2.47. Vecmātes profesijas standarts
2.47.1. Vispārīgie jautājumi
1. Profesijas nosaukums - vecmāte.
2. Profesijas kods - 2222 02.
2.47.2. Nodarbinātības apraksts
1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis.
2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:
- vecmāte ir ārstniecības persona, kura atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei nodrošina
fizioloģiskas grūtniecības aprūpi; organizē un vada fizioloģiskas dzemdības un aprūpi pēc fizioloģiskām
dzemdībām; veic veselu jaundzimušo aprūpi; konstatējot savā aprūpē esošajām grūtniecēm, dzemdētājām,
nedēļniecēm vai jaundzimušajiem riska faktorus vai iespējamu patoloģiju, nosūta pacienti pie atbilstošas
specialitātes ārsta; sniedz informāciju un veic izglītošanas darbu ģimenes plānošanas un kontracepcijas,
grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību, zīdīšanas, seksuālās un reproduktīvās veselības un jaundzimušā
aprūpes jautājumos; piedalās ārstniecībā.
Vecmāte strādā dažāda profila veselības aprūpes iestādēs, var būt pašnodarbināta persona vai
individuālais komersants - veselības aprūpes jomā.
2.47.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences
1. Spēja konstatēt grūtniecību un noteikt tās aptuveno laiku nedēļās.
2. Spēja savākt ģimenes, sociālo, dzīves, seksuālās un reproduktīvās veselības anamnēzi, ieskaitot
iepriekšējogrūtniecību, dzemdību un pēcdzemdību periodu norisi.
3. Spēja veikt grūtnieces ārējo izmeklēšanu un veikt ķermeņa masas indeksa noteikšanu.
4. Spēja veikt grūtnieces specifisko izmeklēšanu.
5. Spēja patstāvīgi veikt izmeklējumus ar ekspresdiagnostikas metodēm un nodrošināt precīzu un
savlaicīgu laboratoriski izmeklējamā materiāla paņemšanu/savākšanu, uzglabāšanu un sagatavošanu
nosūtīšanai uz laboratoriju.
6. Spēja analizēt grūtnieces izmeklēšanas datus, aprēķināt iespējamo dzemdību termiņu, sastādīt
fizioloģiskas grūtniecības vadīšanas un aprūpes plānu, identificēt iespējamos grūtniecības riskus un
saskaņot ar ārstu komplicētas grūtniecības vadīšanu.
7. Spēja sagatavot grūtnieci specifiskajām diagnostiskajām izmeklēšanas metodēm un informēt par
izmeklēšanas mērķi, procedūras norisi, riskiem.
8. Spēja ieteikt grūtnieces fiziskajai un garīgajai veselībai atbilstošus līdzekļus.

9. Spēja veikt regulāru grūtniecības norises, grūtnieces fiziskā un psihoemocionālā stāvokļa izvērtēšanu
un, ja nepieciešams, koriģēt aprūpes plānu.
10. Spēja veikt aprūpes darbības, kas sekmē grūtnieces pamatvajadzību nodrošināšanu.
11. Spēja veikt grūtnieces darba apstākļu un citu sociālo un fizisko aktivitāšu un to ietekmes uz
grūtniecības norisi un augļa attīstību izvērtēšanu, kā arī sniegt rekomendācijas.
12. Spēja nodrošināt infekciju kontroles un profilakses pasākumus veselības aprūpes darbā.
13. Spēja sniegt psihoemocionālu atbalstu grūtniecei, veicinot grūtnieces līdzestību, un informēt viņu un
viņas ģimenes locekļus par grūtniecības norisi, pilnvērtīga uztura nozīmi, kaitīgo ieradumu ietekmi uz
augļa attīstību, izmeklēšanas metodēm, sociālajām garantijām, pazīmēm, kas raksturo grūtniecības
pārtraukšanās draudus, pazīmēm, kas liecina par dzemdību darbības sākšanos, un sievietes tiesībām
izvēlēties dzemdību vietu.
