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Rezidentūras koncepts Latvijā
• Rezidentūras koncepts Latvijā tiek īstenots kopš 1993.gada.
• Tā ieviešana notika pēc Latvijas Medicīnas akadēmijas iniciatīvas,
aizvietojot internatūras, klīniskās ordinatūras, kā arī dažādu
neformālās izglītības formu kopumu, kas nodrošināja speciālista
prakses tiesību iegūšanu.
• Rezidentūra kā studiju forma AML kopumā tika pieņemta ar dalītām
jūtām. Vairākas amatpersonas īpaši akcentēja, ka speciālista
kompetences apgūšana var notikt tikai praktiski darbojoties
ārstniecībā, t.i.,bez augstskolas iesaistes. Savukārt praksē bija
vērojams, ka galvenokārt tikai docētāji ir gatavi iesaistīties jauno
speciālistu sagatavošanā pēc «Ārsta grāda» iegūšanas.

Optimlās formas un satura meklējumi rezidentūras
konceptam turpinās...
• Gundars Bērziņš, veselības ministrs, 2005.gadā: “Situācija ārstniecībā ir
kritiska, tāda tā būs vēl pietiekami ilgi. Rezidenti šobrīd ir baltie vergi
medicīnā. Taču verdzība Latvijā ir atcelta, un šogad tas tiks izdarīts arī
medicīnā.”
• Uģis Gruntmanis, Teksasas universitātes asociētais profesors, veselības
ministra Jura Bārzdiņa (Liepājas partija/ZZS) ārštata padomnieks, 2011.
gadā: «Rezidentu apmācība Latvijā ir veikta augstā līmenī, taču tas vairāk
noticis sagadīšanās dēļ, līdz ar to bija nepieciešamas izmaiņas, lai uzlabotu
sistēmu.»
• Pēteris Apinis, LĀB prezidents, 2016. gads: «Pašlaik Latvijas veselības
aprūpes vadība, cenšoties ieviest dzimtbūšanu, jaunajiem ārstiem paziņo:
ir slikti, bet būs vēl sliktāk. Šobrīd ministrijas risinājums ir rekrutēt jauno
ārstu valsts dienestā uz iespējami ilgu laiku, taču pasaules vēsturē ir
pietiekami daudz pierādījumu, ka šī sistēma nav ilgtspējīga un parasti
beidzas ar lielu viļņošanos.»

Ārstu un sertificēto speciālistu kompetences
atšķirības
• Nepārprotami ir skaidrs, ka starp personas, kas pamatstudijās
apguvusi profesiju «ārsts» un Ārstniecības personu reģistrā reģistrēta
«Sertficēta speciālista» kompetencēm pastāv būtiskas – kvalitatīvas
un kvantitatīvas, atšķirības.
• Specializācija nozīmē darbības profila sašaurināšanu un
kompetences padziļināšanu.
• Tikpat nepārprotami ir skaidrs, ka mūsdienās ir pieņemts, ka pie
jaunas, sašaurinātas un padziļinātas, kompetences cilvēks nonāk
izglītības ceļā, t.i., kompetence nerodas atklāsmes vai kādā citā veidā.

Kā iegūt jaunu kompetenci?
• «Tīrā» veidā pastāv divas pieejas:
- meistara/mācekļa modelis (dominē prakse, autoritātē balstītas
zināšanas, nejaušība, laikā izstiepts process ar pieņēmumu, ka jo
ilgāka apmācība, jo daudzveidīgākas zināšanas, iemaņas un prasmes
māceklis apgūs);
- formālā izglītība ar precīzi strukturētu, mērķtiecīgu un profesionāli
īstenotu izglītības programmu, kas ir pierādījumos balstīta un kuras
darbību uzrauga labi nostādīta kvalitātes vadības sistēma.

Medicīnā «tīrā» veidā ne meistara/mācekļa, ne
formalizētās programmas pieeja nedarbojas!
• Meistaru/mācekļu pieeja bija raksturīga pierādījumos balstītās
medicīnas pirmsākumiem Antīkajā pasaulē, kā arī laikos, kad
atsevišķas medicīnas jomas organizatoriski bija dažādu cunftu
sastāvā (piemēram, ķirurģija).
• Ieskats, ka ārsts par speciālistu kļūst tikai praktiski strādājot, būtībā nozīmē, ka
ārstu speciālistu sagatavošana ir jāorganizē Latvijas Amatniecības kameras
ietvaros, izmantojot amata meistaru/zeļļu reģistra un sertifikācijas pakalpojumus.

