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Latvijas Jauno Ārstu asociācija:
• sabiedriska organizācija, kas apvieno jauno ārstu dažādu profesionālo grupu
pārstāvjus
• dibināta 2003. gadā
• biedru skaits ~ 450

LJĀA pamatmērķi
• nodrošināt jauno ārstu tiesību ievērošanu un aizstāvību
• jauno ārstu interešu pārstāvēšanu valsts, starptautiskās un citās organizācijās
• veicināt jauno ārstu profesionālo zināšanu pilnveidošanu
• sniegt vispusīgu palīdzību jauno ārstu problēmu risināšanā

Rezidentūra

• Ieinteresētās puses
•
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Sabiedrība
Jaunie ārsti
Pacienti
Universitātes
Ārstniecības iestādes (t.sk. privātās)
Pašvaldības
Veselības ministrija (u.c. valsts līmeņa institūcijas)
Ārstu profesionālās organizācijas
...

• Katram ir savi priekšstati, vēlmes un intereses – ko prioritizēt, kā salāgot?

Par rezidentūru un rezidentiem
• Rezidentūra – strukturēta apmācība, akreditēta profesionālās izglītības programma; pilna
laika darbs
• Uzdevums – sagatavot speciālistus patstāvīgam darbam (47 pamatspecialitātes; 20
apakšspecialitātēs, 10 papildspecialitātēs)
• Daudzi faktori ietekmē rezidentūras procesu un rezultātus: sagatavotība pamatstudijās,
ārstniecības iestāžu kapacitāte, atlases konkurss, atalgojums, valsts/pašvaldību/privāto
institūciju noteiktās saistības, veselības aprūpes mainīgās iespējas un vajadzības u.c.
• Rezidentiem dažkārt tiek piedēvētas dažādas spējas – aizvietot ģimenes ārstus,
nodrošināt uzņemšanas nodaļu darbību, īstenot COVID-19 pacienu ārstēšanu, atrisināt
pieejamības problēmas reģionos utt.
• Aicinām par rezidentiem primāri domāt kā topošajiem speciālistiem – centrālajam
fokusam jābūt apmācības kvalitātei

MK 685. noteikumi «Rezidentu uzņemšanas, sadales un rezidentūras finansēšanas kārtība»

MK 685 noteikumi «Rezidentu uzņemšanas, sadales un rezidentūras finansēšanas kārtība»

• 2021.janvārī noslēdzās PSKUS Zinātniskā institūta vadīta «rezidentūras domnīca», kur sešās tikšanās reizēs
tika izskatīti MK 685. noteikumi un rosināti grozījumi.

• Detalizētāk pievērsīšos tādiem jautājumiem kā:
• Vietu plānošana - kapacitāte
• Reģionālo līgumu sistēma un reģionālo rotāciju sistēma
• Nepilna laika rezidentūra
• Atstrādes atcelšana

Kapacitāte rezidentu apmācībai – pamats vietu plānošanai
Cik rezidentus katra klīnika var vienlaicīgi apmācīt?

• Rosinājām izvērtēt, kāda ir ārstn.iestāžu kapacitāte rezidentu apmācībai Latvijā
• VesMin sagatavoja pieprasījuma formu ārstniecības iestādēm, lai slimnīcas ziņotu par
savu kapacitāti rezidentu piesaistē – gaidām secinājumus
• Vai plāno slēgt ar rezidentu līgumu, vai nodrošināt rotācijas ciklu, dežūras?
Pacientu plūsma
Manipulāciju skaits
Apmācīttiesīgu ārstu skaits
• Publicējot rezidentūras vietas, būtu norādāms arī to sadalījums, balstoties uz
manipulāciju skaita un pacientu plūsmas skaitu.

Reģioni un rezidentūra

• Šobrīd: 30% piemaksa, ja rezidentam ir «reģionālais līgums» (par nodomu, nevis post factum)
• Nereti reģionālais rezidents iziet apmācību Rīgā kopā ar Rīgas rezidentiem un dara
vienlīdzīgu darbu, bet saņemot būtiski lielāku atalgojumu
• Piemaksas saņemšana pašlaik negarantē nodrošinātu 1.0 slodzes darbu pēc rezidentūras
attiecīgajā līgumorganizācijā reģionā
• Reģionālajos līgumos nav definēts darba apjoms, kas rezidentūras ietvaros jāizpilda
reģionālajā slimnīcā
• Saglabājot reģionālos līgumus, būtu nosakāmas obligāti iekļaujamās sadaļas - ka darbu
turpinās reģionā, definēts slodzes un laika apjoms, kas notiek, ja tomēr nedodas strādāt
reģionā

Reģioni un rezidentūra
• Apmācībai jānotiek atbilstoši labākajām iespējām Latvijā
• Reģionālie rezidenti (un pacienti!) nedrīkst būt izņēmums - arī darbam reģionos speciālisti ir
jāsagatavo vienlīdz labi
• Pamatapmācībai atbilstoši specializācijai jānotiek apmācības kompetences centros (universitāšu
slimnīcas, Vaivaru RC, TOC, RPNC, NMPD vai ģimenes ārstu praksēs (ir izņēmumi, piemēram,
dermatoloģijā)
• Tas ļautu arī ilgtermiņā plānot rezidentu darba noslodzi (iekļaujot rezidentu darbu klīnikas darba slodzēs)

• Rezidents pirmos divus apmācības gadus ir darba attiecībās ar apmācības kompetences centriem,
kur veic savu pamatapmācību. Pēc tam var tikt slēgts jauns līgums par pārējo rezidentūras daļu arī
citās ārstniecības iestādēs (šo sarakstu nosaka VM).
• Kritērijs līguma noslēgšanai ar reģionu - sekmīgi pabeigts vismaz 2. studiju gads
• Plus, novērtēšana pēc 2. rezidentūras gada, lai ar 3. gadu varētu definēt, ko drīkst veikt
sertificēta ārsta vadībā

Maksas rezidentūra

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 /Ārstniecības likums/

• Kāpēc rezidenti izvēlas maksas rezidentūru?

