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 TĀLĀKIZGLĪTĪBAS FAKULTĀTE 

                  KURSU DAĻA 

 

 
PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES PROGRAMMA 

 

Praktiskie aspekti un aktualitātes 
klīniskajā kardioloģijā un aritmoloģijā 

 

 

2016. gada 13. – 14. maijs 
 

BALVI 
 
Mērķauditorija: ģimenes ārsti, stacionāru ārsti, kardiologi, internisti 
Programmas vadītājs: prof. Oskars Kalējs, RSU Iekšķīgo slimību katedra, P.Stradiņa KUS 
  
Programmas apjoms: 16 akadēmiskās stundas (16 TIP) 

 
Laiks: plkst. 10.00 – 18.15 
Norises vieta: Balvu novada pašvaldības aģentūra “Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs”, Vidzemes iela 2b, 

Balvi, Balvu novads 
 

PROGRAMMAS TEMATIKA 
 
LEKCIJAS, KLĪNISKĀS SITUĀCIJAS UN SITUĀCIJAS UZDEVUMU ANALĪZE: 

 Ko gaidām no dažādiem klīniskajiem izmeklējumiem un kad tie nepieciešami?  

 Ko elektrokardiogramma un dažādas analīzes var pastāstīt nekardioloģiskas specialitātes ārstam? 

 Trombozes, trombembolijas venozajā sistēmā – riski, to atpazīšana. Plaušu artērijas embolija, ESC 2014.gada 
vadlīnijas un klīniskā prakse. Klīniskās situācijas, situācijas uzdevumu analīze (trombozes, embolijas venozajā 
sistēmā) 

 Kardiovaskulārās saslimšanas un to farmakoterapija – efekti, drošība, mijiedarbības 

 Neatliekamās situācijas kardioloģiska profila pacientiem dažādos saslimšanu un stacionāru/ambulatorās palīdzības 
etapos 

 Pēkšņa kardiālā nāve – dažādi vecumi, dažādi mehānismi, dažāda diagnostika. No EKG līdz ICD 

 Aritmiju diagnostikas un ārstēšanas aktualitātes 2016.pavasarī. 

 Ātriju fibrilācija – kā rīkoties, ja pacientam ir ātriju fibrilācija. Kurš ārsts rekomendē antiaritmiķus un 
antikoagulantus? 

 Specifiskās klīniskās situācijas saistībā ar aritmiju ārstēšanu. Ritma atjaunošana un stabilizācija. Insultu riska 
samazināšana. Antikoagulantu efekti, problēmas,  farmakoloģiskās mijiedarbības un potenciālie riski (gados veci 
pacienti, pacienti pēc PCI) 

 Periprocedurālā pacientu kontrole un sagatavošana dažādām operācijām un/vai procedūrām, ja pacients lieto 
antiagregantus un/vai antikoagulantus 

 
Dalība kursos 

 
Dalības maksa: EUR 50,00 

 Par dalību kursos tiks izsniegta Rīgas Stradiņa universitātes apliecība 
 

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

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