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 TĀLĀKIZGLĪTĪBAS FAKULTĀTE 

              KURSU DAĻA 

 

 

PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES PROGRAMMA 

 

Kardiotokogrāfijas pamati 
 

 

2015. gada 9. decembris 
 

Mērķauditorija: Ginekologi, dzemdību speciālisti un šīs specialitātes rezidenti, vecmātes 

Programmas vadītāja: prof. Dace Rezeberga, RSU Dzemdniecības un ginekoloģijas katedras vadītāja 
Iesaistītās docētājas:  Dace Rezeberga, Rīgas Dzemdību nams, ginekologs, dzemdību speciālists 

 Ināra Miltiņa, Rīgas Dzemdību nams, ginekologs, dzemdību speciālists 
 Maira Jansone, P.Stradiņa KUS, ginekologs, dzemdību speciālists 
 Diana Bokučava, Rīgas Dzemdību nams, ginekologs, dzemdību speciālists 
 Santa Markova, Rīgas Dzemdību nams, ginekologs, dzemdību speciālists 
 Linda Grīnberga, Rīgas Dzemdību nams, ginekologs, dzemdību speciālists 
 Ilze Kreicberga, Rīgas Dzemdību nams, pediatrs, neionatologs  
 Inese Bļodniece, Rīgas Dzemdību nams, pediatrs, neionatologs 
 Signe Irša, P.Stradiņa KUS, vecmāte 
 Vija Bathena, Rīgas Dzemdību nams, vecmāte 
 Kristīne Embure Zapoļska, Rīgas Dzemdību nams, vecmāte 

Programmas ilgums: 9 akadēmiskās stundas  
Vieta: RSU, Anniņmuižas bulvāris 26a, Rīga 

 
PROGRAMMAS TEMATIKA 

 
PIRMS KURSIEM:  
 Dalībniekiem ir jāiepazīstas ar grāmatas “Dzemdniecība” (2015.) sekojošām nodaļām:  

 Augļa novērtēšana grūtniecības laikā  
 Augļa novērtēšana dzemdībās  
 I.Bļodniece/I.Kreicberga Augļa pH noteikšana pēc dzemdībām  

 Dalībniekiem būs jāizpilda priekšzināšanu pārbaudes tests (daudzatbilžu jautājumi) 
 
KURSOS: 
 LEKCIJAS:  

 Homeostāze auglim  
 Augļa sirdsdarbības fizioloģija, dzemdes kontrakciju fizioloģija  
 Augļa novērtēšanas metodes grūtniecības laikā  
 Kardiotokogrāfijas interpretācijas dzemdībās  
 STAN metode augļa stāvokļa novērtēšanai  
 Jaundzimušā hipoksiski išēmiska encefalopātija, tās rašanās mehānisms, pH noteikšana jaundzimšajam pēc 

dzimšanas Speciālas situācijas dzemdībās (priekšlaicīgas dzemdības, horioamnionīts, mekoniāli 
augļūdeņi). Vecmātes vadītas dzemdības 
  

 INTERAKTĪVAS NODARBĪBAS – gadījumu analīze – katram dalībniekam skaļi auditorijas priekšā jāizanalizē 
viena klīniskā situācija  
 

 NOSLĒGUMĀ – zināšanu pārbaudes tests  
 

Dalība kursos 

Dalības maksa: EUR 70,00  

 Par dalību kursos tiks izsniegta Rīgas Stradiņa universitātes apliecība (9 TIP) 

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

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

Apmaksas kārtība: Par dalību kursos Jums tiks sagatavots rēķins, kuru nosūtīsim elektroniski uz Jūsu pieteikumā 
norādīto e-pastu. Apmaksa jāveic ar pārskaitījumu uz rēķinā norādīto bankas kontu ne vēlāk kā 
līdz kursu sākumam 
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