14. Spēja veikt grūtnieces, viņas ģimenes locekļu un atbalsta personas sagatavošanu dzemdībām.
15. Spēja organizēt un vadīt topošo vecāku nodarbības.
16. Spēja dokumentēt visas antenatālās aprūpes laikā, dzemdību laikā un pēcdzemdību periodā, kā arī
jaundzimušajam veiktās medicīniskās un aprūpes darbības, veiktos izmeklējumus, objektīvos
novērojumus, pacientes sūdzības un veselības stāvokļa novērtējumu dinamikā.
17. Spēja savākt sievietes anamnēzi, konstatēt pazīmes, kas liecina par dzemdību darbības sākumu,
precizēt grūtniecības laiku, novērtēt riskus, plānot turpmāko taktiku, izvērtēt augļa sirdstoņus un augļa
sirdsdarbību, pierakstīt kardiotokogrammu un izvērtēt to.
18. Spēja veikt dzemdētājas ārējo izmeklēšanu.
19. Spēja veikt dzemdētājas dzemdes kontrakciju izvērtēšanu, nosakot to regularitāti, intervālus,
intensitāti un sāpju lokalizācijas vietu.
20. Spēja veikt dzemdētājas vaginālo izmeklēšanu un analizēt izmeklēšanā iegūtos datus.
21. Spēja sastādīt dzemdību vadīšanas un aprūpes plānu un veicināt dzemdētājas līdzestību dzemdību
procesā.
22. Spēja veikt dzemdētājas aprūpi, nodrošinot dzemdētājai fizioloģisko pamatvajadzību uzturēšanu.
23. Spēja veikt regulāru dzemdētājas un augļa vitālo rādītāju izvērtēšanu un reģistrēšanu.
24. Spēja vadīt un pieņemt dzemdības galvas priekšguļas gadījumā, daudzaugļu dzemdības galvas guļā,
dzemdības iegurņa priekšguļas gadījumā, vaginālas dzemdības pēc ķeizargrieziena operācijas.
25. Spēja atbilstoši klīniskajai situācijai vadīt dzemdību placentāro periodu, veikt asiņošanas profilaksi.
26. Spēja sekmēt jaundzimušā adaptācijas periodu.
27. Spēja veikt fizioloģiska pēcdzemdību perioda vadīšanu un nedēļnieces aprūpi.

28. Spēja nodrošināt labvēlīgu vidi mātes un bērna pozitīvas emocionālās saites radīšanai.
29. Spēja veikt nedēļnieces ārējo izmeklēšanu un specifisko izmeklēšanu, analizēt izmeklēšanā iegūtos
datus, identificēt iespējamos riskus pēcdzemdību periodā.
30. Spēja sastādīt fizioloģiska pēcdzemdību perioda vadīšanas un aprūpes plānu.
31. Spēja atbalstīt un veicināt zīdīšanu, izglītot sievieti, viņas partneri par pēcdzemdību perioda
fizioloģiskajām norisēm, higiēnas īpatnībām, iespējamām seksuālajām aktivitātēm un piemērotām
kontracepcijas metodēm.
32. Spēja veikt jaundzimušo aprūpi.
33. Spēja informēt vecākus par tiesībām un pienākumiem lēmumu pieņemšanā attiecībā uz bērna
vakcināciju.
34. Spēja sniegt psihoemocionālu atbalstu jaundzimušā vecākiem.
35. Spēja konsultēt ģimeni ģimenes plānošanas un kontracepcijas jautājumos.
36. Spēja ievadīt intrauterīnās kontracepcijas līdzekļus ģimenes plānošanas nolūkā.
37. Spēja veicināt sievietes seksuālo un reproduktīvo veselību.
38. Spēja sadarboties ar citiem veselības veicināšanas pasākumu organizētājiem un institūcijām.
39. Spēja nodrošināt sievietes un jaundzimušā veselības stāvokļa izvērtēšanu un veselības traucējumu
diagnosticēšanu.
40. Spēja nodrošināt precīzu un drošu medikamentu saņemšanu un atbilstošu medikamentu apriti un
uzskaiti saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
41. Spēja nodrošināt pacientam nozīmētā medikamenta ievadīšanu enterāli un parenterāli.
42. Spēja nodrošināt diagnostisko izmeklējumu un ārstniecisko un aprūpes procedūru veikšanu.
43. Spēja asistēt ārstam ginekoloģisku manipulāciju/operāciju laikā un asistēt ginekologam - dzemdību
speciālistam operatīvu dzemdību gadījumā.
