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 TĀLĀKIZGLĪTĪBAS FAKULTĀTE 
                     KURSU DAĻA 

 

PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES PROGRAMMA 
 

Jaundzimušo primārā reanimācija  
un atbalsts dzimšanas brīdī 

 

 

2016. gada 22. marts 
 
 

Mērķauditorija: Ārstniecības personas, kuras ir iesaistītas dzemdību palīdzībā – ārsti, ārstu palīgi, 
vecmātes, māsas 

Programmas vadītāja: doc. Ilze Kreicberga, RSU Dzemdniecības un ginekoloģijas katedra 
Iesaistītās docētājas:  Ilze Kreicberga, RSU Dzemdniecības un ginekoloģijas katedra, docente; Rīgas 

Dzemdību nams, pediatre, neonatoloģe 
 Inese Bļodniece, Rīgas Dzemdību nams, Neonatoloģijas daļas vadītāja, pediatre, 

neonatoloģe 
  

Programmas apjoms: 10 akadēmiskās stundas 
Norises vieta: RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs – Anniņmuižas bulvāris 26a, Rīga 

 
 
Attīstīto valstu medicīnas prakse nosaka, ka ikviena bērna dzimšanas brīdī ir jānodrošina tādas personas 
klātbūtne, kura ir apmācīta un ir spējīga veikt jaundzimušā primārās reanimācijas un atbalsta pasākumus. Arī 
Latvijā ārstu – ginekologu, dzemdību speciālistu un neonatologu – resertifikācijas prasības ietver jaundzimušo 
primārās reanimācijas (kopš 2015.gada starptautiski tiek ietverts arī atbalsts dzimstot) kursu beigšanu. 
 
Programma balstīta uz aktuālām (2015.gada) starptautiskām vadlīnijām par pasākumiem, kas veicami, lai 
nodrošinātu pilnvērtīgu jaundzimušo primāro reanimāciju un atbalstu dzimšanas brīdī. Programmas praktiskajā 
daļā tiks izmantots klīnisko prasmju apmācības simulators. 
 

PROGRAMMAS TEMATIKA 
 

 Vitāli svarīgo orgānu sistēmu adaptācija tūlīt pēc dzimšanas, riska faktori šī procesa norisei 

 Sagatavošanās iespējamas palīdzības sniegšanai, tajā skaitā, ļoti priekšlaicīgu dzemdību gadījumā 

 Jaundzimušā izvērtēšana un indikatoru identifikācija palīdzības nepieciešamībai 

 Elpošanas atbalsts, ārējā sirds masāža un pielietojamie medikamenti 

 Procesa efektivitātes izvērtēšana, turpmākas taktikas noteikšana 

 Retrospektīva jaundzimušo reanimācijas un atbalsta procesuālo darbību izvērtēšana pēc jaundzimušā 
veselības stāvokļu objektīvas atradnes un medicīniskās dokumentācijas 

 
 

Dalība kursos 

 
Dalības maksa:  EUR 35,00 – ārstiem 

 EUR 25,00 – ārstu palīgiem, vecmātēm, māsām 
 

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  
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