
  

aicina apmeklēt kursu un praktiskās apmācības (iespēja vērot pirmo 
kursu dienu tiešraidē pie sava datora jebkurā vietā Latvijā!) 

 
Kardioloģija mazo dzīvnieku praksē 

28.- 29. aprīlis, LLU, VMF telpās 
 

Kursi piedāvā iespēju papildināt savas zināšanas dzīvnieku kardioloģiskajā 
izmeklēšanā, biežāko sirds slimību diagnostikā un terapijā. Lai diagnosticētu sirds slimību ne 
vienmēr ir vajadzīgas dārgas iekārtas. Ikvienam veterinārārstam svarīgākas par visu ir 
dzirdīgas ausis, redzīgas acis, prasmīgas rokas un zināšanas par to, kādas ir biežākās sirds 
slimības.  

Kursu laikā dalībniekiem būs iespēja izsekot procesam sākot no dzīvnieka 
pieņemšanas, detalizētas izmeklēšanas līdz pat diagnozes uzstādīšanai un mērķtiecīgai 
ārstēšanas izvēlei.  
Kursu otrajā dienā būs iespēja praktiski apgūt EKG tehniku un elektrokardiogrammas analīzi. 
Strādāsim mazākās grupās, kurās analizēsim elektrokardiogrammas, analizēsim terapijas 
iespējas un veiksim praktisku dzīvnieku kardioloģisko izmeklēšanu. Uz tikšanos!  
            Ilmārs Dūrītis 

P.S. (Otrajā dienā lūdzam ņemt līdzi spectērpu un savu fonendoskopu. Uz praktisko 
nodarbību iespējams atvest arī savu mazo draugu (suni vai kaķi), vēlams ar sirds slimību, 
iepriekš saskaņojot ar kursu organizatoriem.) 

Lektori, apmācību vadītāji 

Semināra un apmācību vadītājs: Ilmārs Dūrītis Dr.med.vet. LLU Veterinārmedicīnas 
fakultātes Klīniskā institūta asociētais profesors iekšķīgajās slimībās un klīniskajā 
diagnostikā, LLU Veterinārās klīnikas veterinārārsts- kardioloģijā, aritmoloģijā (EHO, EKG, 
Holtera monitorēšana). 
 
Armands Vekšins - LLU VMF doktorants, LLU VMF  Klīniskā institūta lektors iekšķīgajās 
slimībās un klīniskajā diagnostikā LLU Veterinārās klīnikas Mazo dzīvnieku nodaļas vadītājs, 
veterinārārsts vizuālajā diagnostikā (RTG, CT, uc.). 
 
Kristīne Drevinska Mg.med.vet,, VMF lektore; LLU Mazo dzīvnieku veterinārās klīnikas 
vadošais terapeits. Ikdienā strādā iekšķīgo slimību disciplīnā un veic ultrasonogrāfijas, 
endoskopijas izmeklējumus. 
 
 
 
 



Programma 

28. aprīlis(piektdiena): 

9:00 – 9:30 Reģistrācija 

9:30 – 10:15 Kardiovaskulārās sistēmas klīniskā anatomija, fizioloģija.  
Sirds mazspējas patofizioloģijas pamati. 

I.D.  

10:15 - 11:15 Sirds klīniskā izmeklēšana.   
Cik daudz varam spriest par pacientu, prasmīgi izmantojot 
savas maņas? (Anamnēzes nozīme, pulss, auskultācija) 

I.D. 

11:15 - 11:45 Kafijas pauze  

11:45 – 12:45 Rutīnas RTG, EKG, EHO izmeklēšana. 
Kad nepieciešama papildus diagnostika?  
Kuru izmeklējumu izvēlēties? Rezultātu interpretācija. 

I.D./ 
A.V. 

12.45 -14:00 Klepojošs suns. 
Sirds mazspēja versus Elpceļu slimības. (Kardiālas un 
nekardiālas izcelsmes klepus) 

I.D., 
K.D. 

14:00 - 15:00 Pusdienas  

15:00 - 16:00 Suņu sirds slimību (MVDS, DKM)* diagnostikas un ārstēšanas 
update. Medikamentu izvēle.  

I.D. 

16:00 - 17:00 Kaķu kardiomiopātiju (HKM, RKM, NKM) ** diagnostikas un 
ārstēšanas update. Medikamentu izvēle. 

I.D. 

*MVDS – Mitrālā vārstuļa deģeneratīvā slimība, DKM –Dilatācijas kardiomiopātija (DCM – 
angļu val.) 
**HKM – Hipertrofiskā kardiomiopātija, (HCM – angļu val.) RKM – restriktīva 
kardiomiopātija (RCM – angļu val.), NKM – neklasificējama kardiomiopātija. (UCM – angļu 
val.) 