44. Spēja nodrošināt veikto diagnostisko izmeklējumu un ārstniecisko un aprūpes procedūru atbilstošu
dokumentēšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
45. Spēja sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību.
46. Spēja organizēt un vadīt dzemdību palīdzības un aprūpes darbu.
47. Spēja veikt pacientu aprūpi atbilstoši pacientu aprūpes standartiem, nodrošinot pacientu aprūpi
atbilstoši viņu vajadzībām.
48. Spēja ievērot darba aizsardzības, vides aizsardzības un higiēnas normatīvo aktu prasības.

49. Spēja apzināt nepieciešamos resursus dzemdību palīdzības un seksuālās un reproduktīvās veselības
veicināšanas darba nodrošināšanai.
50. Spēja deleģēt aprūpes darba uzdevumus citiem aprūpes komandas dalībniekiem, sniedzot atbalstu
darba veikšanai.
51. Spēja ievērot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus un respektēt kultūras un sociālās
atšķirības aprūpes darbā.
52. Spēja izglītot sievieti, viņas ģimenes locekļus un sabiedrību par dzemdību palīdzības, seksuālās un
reproduktīvās veselības uzturēšanas, veicināšanas un saglabāšanas jautājumiem.
53. Spēja veicināt savas profesijas un dzemdību palīdzības darba attīstību.
54. Spēja nodrošināt pacientu tiesību ievērošanu.
55. Spēja ievērot darba tiesisko attiecību normas.
56. Spēja apkopot un analizēt profesionālo darbību raksturojošos datus, pielietojot informācijas
tehnoloģijas.
57. Spēja uzņemties atbildību par savas profesionālās darbības rezultātiem.
58. Spēja lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un divās svešvalodās.
59. Spēja pārzināt tiešos un netiešos mātes un jaundzimušo saslimstības un mirstības iemeslus Latvijā un
pasaulē.
60. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās saziņas līmenī.
2.47.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes
1. Savākt sievietes anamnēzi - ģimenes, sociālo, dzīves, reproduktīvo, ieskaitot iepriekšējo grūtniecību,
dzemdību un pēcdzemdību perioda norisi.
2. Veikt sievietes ārējo izmeklēšanu.
3. Noteikt sievietes vitālos un antropometriskos rādītājus, novērtēt tos.
4. Veikt nepieciešamo specifisko izmeklēšanu visos sievietes dzīves periodos.
5. Noformēt medicīnisko dokumentāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par medicīnisko dokumentu
lietvedības kārtību.
6. Sagatavot sievieti un viņas atbalsta personu dzemdībām.
7. Sagatavot sievieti diagnostisko izmeklējumu un ārstniecisko procedūru veikšanai.
8. Izvērtēt jaundzimušā vispārējo veselības stāvokli.
9. Novērtēt grūtniecības riska faktoru ietekmi uz jaundzimušo.

10. Lietot ekspresdiagnostikas metodes.
11. Nodrošināt precīzu un savlaicīgu laboratoriski izmeklējamā materiāla paņemšanu/savākšanu,
uzglabāšanu un sagatavošanu nosūtīšanai uz laboratoriju.
12. Diagnosticēt grūtniecību.
13. Vadīt fizioloģiski noritošu grūtniecību.
14. Veikt grūtnieces fiziskā, psihoemocionālā stāvokļa novērtēšanu un grūtniecības norises izvērtēšanu.
15. Nodrošināt sievietes klīnisko aprūpi.
16. Izklausīt augļa sirdstoņus un izvērtēt augļa sirdsdarbību.
17. Pierakstīt un izvērtēt kardiotokogrammu.
18. Veikt dzemdētājas izmeklēšanu, ieskaitot specifiskās izmeklēšanas metodes.
19. Vadīt fizioloģiskas dzemdības.
20. Pieņemt dzemdības galvas priekšguļas gadījumā, daudzaugļu dzemdības galvas priekšguļas gadījumā,
dzemdības iegurņa priekšguļas gadījumā un dzemdības ar rētu uz dzemdes.
