Profesionālās izglītības
programmas veids

Profesionālās pilnveides izglītības
programma

Profesionālās izglītības
programmas nosaukums

Funkcionālās diagnostikas metode māsu
praksē, M60

Mērķauditorija
Prasības attiecībā uz iepriekš
iegūto izglītību

Māsas
Profesionālā izglītība māszinībās:
- ar vidējo profesionālo izglītību;
- ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko
izglītību;
- ar otrā līmeņa profesionālo augstāko
izglītību

Profesionālās izglītības
programmas īstenošanas ilgums

170 stundas:
- 68 stundas teorija
- 102 stundas prakse

Profesionālās izglītības ieguves
forma
Izglītības dokuments, kas apliecina
profesionālās izglītības
programmas apguvi
Profesionālās
izglītības
programmas mērķis

Klātiene

Programmas
kontaktpersona

realizētājs

Apliecība par profesionālās pilnveides
izglītību
Izglītības procesa rezultātā sniegt zināšanas
par sirds un asinsvadu, elpošanas, nervu,
gremošanas
un
urīnizvades
sistēmu
funkcionālās diagnostikas metodēm.
Sniegt
zināšanas
par
funkcionālās
diagnostikas metodēm un māsas atbildību
kvalitatīvu izmeklējumu nodrošināšanā un
pacientu aprūpē, veicot funkcionālos
izmeklējumus. Izkopt praktiskās iemaņas
funkcionālās
diagnostikas
izmeklējumu
veikšanā
kardioloģijā,
pneimonoloģijā,
neiroloģijā, gastroenteroloģijā un uroloģijā.

un Projekta administratīvā vadītāja –
Ināra Dupure, tālrunis 29446553,
e-pasta adrese: inaradupure@gmail.com
Projekta koordinatore –
Ina Jaunslaviete, tālrunis 29350243,
e-pasta adrese: esfkursi@inbox.lv

Profesionālās izglītības
programmas apguves kvalitātes
novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši izglītības
programmu, ieguvuši nepieciešamo zināšanu
un prasmju novērtējumu visos izglītības
programmas
mācību
priekšmetos
un
noslēguma
pārbaudījumā,
kas
ietver
teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi,
saņem apliecību par profesionālās pilnveides
izglītību un sekmju izrakstu.

Mācību metodes un darba formas

Lekcijas, demonstrējumi, praktiskie darbi,
individuālais darbs

Mācību plāns

1.Elektrokardiogrāfijas metode – 54 stundas
2. Funkcionālās diagnostikas metodes
kardioloģijā – 24 stundas
3. Funkcionālās diagnostikas metodes
pneimonoloģijā – 26 stundas
4. Funkcionālās diagnostikas metodes
neiroloģijā – 42 stundas
5. Funkcionālās diagnostikas metodes
uroloģijā un gastroenteroloģijā – 22 stundas
6. Noslēguma pārbaudījums – 2 stundas

Norises vieta

Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas
koledža, Vidus prospekts 38, Jūrmala,
LV-2010
Pieteikties var iesniedzot dokumentus
Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas
koledžā, Vidus prospektā 38, Bulduros,
Jūrmalā, 1.korpusa, 2.stāva, 203. kabinetā
darba dienās no 9:00 līdz 15:00, iepriekš
sazinoties ar projekta koordinatori Inu
Jaunslavieti,
tālrunis 29350243,
e-pasta
adrese: esfkursi@inbox.lv vai arī aizpildot
pieteikuma veidlapu koledžas mājas lapā
www.psk.lu.lv,
sadaļā
PROJEKTI-ESF
projekti

Pieteikšanās kārtība un grupu
komplektēšana

Iesniedzamie dokumenti

 Vidējās profesionālās izglītības diploma
un sekmju izraksta kopijas (uzrādot
oriģinālus) vai pirmā līmeņa profesionālās
augstākās izglītības diploma un sekmju
izraksta kopijas (uzrādot oriģinālus);
 Personas datu maiņas apliecinošu
dokumentu kopija (uzrādot oriģinālus);
 Pases vai personas apliecības kopija
(uzrādot oriģinālu)

Nodarbību grafiks
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