Studiju priekšmeta nosaukums: KLĪNISKĀS APRŪPES PAMATI
Studiju priekšmeta kods:
Semestris: 3. semestris
Studiju priekšmeta programmas vadītāja: Eva Cela
Kredītpunkti (KP): 1
ECTS kredītpunkti: 1,5
Akadēmiskā struktūrvienība: Māszinību akadēmiskā skola, Asara ielā 5, Rīga;
tālrunis: 67378321; e-pasts: mzas@rsu.lv
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā: obligāts studiju priekšmets
profesionālā bakalaura studiju programmā UZTURS.
Studiju priekšmeta apraksts un mērķis: Studiju priekšmeta mērķis - teorētisko
pamatzināšanu un praktisko iemaņu apguve klīniskās aprūpes pamatos.
Studiju priekšmeta uzdevums – studentam vajadzētu iegūt zināšanas par pacienta
aprūpi, atveseļošanos veicinošiem faktoriem, prasmes klīnisko manipulāciju veikšanā.
Studiju priekšmeta saturs – aprūpes process, tā posmi: novērtēšana, problēmu
noteikšana, plānošana, realizācija un izvērtēšana. Vides tīrība, dezinfekcija un
infekcijas kontrole, roku apstrādes veidi. Komforta nodrošināšana pacienta apkārtne un
drošība. Pacienta vitālie rādītāju (pulss, ķermeņa temperatūra, elpošanas frekvence un
arteriālais

asinsspiediens)

noteikšana

un

izvērtēšana.

Barības

uzņemšanas

nodrošināšanas veidi un metodes. Procedūras, kas skar gremošanas traktu (nazogastrālā
zondēšana, klizmas un to veidi, stomas un to veidi).
Nepieciešamās priekšzināšanas: cilvēka anatomijā un fizioloģijā, patoloģiskā fizioloģijā,
klīniskā farmakoloģijā.

Studiju rezultāti:
Zināšanas: Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs izklāstīt aprūpes procesa
posmus - novērtēšanu, problēmu noteikšanu, plānošanu, realizāciju un izvērtēšanu;
nosaukt un parādīt roku apstrādes veidus; formulēt un nosaukt vides tīrības,
dezinfekcijas un infekcijas kontroles pamatnostādnes; definēt pacienta vitālos
rādītājus, barības uzņemšanas nodrošināšanas veidus un metodes un procedūras, kas
skar gremošanas traktu.

1

Prasmes un iemaņas: Studiju priekšmeta apguves rezultātā students pratīs izskaidrot
un novērtēt vides tīrības, dezinfekcijas un infekcijas kontroles pamatnostādnes; lietot
atbilstošu roku apstrādes veidu, veicot pamatprocedūras, kas skar gremošanas traktu
traktu (nazogastrālā zondēšana, klizmas, parenterālā un enterālā barošana); veikt un
novērtēt pacienta vitālos rādītājus.
Pārbaudes metode: ieskaite
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