
 

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/1/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta 

personāla kvalifikācijas uzlabošana” 

 

 

Profesionālās izglītības 

programmas veids 

 

Neformālās izglītības programma 

Neformālās izglītības programmas 

nosaukums 

 

Infekciju profilakses un kontroles pasākumi ārstniecības 

iestādēs 

Mērķauditorija Māsa, vecmāte, māsas palīgs 

Neformālās izglītības programmas 

īstenošanas ilgums 

 

16 akadēmiskās stundas (2 dienas) 

- 6 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības 

- 10 akadēmiskās stundas praktiskās nodarbības 

 

Neformālās izglītības programmas 

mācību norises vieta un laiks 

 

04.08.2020., 05.08.2020. – SIA “Jēkabpils reģionālā 

slimnīca,” A. Pormaļa ielā 125, Jēkabpils, LV 5201; 

06.08.2020., 07.08.2020. – SIA “Ogres rajona slimnīca,” 

Slimnīcas ielā 2, Ogre, LV 5001 

11.08.2020., 12.08.2020. – SIA “Madonas slimnīca”, Katrīnas 

dambis 10, Madona, LV 4801 

02.09.2020., 03.09.2020. – SIA “Jelgavas pilsētas slimnīca”, 

Brīvības bulvāris 6, Jelgava, LV -3002 

13.10.2020., 14.10. 2020. – LU P. Stradiņa medicīnas koledža, 

Rēzeknes filiāle, Raiņa ielā 5a, Rēzekne, LV-4601 

04.11.2020., 05.11.2020. – SIA “Saldus medicīnas centrs”, 

Slimnīcas ielā 3, Saldus, LV 3801 

08.12.2020., 09.12.2020. – LU P. Stradiņa medicīnas koledža, 

Vidus prospekts 38, Bulduri, LV-2010 

13.01.2021., 14.01.2021. – LU P. Stradiņa medicīnas koledža, 

Rēzeknes filiāle, Raiņa ielā 5a, Rēzekne, LV-4601 

10.02.2021., 11.02.2021. – LU P. Stradiņa medicīnas koledža, 

Vidus prospekts 38, Bulduri, LV-2010 

03.03. 2021., 04.03.2021. – SIA “Kuldīgas slimnīca,” 

Aizputes ielā 22, Kuldīga, LV -3301 

 

Neformālās izglītības programmas 

mācību vadītājs/i 

 

Dr.med. Angelika Krūmiņa - sertificēts ārsts, infektologs; 

Māris Liepiņš - sertificēts ārsts, infektologs; 

Jeļena Urbēna - sertificēta māsa, infekciju kontroles māsa 

 

Izglītības dokuments, kas 

apliecina neformālās izglītības 

programmas apgūšanu 

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi 

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits -16 TIP 

 

Pieteikšanās kārtība un 

kontaktpersona/as 

Pieteikties uz kursiem var, aizpildot pieteikuma veidlapu 

koledžas mājas lapā  www.psk.lu.lv, 

http://www.psk.lu.lv/


sadaļā: PAR KOLEDŽU            PROJEKTI            ESF 

projekti 2020. gads                ESF “Infekciju profilakses un 

kontroles pasākumi ārstniecības iestādēs” 

Projekta koordinatore Diāna Bakāne 

tālrunis 29161494, e-pasts: dianabakane@gmail.com 

 

Neformālās izglītības programmas  

mērķis 

 

Uzlabot zināšanas un prasmes infekciju uzraudzības 

jautājumos, sniedzot informāciju par ar veselības aprūpi 

saistītām infekcijām, to kontroles iespējām dažādos 

organizācijas līmeņos, kā arī daloties ar praktiskām 

rekomendācijām par šo infekciju ierobežošanas un novēršanas 

pasākumiem, un pareizu inficēto pacientu aprūpi. 

 

Mācību programmas tēmas 1. Infekcijas, kas saistītas ar veselības aprūpi. 

Uzraudzības un infekcijas kontroles pasākumi. 

2. Ārstniecības iestāžu higiēniskā un pretepidēmiskā 

režīma plāna mērķi, tā izstrādes, ieviešanas, kontroles 

un aktualizācijas principi. 

3. Infekciju kontroles pasākumi, veicot augsta riska 

manipulācijas. 

4. Antimikrobiālā rezistence un antibakteriālo līdzekļu 

lietošana Latvijā un pasaulē. 

5. Ar veselības aprūpi saistīto infekciju diagnostika un 

tālākā taktika, izolācijas režīms. 

6. Vakcinācijas nozīme infekciju kontrolei ārstniecības 

iestādēs. 

 

Neformālās izglītības programmas 

apguves kvalitātes novērtēšana 

 

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no mācību 

programmas un, nokārtojuši pārbaudījumu ar teorētisko un 

praktisko iemaņu vērtējumu “ieskaitīts”, saņem neformālās 

izglītības apliecību par programmas apguvi. Teorētisko 

pārbaudījumu veido 20 jautājumi. 

 

 