29. aprīlis (Sestdiena) 

9:30 - 10:00 Reģistrācija 
10:00 - 11.30 Normāla EKG sunim un kaķim. 

Biežākās aritmijas, to praktiskā klīniskā interpretācija un 
pazīmes EKG 

I.D. 

11:30 – 12:00 Pusdienas  
12:00 - 15:15 Darbs grupās (vietu skaits ierobežots!), grupu maiņa 13:30  

Reālu LLU vet.klīnikas pacientu klīnisko gadījumu analīze (90 
minūtes) – I. Dūrītis / 
EKG analīze un interpretācija dzīvniekam (90 minūtes) – A. 
Vekšins 
 

 

 
 
 
 



Pieteikšanās un dalības maksa 
Info atrodams arī www.vicinfo.lv un www.lvb.lv 

 
Pieteikšanās: lūdzam pieteikties kursiem, aizpildot reģistrācijas formu (šeit saite) un veicot apmaksu 
 līdz 18.aprīlim.  
Vietu skaits otrās dienas apmācībām ir ierobežots, dalībnieki tiek reģistrēti reģistrēšanās secībā. Ja līdz 
18.aprīlim nav veikta apmaksa, dalībnieks vietu otrās dienas grupā zaudē, vieta tiek piedāvāta nākamajam 
reģistrētajam dalībniekam rindas kārtībā. Atvainojiet, dalība tikai otrajā kursu dienā nav iespējama! 
Studentiem iespējams apmeklēt pirmo kursu dienu! 
 
Dalības maksas: 

 
Veicot apmaksu 

Pirmā 
diena 
(28.aprīlis) 

Semināra   
abas dienas 
(otrā dienā 
vietu skaits 
ierobežots) 

 LLU VMF mācībspēki. 

 Pilna laika studenti (bez 
pusdienām, iespēja apmeklēt 
pirmo semināra dienu )  

Pirmā diena Abas dienas (tikai 
mācībspēkiem) 

līdz 18.04.2017. € 50 € 90 € 20 € 50 
pēc 18.04.2017.  €  70 € 110 € 40 € 60 

28.aprīļa tiešraides translācijas vērošana,  

reģistrējoties un veicot apmaksu līdz 18.aprīlim: € 25  
 
Dalības maksā iekļauti: dalība seminārā, sertifikāts, semināra prezentācijas, kafijas pauze, pusdienas, dalība 
otrās dienas apmācībās, mācību materiāli. 
 
Tiešraides vērotājiem kursa izdales materiāli tiks nosūtīti pirms pasākuma!  
Lūdzam ņemt vērā, ka mums ir iespējams izsekot, ja kāds nodod savus piekļuves datus translācijai trešai 
personai(ām). Šādā gadījumā dalībnieks nesaņems sertifikātu par kursu skatīšanos un viņam tiks liegta 
iespēja vērot translācijas turpmākajos VIC pasākumos! 
Neparedzētu tehnisku problēmu gadījumā, dalības maksa translācijas vērotājiem tiek atgriezta. 
 

Samaksu lūdzam veikt uz norādīto kontu: 
 

Veterinārmedicīnas Izglītības Centrs SIA 
40003409467 

K.Helmaņa iela 8, Jelgava LV – 3004 
SEB banka UNLALV2X 

LV63UNLA 0008 00046703 6 
 
Maksājuma uzdevumā lūdzam norādīt: Kursi 28. – 29.04.2017. (vai attiecīgi 28.04., ja plānojiet apmeklēt 
tikai pirmo dienu vai vērot translāciju) Vārds, Uzvārds, Sertif. nr.  
 

Kursi pieteikti LVB kā kvalifikācijas celšanas pasākums. 
Sertifikātu par dalību dalībnieki saņems personīgi. Translācijas vērotāji tiks reģistrēti un dati nodoti LVB 

kvalifikācijas punkta piešķiršanai. 
 

Atsaucot dalību kursos līdz 2017.gada 18. aprīlim, dalības maksa tiek atmaksāta pilnībā, no 18.-26.aprīlim atmaksā 
50% no iemaksātās summas, pēc 26.aprīļa dalības maksa nav atmaksājama. 

 

Jautājumu gadījumā lūdzam zvanīt 29449939 (Sandra). Ja nepieciešams rēķins, lūdzam to norādīt reģistrējoties! 

http://www.lvb.lv/
https://goo.gl/forms/grhCLkClCphVxPRk2