21. Veikt epiziotomiju un epiziotomijas grieziena sašūšanu.
22. Vadīt dzemdību placentāro periodu.
23. Veicināt jaundzimušā adaptāciju agrīnajā pēcdzemdību periodā.
24. Veikt dzemdību ceļu apskati pēc dzemdībām un nepieciešamības gadījumā izdarīt plīsumu sašūšanu.
25. Novērtēt asins zudumu dzemdībās, nodrošināt asiņošanas profilaksi.
26. Sekmēt pēcdzemdību perioda fizioloģiskās norises.
27. Nodrošināt labvēlīgu vidi mātes un bērna pozitīvas emocionālās saiknes radīšanai.
28. Atbalstīt un veicināt zīdīšanu iespējami agrīnā pēcdzemdību periodā un visu bērna zīdīšanas laiku.
29. Sniegt atbalstu un palīdzību sievietei iespējamo problēmu un komplikāciju gadījumā visā zīdīšanas
laikā.
30. Aprūpēt nedēļnieci pēc dzemdībām.
31. Veikt nedēļnieces specifisko izmeklēšanu.
32. Novērtēt jaundzimušā atbilstību vakcinācijas priekšnoteikumiem.
33. Veikt jaundzimušā primāro aprūpi.
34. Veikt jaundzimušā primāro reanimāciju.

35. Veikt jaundzimušo veselības profilakses pasākumus.
36. Veikt jaundzimušā aprūpi, ieskaitot nabas atliekas brūces kopšanu un dzīšanas novērtēšanu.
37. Sniegt psihoemocionālu atbalstu jaundzimušā vecākiem.
38. Atpazīt iespējamos grūtniecības riskus.
39. Asistēt ārstam grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību komplikāciju ārstēšanā, ārstam operatīvu
dzemdību gadījumā un ārstam jaundzimušā ārstēšanā.
40. Veikt placentas manuālo izdalīšanu un dzemdes dobuma manuālo revīziju.
41. Identificēt iespējamos riskus dzemdību un pēcdzemdību laikā.
42. Identificēt iespējamos riskus jaundzimušajam.
43. Identificēt iespējamos riskus ginekoloģisku saslimšanu gadījumā, seksuāli transmisīvo saslimšanu
gadījumā un iespējamos sistēmisko saslimšanu riskus.
44. Asistēt ārstam ginekoloģisku saslimšanu, seksuāli transmisīvo saslimšanu un sistēmisko saslimšanu
ārstēšanā, kā arī asistēt ārstam ginekoloģisku procedūru, manipulāciju/operāciju laikā.
45. Veikt pacientes aprūpi pēc ginekoloģiskas operācijas vai manipulācijas.
46. Sniegt sievietei psihoemocionālu atbalstu.
47. Nodrošināt precīzu un drošu medikamentu ievadīšanu dažāda vecuma pacientiem.
48. Sagatavot pacienti un darba vidi akūtas vai plāna ginekoloģiskas procedūras, manipulācijas/operācijas
veikšanai, nodrošināt ginekoloģiskā instrumentārija sterilitāti atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
49. Ieteikt pasākumus pacientu veselības atjaunošanai vai stabilizēšanai.
50. Noteikt asins grupu.
51. Veikt asins komponentu pārliešanas procedūru atbilstoši medicīniskās tehnoloģijas metodei un
protokoliem.
52. Sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību.
53. Ievērot normatīvajos aktos noteiktās prasības ārstniecības personas darbībai katastrofu un neatliekamo
situāciju gadījumā.
54. Veikt cietušo primāro apskati un šķirošanu katastrofu gadījumā.
55. Ievērot darba aizsardzības normatīvo aktu prasības un lietot individuālās aizsardzības līdzekļus
toksikoloģisku un radioloģisku katastrofu gadījumā.
56. Veikt dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pasākumus.

57. Veikt izolācijas nodrošināšanas pasākumus noteiktu infekcijas slimību gadījumā.
58. Analizēt grūtnieces anamnēzes un izmeklēšanas datus, dzemdētājas izmeklēšanas datus, nedēļnieces
izmeklēšanas datus, jaundzimušā izmeklēšanas datus un sievietes un vīrieša reproduktīvās veselības
izmeklēšanas datus.