• Formalizētās specializācijas programmas būtu īstenojamas tikai
universitātes sienās, lai arī ideāli aprīkotos tehnoloģiju centros un
laboratorijās, bet bez reālās dzīvu pacientu daudzveidības.

Kas raksturo procesu, kurā ārsti top par
speciālistiem?
Esošo procesu, kurā ārsti top par speciālistiem, raksturo
pretrunīgums, nenoteiktība, parašu tiesību elementi, kā
arī tā īstenošanas būtiska atkarība no īstenošanā
iesaistīto personu ieinteresētības, iespējām atlicināt
laiku izglītībai, medicīnas un attiecīgās specialitātes
izpratnes, vērtībām utml.

Ārstu specializācijas un sertifikācijas esošais
normatīvais regulējums (I) - Ārstniecības likums.
• 1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:
• 8) medicīniskā izglītība — likumā noteiktajā kārtībā atzītai izglītības
programmai atbilstošs zināšanu un prasmju kopums medicīnas jomā, ko
apliecina izglītības iestādes izsniegts izglītības dokuments;
• 19) rezidentūra — darba tiesiskajās attiecībās ar izglītības programmu
īstenojošu ārstniecības iestādi esoša ārsta izglītošana valsts valodā
specialitātes iegūšanai saskaņā ar akreditētu profesionālo rezidentūras
izglītības programmu medicīnā;
(Rezidents ir ārsts, kuru izglīto (rezidents ir pasīvs subjekts); ārstniecības
iestādes īstenotā programma nav tā pati akreditētā rezidentūras
programma; ko nozīmē «īstenot saskaņā ar»?; Kas ir ārsta izglītotājs?
Akreditēta profesionālā rezidentūras izglītības programma medcīnā - kāds
normatīvais dokuments ļauj atšifrēt, kas tā ir?)

Ārstu specializācijas un sertifikācijas esošais
normatīvais regulējums (II)– Ārstniecības likums
• 26.pants.
• (3) Tiesības pretendēt uz ārstniecības personas sertifikātu noteiktā
specialitātē ir reģistrētām ārstniecības personām, kuras apguvušas
izglītības programmu, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajām
prasībām attiecībā uz izglītību, kāda nepieciešama konkrētās
specialitātes iegūšanai. Tiesības pretendēt uz ārstniecisko un
diagnostisko metožu sertifikātu noteiktā ārstnieciskā vai diagnostiskā
metodē ir reģistrētām ārstniecības personām, kuras apguvušas
attiecīgās ārstnieciskās vai diagnostiskās metodes tālākizglītības
programmu.
• N.B. 26.(3) nenosaka, ka sertifikātu var iegūt tikai pēc rezidentūras!

Ārstu specializācijas un sertifikācijas esošais
normatīvais regulējums (III)– Ārstniecības likums
• 33.pants. Medicīniskās izglītības iestādēs izglītojamie izglītības
programmas ietvaros var nodarboties ar ārstniecību tikai tiešā
sertificētas ārstniecības personas uzraudzībā.
• N.B. «Izglītojamie» ir tikai izglītības iestādēs, bet nav ārstniecības
iestādēs, lai arī izglītības programmas ietvaros viņi var nodarboties ar
ārstniecību, kas savukārt nenotiek izglītības iestādēs!

Izglītības likums
• V nodaļa
Izglītības programmu veidi un to īstenošana
• 36.pants. Izglītības programmu īstenošana
• (1) Izglītības programmas tiek īstenotas izglītības iestādē, biedrībā,
nodibinājumā, amatu meistaru darbnīcā, studijā vai Nacionālo
bruņoto spēku vienībā, kuras uzdevumos ietilpst pieaugušo izglītības
programmu īstenošana.
• N.B. Ārstniecības iestādēs, kas ir SIA statusā, izglītības programmas
nav paredzēts īstenot!

Profesionālās izglītības likums
• 1.pants. Likumā lietotie termini
• 12) profesionālā tālākizglītība — profesionālās izglītības īpašs veids, kas
pieaugušajiem ar iepriekšēju izglītību un profesionālo pieredzi dod iespēju
iegūt noteikta līmeņa profesionālo kvalifikāciju;
• 13) profesionālā pilnveide — profesionālās izglītības īpašs veids, kas
personām neatkarīgi no vecuma un iepriekšējās izglītības vai profesionālās
kvalifikācijas dod iespēju apgūt darba tirgus prasībām atbilstošas
sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes.
• N.B. Rezidentūra nav ne profesionālā tālākizglītība, ne profesionālā
pilnveide. Rezidentūra vispār neattiecas uz jomu, kuru regulē
Profesionālās izglītības likums, jo PIL neattiecas uz 2.līmeņa profesionālo
augstāko izglītību. Tā ir studiju programma, kuru īstenošanu regulē
Augstskolu likums.

