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PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES PROGRAMMA 

 Ultrasonogrāfijas nozīme  
atrisinot augsta riska grūtniecību  

 

2016. gada 10. decembris  
 
 
Mērķauditorija: Ginekologi, dzemdību speciālisti, ultrasonogrāfijas speciālisti dzemdniecībā un ginekoloģijā 

Programmas vadītāja: Natālija Vedmedovska, Dr.med., RSU docente 

Iesaistītās docētājas:  Doc. Natālija Vedmedovska, RSU Dzemdniecības un ginekoloģijas katedra, Rīgas 
Dzemdību nams 

 Doc. Anna Miskova, RSU Dzemdniecības un ginekoloģijas katedra, Rīgas Dzemdību 
nams 

 Doc. Ilze Kreicberga, RSU Dzemdniecības un ginekoloģijas katedra, Rīgas Dzemdību 
nams 

 Dr. Dace Matule, Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas prezidente,  
SIA “ARS”, Matules un Melkas ginekoloģijas privātklīnika” 

 Dr. Dace Ezeriņa,  BKUS, Medicīniskās ģenētikas un prenatālās diagnostikas klīnika 
 Dr. Diāna Bokučava, Rīgas Dzemdību nams, USG speciāliste, FMF eksperte 

Programmas apjoms: 8 akadēmiskās stundas 

Norises laiks: plkst. 9.00 – 17.00 

Norises vieta: RSU, Dzirciema iela 16, Rīga 

VIDEOKONFERENCE: Liepājas reģionālā slimnīca 

 
PROGRAMMA 

 
Kursa mērķis: Attīstīt izpratni par  grūtniecības vadīšanas un atrisināšanas taktiku augsta riska grupas grūtniecēm, tajā 
skaitā, prolongētas grūtniecības un intrauterīnas augļa augšanas aiztures gadījumā, kā arī situācijas ar rētu uz dzemdes. 
Kursa ietvaros tiks aplūkota ultrasonogrāfijas nozīme dzemdību laikā 
 

 Prolongēta, pārnesta grūtniecība, tās riski, iespējama taktika / D. Ezeriņa 

 Priekšlaicīgas dzemdības- neonatālie iznākumi / I. Kreicberga 

 Monohoriāli dvīņi, kā monitorēt un kad atrisināt / N. Vedmedovska 

 Ultrasonogrāfija un dzemdes rēta, dzemdību vadīšana / D. Matule 

 Cukura diabēts, augļa monitorēšana un grūtniecības atrisināšanas laiks / D. Bokučava 

 Ultrasonogrāfija dzemdību nodaļā, tehniskie aspekti / N. Vedmedovska 

 Sonopartogramma, pieredze pasaulē un Latvijā / A. Miskova 

 Sonogrāfijas nozīme prolongētas 2. dzemdību fāzē un operatīvo dzemdību gadījumā / A. Miskova 

 

 
Dalības maksa: 

 
EUR 30,00 

Pieteikšanās:  sūtot pieteikumu uz e-pastu kursi@rsu.lv  
Pieteikumā jānorāda kursu nosaukums, vārds, uzvārds, personas kods, kontakttālrunis, kā arī vieta, ka 
kursus vēlaties apmeklēt Liepājā, un maksātāja rekvizīti, ja maksātājs ir juridiska persona 

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

 

Par dalību kursos tiks izsniegta RSU apliecība. Apliecība tiks izsniegta kursu noslēgumā – dienas beigās. 
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