59. Izglītot sievieti/grūtnieci un viņas ģimenes locekļus par grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību
perioda jautājumiem, par seksuālo un reproduktīvo veselību ietekmējošajiem faktoriem, par
pašizmeklēšanas metodēm un iespējām izvērtēt iegūtos rezultātus, par konkrētā medikamenta
farmakoloģisko iedarbību un lietošanas nosacījumiem, par laboratoriski izmeklējamā materiāla pareizu
savākšanu.
60. Organizēt un veikt sievietes reproduktīvās un seksuālās veselības novērtēšanas pasākumus, motivēt
sievietes piedalīties tajos.
61. Dokumentēt visas veiktās medicīniskās un aprūpes darbības, veiktos izmeklējumus, objektīvos
novērojumus un veselības stāvokļa novērtējumu dinamikā, kā arī sievietes sūdzības saskaņā ar
normatīvajiem aktiem par medicīnisko dokumentu lietvedības kārtību.
62. Darboties saskaņā ar normatīvajiem aktiem un ētikas pamatprincipiem un ievērot darba tiesisko
attiecību normas.
63. Noteikt aprūpes prioritātes.
64. Veicināt un pielietot pozitīvas saskarsmes iemaņas aprūpes darbā.
65. Sadarboties ar sievietēm un viņu ģimenes locekļiem un ar citiem veselības un sociālās aprūpes
speciālistiem.
66. Radīt, uzturēt drošu veselības aprūpes un dzemdību palīdzības darba vidi, ievērojot vides aizsardzības
normativo aktu prasības.
67. Ievērot darba higiēnas prasības.
68. Ievērot konfidencialitāti un pacientu tiesības veselības aprūpē.
69. Paņemt, savākt, uzglabāt un sagatavot nosūtīšanai laboratoriski izmeklējamo materiālu.
70. Veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par savas profesionālās darbības rezultātiem.
71. Uzturēt savu profesionālo kompetenci un kvalifikāciju.
72. Kritiski domāt un risināt problēmas.
73. Lietot informācijas tehnoloģijas (OpenOffice un MS Office vide, e-veselības programmatūra,
interneta pārlūkprogrammas).
74. Līdzdarboties komandas darbā un ievērot multidisciplināras komandas darba principus.
75. Pārvaldīt valsts valodu.

76. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.
77. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.
2.47.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas
1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:
1.1. biofizika, bioķīmija;
1.2. citoloģija, histoloģija;
1.3. sistēmiskās saslimšanas;
1.4. infekciju slimības;
1.5. vispārīgā ķirurģija;
1.6. pediatrija;
1.7. neiroloģija;
1.8. reanimatoloģija, intensīvās terapijas pamatprincipi;
1.9. sabiedrības veselība un veselības veicināšana;
1.10. veselības aprūpes sistēma, mātes un bērna veselības aprūpe Latvijā, statistika;
1.11. kvalitātes vadības sistēmas veselības aprūpē;
1.12. projektu vadība;
1.13. komercdarbības pamati;
1.14. filozofijas pamati;
1.15. socioloģijas pamati.