Augstskolu likums
• 26.pants. Augstskolas personāls, tā tiesības un pienākumi
• (1) Augstskolas personālu veido:
• 3) studējošie, to skaitā maģistranti, doktorandi un rezidenti.
• 44.pants. Augstskolās un koledžās studējošie
• (1) Augstskolās studējošie ir:
• 4) rezidenti medicīnā;
• 55.pants. Studiju programmas
• (1) Studiju programma ietver visas viena akadēmiskā grāda vai
profesionālās kvalifikācijas iegūšanai nepieciešamās prasības.
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2005/36/EK
25. pants Specializēto ārstu apmācība
2. Specializētā ārsta apmācība ir teorētiskā un praktiskā apmācība
universitātē vai apmācīttiesīgā slimnīcā, vai - attiecīgā gadījumā ārstniecības iestādē, ko šādam nolūkam apstiprinājušas kompetentas
iestādes vai struktūras.
Dalībvalstis nodrošina to, ka minimālais ilgums specializēto ārstu apmācības
kursiem, kas minēti V pielikuma 5.1.3. punktā, nav mazāks par minētajā
punktā noteikto ilgumu. Apmācība notiek kompetentu iestāžu vai struktūru
uzraudzībā. Tā ietver apmācāmā specializētā ārsta personisku dalību darbībā
un pienākumos saistībā ar attiecīgajiem pakalpojumiem.
3. Apmācību nodrošina kā pilna laika apmācību īpašās iestādēs, ko
atzinušas kompetentās iestādes. Apmācība paredz tādu dalību visās
ārstniecības darbībās tajā nodaļā, kurā notiek apmācība, tostarp dežūrās, lai
saskaņā ar kompetento iestāžu noteiktajām procedūrām apmācāmais
speciālists visas darba nedēļas laikā un visu gadu visu profesionālo darbību
veltītu savai praktiskajai un teorētiskajai apmācībai. Tāpēc uz šiem amatiem
attiecas atbilstošs atalgojums.

Likums «Par reglamentētajām profesijām un
profesionālās kvalifikācijas atzīšanu»
• 10.pants. Vispārīgās prasības ārsta izglītībai
• (1) Personas tiesības atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai
kompetencei veikt patstāvīgu profesionālo darbību ārsta profesijā
apliecina ārsta pamatizglītību apliecinošs augstākās izglītības diploms
un personas iekļaušana ārstniecības personu reģistrā. Personas
prakses tiesības kādā no ārsta profesijas pamatspecialitātēm,
apakšspecialitātēm vai papildspecialitātēm apliecina augstākās
izglītības diploms par akreditētas pilna laika medicīniskās studiju
programmas apguvi, profesionālās kvalifikācijas sertifikāts, kas iegūts
Ārstniecības likuma noteiktajā kārtībā, un personas iekļaušana
ārstniecības personu reģistrā.

Likums «Par reglamentētajām profesijām un
profesionālās kvalifikācijas atzīšanu»
• 11.pants. Vispārīgās prasības praktizēttiesīga ārsta rezidentūras izglītības
programmai
• Vispārīgās prasības praktizēttiesīga ārsta rezidentūras izglītības programmai, pēc
kuras apguves izsniedz ārsta specializāciju apliecinošu augstākās izglītības
diplomu vai citu ekvivalentu iegūtās kvalifikācijas apliecinājumu, ir šādas:
• 2) programma ietver teorētiskās un praktiskās zināšanas atbilstoši akreditētai
rezidentūras izglītības programmai un ir apgūstama augstskolā, klīnikā vai, ja
tam ir atbilstoši apstākļi, citā ārstniecības iestādē, kas atbilst šā likuma 9.panta
trešajā daļā minētajām prasībām.
• 9.pants. Reglamentētās profesijas veselības aprūpes jomā
• (3) Veselības aprūpes jomā reglamentētajās profesijās un specialitātēs
medicīniskās izglītības klīniskās mācības īsteno ārstniecības iestādes un
ārstniecības personas, kurām ir tiesības ārstniecības iestādēs mācīt
izglītojamos, bet praktiskās mācības — izglītības iestādes vai ārstniecības
iestādes un ārstniecības personas, kurām ir tiesības ārstniecības iestādēs mācīt
izglītojamos.

