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Latvijas Universitāte Medicīnas fakultātes lektora p.i.

Maija Radziņa

Latvijas Jauno Ārstu asociācijas valdes priekšsēdētāja,
Latvijas Ārstu biedrības valdes locekle
VSIA „Bērnu klīniskās universitātes slimnīca” Personāla
vadības daļas vadītāja vietniece
VSIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”” valdes
priekšsēdētāja
Latvijas Farmaceitu biedrības prezidente
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vadītāja
NMPD, dienesta direktora vietniece administratīvajos
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Nacionālais veselības dienesta
Ārstniecības pakalpojumu departamenta direktors
Galvenais speciālists infektoloģijā
Galvenais speciālists narkoloģijā
Galvenais speciālists psihiatrijā
Galvenais speciālists neiroloģijā

Andrejs Ērglis
Gaida Krūmiņa
Aivars Vētra
Ieviņa Alka
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Ilze Vilka
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Galvenais speciālists kardioloģijā
Galvenais speciālists radioloģijā
Galvenais speciālists fizikālajā un rehabilitācijas medicīnā
Latvijas Ārstu biedrība
Latvijas Ārstu biedrība
Latvijas Ārstu biedrība
Latvijas Universitāte
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NMPD Medicīnas kvalifikācijas un mācību centra vadītāja
RSU, TIF dekāne
RSU attīstības prorektors
Latvijas internistu biedrības priekšsēdētājs
Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta
direktora vietniece

Ilzes Binovska
Atis Mārtiņsons
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Darba kārtība:
Priekšlikumu izskatīšana par izmaiņām internās medicīnas apakšspecialitāšu
regulējumā.
G.Latkovskis iepazīstina ar Latvijas Ārstu biedrības, Latvijas Internistu biedrības,
Latvijas Reimatologu asociācijas, Latvijas Tuberkulozes un plaušu slimību ārstu
asociācijas, Latvijas Endokrinologu asociācijas, Latvijas Nefrologu asociācijas,
Latvijas Gastroenterologu asociācijas un Latvijas kardiologu biedrības izstrādātajiem
priekšlikumiem, kas paredz pašreizējās internās medicīnas apakšspecialitātes
pārveidot par pamatspecialitātēm, paredzot atbilstošu internās medicīnas apmācības
pamatu pirmajos 2-3 rezidentūras studiju gados, vienlaicīgi saīsinot kopējo mācību
ilgumu specialitātes iegūšanai.
Priekšlikums iesniegts Veselības ministrijā 2014.gada 28.aprīlī, vēstules
Nr.01.23.2/72 (pielikumā).
J.Kalējs aicina precizēt, vai saskaņā ar piedāvātajām izmaiņām specializācijas
iegūšanai internajās specialitātēs netiek paredzēts mācību ilguma pagarinājums.
G.Latkovskis skaidro, ka mācību ilgums visās specialitātēs saglabājas esošais, vai
tiek saīsināts.
I.Alka informē, ka Latvijas Ārstu biedrība šobrīd strādā pie normatīvo aktu grozījumu
projekta, kas paredzēs atvieglojumus metodes sertifikāta uzturēšanā, piemēram, ja
ārsts ir strādājis specialitātē noteiktu laiku, papildus izglītošanās nebūs nepieciešama.
Skaidro, ka šobrīd problēmas ar metodes sertifikāta uzturēšanu ir lāzerterapeitiem,
sonogrāfiem, EKG speciālistiem u.c.
A.Lejnieks norāda, ka saskaņā ar normatīvo aktu prasībām ir jāuztur gan
pamatspecialitātes sertifikāts, gan sertifikāts specializācijā.
L.Vīksna pauž viedokli, ka nav normāla situācija, kad metodes speciālists 20 gadus
uztur metodes sertifikātu, bet nezina aktualitātes pamatspecialitātē.
A.Vētra pauž viedokli, ka situācija Latvijā atšķiras no citām ES valstīm, jo daudzas
apakšspecialitātes tiek noteiktas kā apakšspecialitātes, nevis kā pamatspecialitātes.
D.Mūrmane-Umbraško pauž viedokli, ka LĀB priekšlikums, kas paredz
specializācijas iegūšanu papildus internās medicīnas specialitātei un prasa papildus 2
mācību gadus, ir detalizēti jāvērtē no izmaksu viedokļa.
Nolemts:
- Pieņemt zināšanai iesniegto priekšlikumu par izmaiņām internās medicīnas
apakšspecialitāšu regulējumā.
- turpmāk darba grupas sanāksmes organizēt pēc nepieciešamības.
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