• Nav atstrādes, nav konkursa, plāno paralēli strādāt citur, nav valsts finansēto vietu

• Rezidenti maksā par «administratīvajiem» izdevumiem, semināriem
• Nesaņem atalgojumu par pilna* laika darbu
• Netiek maksātas sociālās garantijas un aktīvo darba gadu aprēķins pensijai
• Šobrīd nav atrasts risinājums!
• Ir diskutēti vairāki scenāriji:

1. Nemainīt neko
2. Labklājības ministrija nodrošina soc. garantijas
3. Visi rezidenti saņem atalgojumu, bet naudas avots dažāds

Nepilna laika rezidentūra

• Atsevišķos gadījumos rezidents nevar strādāt 1.0 slodzi rezidentūrā. Tā iemesla dēļ ir spiests
pārtraukt vai pat pilnībā pamest rezidentūru (bērni, papildus darbs maksas rezidentūras
nodrošināšanai, u.c.).
• Risinājums:
• Rezidentūrai izņēmuma gadījumos var noteikt samazinātu slodzes apmēru (0.75), atbilstoši pagarinot
rezidentūras kopējo laiku.

• Līdzīga kārtība ir daudzās ES valstīs.

Atstrāde

28. Persona, kuras apmācība rezidentūrā finansēta no valsts budžeta
līdzekļiem, pēc rezidentūras beigšanas turpmākos trīs gadus normālā darba
laika ietvaros (arī skaitot to summāri) strādā:
28.1. attiecīgajā ārstniecības personas specialitātē Latvijas Republikas
teritorijā publiskas personas izveidotā ārstniecības iestādē, ģimenes ārsta
praksē, Veselības inspekcijā vai Slimību profilakses un kontroles centrā;

• Esošās prasības (MK685 28.punktā) ir pretrunā ar Eiropas brīvās darba spēka kustības
direktīvu
• Latvijā esošais regulējums piedāvā alternatīvu skatījumu uz cilvēktiesībām
• Risinājums - atcelt atstrādes prasības
• Veselības aprūpes pieejamībai reģionos ir jārod citi mehānismi

• Celt atalgojumu, uzlabot darba vidi, attālinātās konsultācijas, digitālie risinājumi utt.

COVID-19 ietekme uz rezidentūru
• Rezidentūras norise ir ietekmēta
• Ietekme nav pienācīgi novērtēta
• Nav skaidru plānu kā pielāgoties šobrīd un nākotnē
• Apmācībā – teorētiskie semināri tiek rīkoti attālināti
• Samazināts ambulatoro pacientu skaits, samazināts dažādu manipulāciju skaits, mazinās
gadījumu daudzveidība
• Rezidenti, kuri strādā COVID19 nodaļās – zaudē iespējas apgūt prasmes savās
specialitātēs, netiek pilnvērtīgi īstenota specialitates programma
• Rezidentūras pagarināšana – neatrisināts jautājums!

Potenciālā attīstība ilgtermiņā

• Lielāks uzsvars uz kompencēs balstītu, nevis laikā balstītu rezidentūru
• Jāveicina droša un atbalstoša darba vide
• Virzība uz Eiropas vienotām prasībām rezidentūras programmām
• Rezidentūrai jādod iespēja pilnvērtīgam darbam specialitātē – t.i. pamatapmācībā jāiekļauj dažādu metožu
apguve
• Ja Latvijā nevar tikt nodrošināta pilnvērtīga programmas apguve, jāveido sadarbība ar citām valstīm
• Ārsta karjera neapstāsies pie sertifikācijas eksāmena nokārtošanas. Sagaidāms, ka karjeras būs mainīgas
Speciālistu sagatavošanai un novērtēšanai jābūt adaptīvai un fleksiblai
• Stiprināts tālākizglītības process (nevis salīdzinoši smagnēja kārtība ar atkārtotu rezidentūru)

Noslēgumā

• Rezidentūra, primāri, ir strukturēts apmācības process, kur centrā izvirzāma apmācības kvalitāte
un pacientu drošība
• Rezidentūras īstenošanai jābūt pieteikamai pacientu plūsmai, gadījumu daudzveidībai,
manipulāciju skaitam, apmācīttiesīgu ārstu skaitam
• Jāveic regulāra rezidentu novērtēšana; jāveic rūpīgāks darbs, izvērtējot, kāda ir reālā programmas
izpilde ārstniecības iestādē
• Lai rezidents veltītos apmācībai jābūt adekvātam atalgojumam, darba slodzei
• Jau šobrīd jāparedz, ka veselības aprūpes aina, vajadzības un iespējas mainīsies – jārada adaptīvi
un fleksibli risinājumi subspecializācijai, starp-specialitāšu pārējai, ārstu karjeras mainībai

Paldies!
janis.vetra@stradini.lv
+371 26314467

