Jaunā ārstniecības personu
(re)sertifikācijas kārtība
MK 18.12.2012. noteikumi Nr. 943,
“Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība”
MK 15.01.2013 noteikumi Nr. 31
“Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta
personu profesionālo zināšanu pārbaudes un
sertifikācijas maksas pakalpojumu cenrādis”

Resertifikācijas kārtība
– dokumenti iesniedzami ne vēlāk kā 3 mēnešus pirms sertifikāta
derīguma termiņa beigām (pārejas laikā līdz šī gada beigām
netiks strikti prasīts);
– jauna resertifikācijas lapa (3.pielikums) ar aizpildītu I un II daļu;
– tālākizglītība – 250 tālākizglītības punkti;
– profesionālās darbības pārskats specialitātē;
– darbs specialitātē vismaz 3 gadi pēdējo 5 gadu periodā;
– Ls 34,- maksājumu apliecinoša dokumenta kopija;
– Informācijai par profesionālo un zinātnisko darbību un
tālākizglītības pasākumiem ir jāpievieno apliecinošu dokumentu
kopijas, kas apliecinātas normatīvajos aktos par dokumentu
izstrādāšanu un noformēšanu noteiktajā kārtībā, vai arī uzrāda
šo dokumentu oriģinālus.

Resertifikāciju NEPIEMĒRO
- ja sertifikātam ir beidzies derīguma termiņš;
- ja ārstniecības persona sertifikāta derīguma
termiņa laikā profesionālo darbību Latvijā vai
kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm ir
veikusi mazāk nekā trīs gadus.

Tiek piemērota sertifikācija

-

-

-

Resertifikāciju atsaka, ja:
persona nav reģistrēta ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta
personu reģistrā;
nav apguvusi izglītības programmu atbilstoši Ārstniecības likuma
26.panta trešajā daļā noteiktajām prasībām;
neprot valsts valodu atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
ja saskaņā ar tiesas nolēmumu ir noteikta tiesību ierobežošana,
atņemot tiesības nodarboties ar ārstniecību (aizliegums ir
attiecināms uz laikposmu, kurā tiesību ierobežojums ir spēkā);
ja saskaņā ar prokurora priekšrakstu par sodu krimināllietā ir
noteikta tiesību ierobežošana, atņemot tiesības nodarboties ar
ārstniecību (aizliegums ir attiecināms uz laikposmu, kurā tiesību
ierobežojums ir spēkā);
ja ir citas personas aizgādnībā;
ja saskaņā ar Sertifikācijas padomes lēmumu ir anulēts sertifikāts;
ja nav samaksāts par resertifikāciju;
ja nav iesniegti visi prasītie dokumenti;
ja profesionālās darbības pārskats neatbilst prasībām;
ja nav iegūti 250 tālākizglītības punkti.

Tālākizglītības pasākumu piemēri (atbilstoši MK not.943
5.pielikumam).
Kongresos,

konferencēs, simpozijos, semināros un citos pasākumos
Latvijā 1 punkts par akadēmisko vienu stundu (ne vairāk kā 8 punkti
dienā);
Starptautiskos kongresos, konferencēs, simpozijos, semināros atbilstoši pasākuma organizatora noteiktajam*;
Darbs profesionālās konsultatīvās padomēs un darba grupās 10
punkti gadā;
Apmācīttiesīgas ārstniecības personas darbs ar studentiem,
rezidentiem, praktikantiem un stažieriem 20 vai 40 punkti gadā
(atkarībā no ilguma/semestru skaita);
Publicētas tēzes kongresu, konferenču, simpoziju un citu pasākumu
tēžu apkopojumu izdevumā 10 par katru;
Uzstāšanās vai publikācijas plašsaziņas līdzekļos par sabiedrības
veselības jautājumiem 1 punkts par katru;
Stenda ziņojums starptautiskos kongresos, konferencēs, simpozijos
un citos pasākumos 20 punkti par katru.

Tālākizglītības pasākumu piemēri (atbilstoši MK not.943
5.pielikumam)
Mazo grupu darbs tiek pielīdzināts dalībai profesionālās
organizācijas tālākizglītības pasākumos
Galvenie nosacījumi darbam grupās:
• grupu 5-20 dalībnieki, izstrādājot savu darba grafiku, regulāri rīko
sanāksmes;
• sanāksmēs tiek iztirzātas aktuālas problēmas, kā arī notiek viedokļu
apmaiņa par konkrētām tēmām;
• diskusijās argumentācijai jāizmanto zinātniskā literatūra;
• viens no grupas dalībniekiem ir apmācīts grupas darba vadīšanā;
• grupas darbs tiek protokolēts pēc noteiktas formas; protokols
iesniedzams LĢĀA datorrakstā trīs mēnešu laikā pēc sanāksmes.
Vadītājam un referentam (par katru reizi)
10 punkti
Dalībniekam (par katru tikšanās reizi)
5 punkti

Ārstniecības likums
“48.pants. Ārstniecības personas pienākums ir regulāri pilnveidot
savu profesionālo kvalifikāciju un izglītoties neatliekamās
palīdzības sniegšanā.”
Resertifikācijas

procesā tiks vērtēta profesionālās kvalifikācijas
pilnveidošana, ņemot vērā tālākizglītību ģimenes medicīnā un to,
lai izglītība būtu vispusīga, nevis vienveidīga (piemēram, tikai
pediatrijā, internā medicīnā, psihoterapijā).
Ministru

kabineta noteikumos par sertifikācijas kārtību nav
prasība par neatliekamās palīdzības kursu sertifikāta uzrādīšanu
resertifikācijas procesā.
Sertifikācijas komisija neprasīs uzrādīt NMP kursu sertifikātu, bet
NMP sniegšanas prasmju regulāra pilnveidošana paliek katra
ģimenes ārsta atbildība.

Termiņi

Visu dokumentu saņemšana LĢĀA
(vismaz trīs mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa
beigām pārejas laikā; līdz šī gada beigām netiks strikti
prasīts)
Sertifikācijas komisijas sēde
5 darba dienas
dokumentu iesniegšana Latvijas Ārstu biedrībā
7 darba dienas
Saņem paziņojumu par lēmumu
no šī brīža sākas sertifikāta derīguma termiņš vai nākamā
dienā pēc iepriekšējā sertifikāta derīguma termiņa beigām
(bet ne agrāk kā paziņots!)
Pēc sms saņemšanas – sertifikāts ir pieejams LĢĀA birojā

Sertifikācijas kārtība
– jauna sertifikācijas lapa (2.pielikums) ar aizpildītu I un
II daļu;
– profesionālās darbības pārskats specialitātē;
– izglītības dokumentu kopijas, uzrādot šo dokumentu
oriģinālus;
– Ls 42,- maksājumu apliecinoša dokumenta kopija;
– pielaišana pie sertifikācijas eksāmena kārtošanas;
– Sertifikācijas eksāmens:
• Teorētisko zināšanu pārbaude (pēc eksāmena
programmas) – vismaz 75% pareizas atbildes
• Praktisko iemaņu pārbaude – pārvalda uzdoto
atbilstoši specialitātes kompetencei