2005/36/EK V PIELIKUMS
Atzīšana, pamatojoties uz minimālo apmācības nosacījumu saskaņošanu
V.1. Ārsts

5.1.2. Specializēto ārstu kvalifikāciju apliecinošie dokumenti
• Igaunija
- Kvalifikāciju apliecinošais dokuments: Sertifikāts par rezidentūru medicīniskās
aprūpes specialitātes jomā .
- Iestāde, kas piešķir kvalifikāciju apliecinošo dokumentu:Tartu universitāte.
• Lietuva
- Kvalifikāciju apliecinošais dokuments: Rezidentūras sertifikāts, kas apliecina
medicīnas speciālista profesionālo kvalifikāciju.
- Iestāde, kas piešķir kvalifikāciju apliecinošo dokumentu: Universitātes.
• Latvija
- Kvalifikāciju apliecinošais dokuments: “Sertifikāts”—kompetentu iestāžu izsniegts
dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu
specialitātē.
- Iestāde, kas piešķir kvalifikāciju apliecinošo dokumentu: Latvijas Ārstu biedrība;
Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība

Summa summarum par normatīvo regulējumu (I)
•
•
-

2005/36/EK direktīva paredz iespējas ārsta speciālista kvalifikāciju iegūt:
universitātē;
apmācīttiesīgā slimnīcā;
ārstniecības iestādē (attiecīgā gadījumā).
Likums «Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas
atzīšanu»:
būtībā pārkopē 2005/36/EK direktīvas normas;
ir radīts iespaids, ka ar kvalifikāciju atzīšanu Latvijai nebūs problēmu, bet šī likuma
sazobe ar citiem Latvijas normatīvajiem aktiem, šķiet, nav bijusi likuma
izstrādātāju prioritāte;
prakses tiesības kādā no ārsta profesijas pamatspecialitātēm, apakšspecialitātēm
vai papildspecialitātēm apliecina augstākās izglītības diploms par akreditētas pilna
laika medicīniskās studiju programmas apguvi rezidentūrā;
Tātad Latvijā no trīs direktīvas iespējām nolemts izmantot tikai vienu – izglītību
universitātē. Bet arī tas ir tikai teorijā!

Summa summarum par normatīvo regulējumu (II)
• Praksē visi trīs 2005/36/EK direktīvā paredzētie speciālista prakses
tiesību iegūšanas varianti ir «samesti vienā katlā» , de facto radot
praktiski neatšķetināmus juridiskos un organizatoriskos kalambūrus.
• Rezidentūra ir studiju programma universitātē, to īsteno ārstniecības
iestāde, bet ņemot vērā Latvijas veselības aprūpes sistēmas struktūru,
īstenošana notiek daudzās ārstniecības iestādēs. To visu mēģina
saturēt kopā MK 685.noteikumi.

Summa summarum par normatīvo regulējumu (III)
• Ārstniecības likums nosaka, ka speciālista prakses tiesības iegūst mācoties
izglītības programmā, bet nesakot – kādā. Tanī pat laikā ĀL nosaka, ka
ārstniecības iestāde īsteno izglītības programmu, kuru apgūst rezidents, bet
atstājot atklātu jautājumu, kāda ir saistība šai izglītības programmai ar
rezidentūras programmu?
• Savukārt Izglītības likums neparedz, ka izglītības programmas varētu
īstenot ārstniecības iestādēs.
• Jēdzieni Profesionālā tālākizglītība un Profesionālā pilnveide nav
attiecināmi uz rezidentūru, jo tos reglamentē Profesionālās izglītības
likums.
• Augstskolu likums aprobežojas ar fakta konstatāciju, ka ir tādi rezidenti
medicīnā, bet neko nepaskaidro par rezidentūru kā studiju programmu, lai
gan citi likumi atsaucas uz rezidentūru kā studijām.

Rezidentūras haotiskais normatīvais
regulējums izraisa noteiktas sekas (I)
• Nodrošina stabilu algu rezidentiem, neatkarīgi , kurā ārstniecības
iestādē viņi darbojas.
• Vienlaikus ar darba algu, nodrošina pilna laika studējošā statusu.
• Nodrošina rezidentiem rotācijas ciklus, tādējādi vairojot pieredzi un
paplašinot redzesloku.
• Ir iespējas pretendēt un saņemt atbalstu no ES programmām
(ERASMUS).
• Rezidentūras noslēgumā garantē atbilstību sertifikācijas prasībām.