2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:
2.1. cilvēka anatomija, fizioloģija, patoloģijas pamati;
2.2. embrioloģija;
2.3. ģenētika;
2.4. mikrobioloģija, epidemioloģija, higiēna;
2.5. cilvēka psihoemocionālā attīstība;
2.6. cilvēka pamatvajadzības - fizioloģiskās, sociālās, garīgās, intelektuālās, tās ietekmējošie faktori;

2.7. ginekoloģija;
2.8. endokrinoloģijas pamati;
2.9. seksuāli transmisīvās slimības;
2.10. grūtniecība un infekcijas;
2.11. grūtniecība un ķirurģiskā patoloģija;
2.12. grūtniecība un sistēmiskās slimības;
2.13. izoimunizēta grūtniecība un antirēzus imūnprofilakse pēc dzemdībām;
2.14. patoloģiskā dzemdniecība;
2.15. operatīvā dzemdniecība;
2.16. anestezioloģija dzemdību palīdzībā;
2.17. transfuzioloģija;
2.18. neonatoloģija;
2.19. farmakoloģija, pacientu medikamentozā aprūpe;
2.20. katastrofu medicīna;
2.21. psihosomatika;
2.22. rehabilitācijas pamati;
2.23. uztura mācība;
2.24. vakcinācija: mērķi un uzdevumi;
2.25. sociālā palīdzība sievietes un ģimenes aprūpes kontekstā;
2.26. vispārīgā propedeitika;
2.27. higiēnas un pretepidēmiskā režīma pamatprasības veselības aprūpes iestādēs;
2.28. dzemdību palīdzības organizēšanas un nodrošināšanas kārtība;
2.29. vecmātes darba organizācija un vadība;
2.30. deontoloģija;
2.31. psiholoģijas pamati;
2.32. pedagoģijas pamati;

2.33. vecmātes prakses attīstību ietekmējošie faktori;
2.34. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.
3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas pielietojuma līmenī:
3.1. sievietes dzimumorgānu anatomija un fizioloģija;
3.2. sievietes iegurnis, tā anatomiskās īpatnības;
3.3. cilvēka embrioģenēze - apaugļošanās, embrionālā attīstība, organoģenēze, augļa periods, placenta;
3.4. fizioloģiskās izmaiņas dažādos sievietes dzīves periodos;
3.5. aprūpes pamatjēdzieni - cilvēks, veselība, vide, aprūpe - to savstarpējā saistība;
3.6. aprūpes process, tā posmi (novērtēšana, problēmu noteikšana, plānošana, realizācija, aprūpes
izvērtēšana);
3.7. primārā veselības aprūpe;
3.8. aprūpes principi un īpatnības visos sievietes dzīves periodos;
3.9. propedeitika vecmātes praksē;
3.10. izmeklēšanas metodes ginekoloģijā un dzemdniecībā; sievietes pašizmeklēšanas metodes;
3.11. seksuālo un reproduktīvo veselību ietekmējošie faktori;
3.12. ģimenes plānošana un kontraceptoloģija;
3.13. antenatālās aprūpes organizēšana un vadīšana, antenatālā programma;
3.14. fizioloģiska grūtniecība, tās norise;
3.15. grūtniecības riska faktori, to identificēšana;
3.16. fizioloģiskas dzemdības: norise, vadīšana;
3.17. komplikācijas dzemdībās: norise, aprūpes taktika;
3.18. fizioloģisks pēcdzemdību periods: norise, vadīšana;
3.19. komplikācijas pēcdzemdību periodā: norise, aprūpes taktika;
3.20. psiholoģiskie aspekti pēcdzemdību periodā, aprūpes taktika;
3.21. zīdīšanas fizioloģija, tās praktiskā norise;
3.22. jaundzimušā izvērtēšana pēc Apgares skalas;
3.23. jaundzimušā primārā reanimācija;

3.24. jaundzimušā veselības stāvokļa vispārējā izvērtēšana;
3.25. jaundzimušā pārejas stāvokļi (robežstāvokļi);
3.26. vesela jaundzimušā aprūpe;
3.27. jaundzimušo vakcinācija; vakcinācijas kalendārs, tā nozīme un praktiskais pielietojums;
3.28. neatliekamā medicīniskā palīdzība;
3.29. klīniskā farmakoloģija vecmātes praksē;
3.30. klīniskā aprūpe, pacientu aprūpes standarti;
3.31. aprūpes darba dokumentēšanas principi;
3.32. pacientu un sabiedrības izglītošanas pamatprincipi reproduktīvās veselības kontekstā;
3.33. infekciju kontrole un profilakse;
3.34. profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipi;
3.35. saskarsmes psiholoģija;
3.36. normatīvie akti veselības aprūpes jomā;
3.37. pacientu tiesības;
3.38. informācijas tehnoloģijas;
3.39. pētniecības pamati vecmātes praksē;
3.40. valsts valoda;
3.41. vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī;
3.42. darba aizsardzība;
3.43. vides aizsardzība;
3.44. darba tiesiskās attiecības.

