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KURSA KODS

STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKTŪRA

*Kursa nosaukums latviski Veselība un slimības
*Kursa nosaukums angliski
*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss

Sociālais darbinieks

*Statuss (A, B, C daļa)
*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daļas

2 KRP

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Vita Kadiķe Visp.pedagoģ.katedra Asistente, pedagoģijas maģistre
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

80

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

8

*Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

8

Laboratorijas darbu skaits
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 
7- doktora; P – profesionālais**)

P

*Pārbaudes forma/ -as Eksāmens
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Ģenētika

Zinātņu nozare/apakšnozare
*Kursa mērķi Veidot priekšstatu par veselības un slimības ietekmi uz 

cilvēka dzīves kvalitāti.
*Kursa uzdevumi Iepazīties ar slimību veidiem, gaitu, izmaiņām organismā 

slimību gadījumos un slimību izraisītām sekām.
Definēt veselību, atšķirot to no slimības.
Iemācīt apzināties veselības vērtību .

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Zināšanas par slimību veidiem, gaitu, izmaiņām organismā.
Prasmes izprast dažādu slimību ārējās izpausmes. 

Kursa valoda latviešu
*KURSA ANOTĀCIJA

LATVISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm)

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

Priekšstats par veselības un slimības 
ietekmi uz cilvēka dzīves kvalitāti.
Slimību veidi, gaita, izmaiņas 
organismā slimību gadījumos un 
slimību izraisītās sekas.
Veselības definīcijas, veselības 
atšķirības no slimības.
Veselības vērtība.

To define health, differentiating it from disease. To develop
awareness  of  the  value  of  health  and  to  respect   the
heaviness of the burden in case of a loss of a  gravely sick
patient, with his/her health deteriorating.
Health  definition  given  by  the  state  health  protection
organisation. 
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*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa …,

ja kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes formas)
Apjoms
stundās

Veids 
(lekcijas, semināri, praktiskās

nodarbības, laboratorijas darbi)

1. Dzīvības organizācijas līmeņi.
2. Jēdziens par veselību un slimību.
3. Slimību klasifikācijas pamatprincipi.
4. Slimības izvērtēšana:

- etioloģija,
- patoģenēze,
- klīniskā aina,
- diagnoze,
- komplikācijas un sekas,
- prognoze jeb slimības iznākums,
- epidemioloģija,
- inkubācijas periods,
- latentais periods.

5.Organiskās un funkcionālās izmaiņas organismā 
slimību gadījumā.
6.Slimības iznākums:

-izveseļošanās,
-remisija,
-paliekoši defekti un kroplības,
-nāve.

7.Vielmaiņas pamatprincipi.
8.Anabolisms un katabolisms.
9.Pamatmaiņa.
10.Farmakoloģija, tās uzdevumi.
11.Zāļu vielu darbības veidi organismā.
12.Faktori, kas ietekmē zāļu vielu darbību.
13.Pavlova loma fizioloģijas attīstībā.
14.Fizioloģijas nozīme slimnieku ārstēšanā.
15. Jēdziens par infekcijas slimībām.
16. Infekcijas procesa līmeņi.
17. Imunitāte.
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*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās
Literatūras patstāvīga studēšana, semināru 
veiksmīgai norisei

48

*Prasības KRP iegūšanai teorētiskā materiāla apgūšana, aktīva darbošanās 
semināros

*Mācību pamatliteratūra Apinis P. Anatomija, fizioloģija, patoloģijas pamati. – 
R.: Apgāds Jāņa sēta, 1999.- 800 lpp.
Aberberga- Augškalne L., Koroļova O. Fizioloģija 
ārstiem. Medicīnas apgāds 2007.- 516 lpp.
Biksone G. Klīniskā farmakoloģija un pacienta aprūpe. 
–R.: I.U.”Medbiks” ,1998.-601 lpp.
Bļugers A.,Davidova V., Novickis I. Infekciju slimības.- 
R.: Zvaigzne, 1977. –430 lpp
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Mācību papildliteratūra 1. Lazovskis I. Klīniskie simptomi un sindromi. 
Medicīnas apgāds 2001.-1183 lpp.
Doctus. Žurnāls ārstiem un farmaceitiem. SIA 
izdevniecība PILATUS.
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