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Klīniskā darbība

Klīniskās studijas

Bāzes 
zinātnes

«Klasiskā» studiju sistēma
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Klīniskā darbība

Klīniskās studijas

Bāzes 
zinātnes

Riski pacientiem mediķu prasmju 
defektu gadījumā
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Kā mazināt risku pacientiem ?
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Klīniskā darbība

Simulācijas un 
klīniskās 
studijas

Bāzes 
zinātnes

Riska mazināšanās ieviešot prasmju 
standartus ( Solis 1)
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Simulācijas un klīniskā 
darbība

Simulācijas un 
klīniskās 
studijas

Bāzes 
zinātnes

Riska mazināšanās, ieviešot prasmju 
standartus ( Solis 2)
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Simulācijas, prakse uz 
dzīvniekiem un klīniskā darbība

Simulācijas un 
klīniskā 

apmācība

Bāzes 
zinātnes

Riska mazināšanās, ieviešot prasmju 
standartus ( Solis 3 )
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Klīniskā darbība

Klīniskās studijas

Bāzes 
zinātnes

Riski pacientiem mediķu prasmju 
defektu gadījumā
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Simulāciju izmantošana sākas jau 1.studiju gadā 

Studiju programmās integrētas simulācijas turpinās 

3.,4.,5.un 6.studiju gadā.

Tiek realizēts jauns praktizēšanās veids 

«Pirmsklīniskā prakse»- pēc 3.studiju gada

 Ir izveidots Klīnisko prasmju reģistrs, kura 

pilnveidošana notiek pastāvīgi 

Obligātā Medicīnas studiju programma ietver 77 

manipulācijas, bet kopējais aprakstīto manipulāciju 

skaits jau sasniedz 650

RSU. Kur mēs esam ?
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 Izveidota Klīnisko prasmju un medicīnas tehnoloģiju 

katedra

Darbojas Medicīnas informācijas tehnoloģiju centrs 

 Ir izveidots pirmais Klīnisko apmācību centrs RAKUS

Manipulāciju prasmju obligāta pārbaude ir iekļauta 

Medicīnas programmas Valsts pārbaudījumā

Kopā ar ārsta diplomu RSU absolventi saņem izziņu 

ar to prasmju sarakstu, kuras apgūtas studiju laikā

RSU. Kur mēs esam ?
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Sabiedrības veselības aprūpe ir viena no valsts 

pamatfuncijām, bet tiesības uz to ir viena no Eiropas 

Savienības pilsoņa pamattiesībām

Veselības aprūpe 21.gs. Rietumu sabiedrībā 

pašsaprotami ietver sevī drošības garantijas 

pacientiem un citiem sistēmas dalībniekiem

Drošības pamatā ir kvalitatīva ārstniecības personu 

un citu sistēmas darbinieku IZGLĪTĪBA

Kvalitatīva izglītība sevī ietver jaunāko un drošāko 

medicīnas izglītības tehnoloģiju izmantošanu 

Kur mēs ejam ?
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 Jaunāko tehnoloģiju, mehānismu, dzīvnieku resursu 

un visu citu veidu simulāciju izmantošanu prasmju 

iegūšanai pirms saskares ar pacientu ir obligāta 

drošas veselības aprūpes izglītības pieeja, un  tā 

būtiski paaugstina pacientu drošības līmeni 

saskarsmē gan ar konkrētām ārstniecības personām, 

gan veselības aprūpes sistēmu kopumā

Kas ir pacientu drošība ?


