagnostika, ārstēšana, 
komplikācijas, iznākumi, novērošana 

dr. Kristīne Pčolkina 
 

13:00 - 13:45 Agrīnu dzemdes kakla vēža izmaiņu diagnostika un ārstēšanas 
taktika 

dr. Arta Spridzāne 

13:45 – 14:45 Pārtraukums  

14:45 – 15:30 Maksts un vulvas priekšvēža izmaiņu diagnostika un ārstēšana dr. Irina Jermakova 

15:30 – 16:45 Klīnisko gadījumu analīze dr. Irina Jermakova, 
dr. Kristīne Pčolkina 
doc. Jana Žodžika 
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