Rezidentūras haotiskais normatīvais
regulējums izraisa noteiktas sekas (II)
• Rada nevajadzīgu spriedzi starp universitātēm un ārstniecības iestādēm –
kas tad ir procesa turētājs?
• Rada tādas dīvainas parādības kā maksas rezidenti, kuri strādā, bet algu
nesaņem.
• Rada būtiskus šķēršļus speciālistu mobilitātei veselības aprūpes sistēmas
ietvaros – gan sertificētam speciālistam mainot pamatspecialitāti, gan
iegūstot kompetences papildspecialitātēs.
• Lai arī rezidentūras programma ir noteiktā kārtībā akreditēta, tās
izpildījuma kvalitāte variē plašā diapazonā.
• Pastāv dibināts viedoklis, ka rezidentūra ir parasts darbs ar retiem
izglītojošiem pasākumiem.

Rezidentūras haotiskais normatīvais
regulējums izraisa noteiktas sekas (III)
• Pretrunas starp rezidentūras legālo statusu,
proti, studiju programmu, kas piederīga universitātes izglītībai un
praktisko īstenošanu – praktiskais darbs ārstniecībā darba ņēmēja
statusā,
nepilnu 30 gadu laikā nav mazinājušās.
• Mainījusies tikai to intensitāte un risinājumu metodes.
• De facto rezidentūras īstenošanā dominē amatniecībai raksturīgās
kompetences iegūšanas metodes – «Darbs dara darītāju!»

Iespējamie risinājumi ārsta prakses tiesību
iegūšanai (I)
• Ārstu specializācijas iespēju ainavu būtu jāpadara krāsaināku, mazinot
«rezidentūra vai nekas» nospiedošo melnbalto ainavu.
• Jēdzienu «rezidentūra» būtu jāattiecina uz procesu, kas ir vistuvāk
strukturētai studiju programmai, ar intensīvu zināšanu, iemaņu un
prasmju apguvi, un par kura kvalitāti tieši atbildīga ir universitāte.
• Latvijā būtu jālegalizē iespēja speciālista prakses tiesības iegūt neformālā
izglītības procesā, kuru īsteno apmācītiesīgās ārstniecības iestādes un
izglītojamais darbojas ārsta stažiera statusā.
• Speciālista kompetences šajā variantā tiek apgūtas praktizējot, apmeklējot
kursus, seminārus, pašizglītojoties, stažējoties dažādās attiecīgā profila
ārstniecības iestādēs utml.
• Par apmācības kvalitāti atbildīgā būtu ārstniecības iestāde, bet konkrētā
izglītības procesa virzītājs – pats izglītojamais.

Iespējamie risinājumi ārsta prakses tiesību
iegūšanai (II)
• Svarīgs nosacījums ārstu specializācijas «ainavas» dažādošanā būtu
iespēja personām, kas ir ceļā uz speciālista statusu, nosacīti brīvi
mainīt izraudzīto ceļu - rezidentūru un neformālo izglītošanos
apmācīttiesīgā ārstniecības iestādē!
• Dzīvē, pieauguša cilvēka dzīvē (!), svarīgi respektēt, ka mainīties var
intereses, iespējas u.c. nosacījumi.

Ārsti, kas vēlas darboties tikai kā ārsti
• Tie, kas vēlas darboties profesijā «ārsts», bet nevēlas kļūt par
speciālistiem, t.i., ir gatavi darboties sertificētas personas vadīvā, var
kaut vai visu dzīvi strādāt «par ārstu», izpildot darba devēja dotos
uzdevumus un izpildi saskaņojot ar pārraugošo sertificēto speciālistu.
• Cita starpā, ārsta kompetences apraksts MK 268. noteikumos ir visai
iespaidīgs!

Ministru kabineta noteikumi Nr.268

Rīgā 2009.gada 24.martā (prot. Nr.21 61.§)
Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās
augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un
praktisko zināšanu apjomu

• 8. Ārsts ir ārstniecības persona, kura ieguvusi izglītību atbilstoši likumā
“Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas
atzīšanu” noteiktajām prasībām.
• 9. Ārsta kompetencē ir: (6 punkti)
• 10. Lai veiktu ārstniecisko darbību, ārstam ir teorētiskās zināšanas un
praktiskās iemaņas šādos jautājumos: (59 punkti)

Ārsti, kas vēlas darboties tikai kā ārsti
• Šajā kontekstā parādītos jēga Ārstniecības personu reģistram reģistrēt
ārstus uz noteiktu termiņu – pieciem gadiem. Šajā periodā vai nu
jāsertificējas, vai arī jāapliecina, ka attiecīgajam kolēģim profesionālā
kvalifikācija pēdējo piecu gadu laikā ir uzturēta atbilstošā līmenī.
• Profesionālās atbilstības pārbaude, kas ir noteikta MK 317.
noteikumos «Ārstniecības personu un ārstniecības atbalssta personu
reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība» iegūtu jēgu
un saturu.

Paldies par uzmanību!

