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Iepazīsties ar svarīgāko informāciju, kas jāņem vērā, ja vēlies kļūt par Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi un
strādāt brigādē vai ārkārtas tālruņa “113” dispečercentrā.
Izlasi atbildes un uzzināsi, kādas ir studiju iespējas, kādām īpašībām un prasmēm jāpiemīt, un kam jāpievērš uzmanība, lai nākotnē
pievienotos NMPD kolektīvam.
Ja Tev radās papildus jautājumi, kas šeit nav atbildēti par profesiju un darbu, sūti tos uz prese@nmpd.gov.lv Mēs atbildēsim Tev –
un pievienosim jautājumu arī te, lai citi redz!

Kas ir ārsta palīga profesija? 



Ārsta palīgs sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību cietušajam dzīvībai bīstamā, kritiskā stāvoklī, veicot diagnostiku un
ārstēšanu, kā arī primāro veselības aprūpi.
Ārsta palīgs NMPD var strādāt:
mediķu brigādē;
ārsta speciālista brigādē, strādājot kopā ar anesteziologu reanimatologu vai neatliekamās medicīnas ārstu
Operatīvās vadības centrā par dispečeru;
Specializētās medicīnas centrā par dispečeru vai brigādē;
Vadības centrā par speciālistu vai vadītāju, piemēram, Medicīnisko maksas pakalpojumu nodaļā, Medicīniskā
nodrošinājuma nodaļā, Ārkārtas situāciju gatavības nodrošināšanas nodaļā, Vadības sistēmu nodaļā u.c.;
Detalizētāk ar ārsta palīga profesijas standartu vari iepazīties Nacionālajā izglītības iespēju datubāzē NIID.LV.
Ārsta palīga izglītību var iegūt 3 gadu laikā, studējot kādā no piecām medicīnas koledžām Latvijā (sarakstu skaties zemāk).
Lai uzsāktu studijas medicīnas koledžā, nepieciešama vidējā izglītība. Pēc studijām iegūsi 1.līmeņa profesionālo augstāko
izglītību.
Ja vēlies strādāt tieši NMP dienestā un vadīt brigādi, tad pēc triju gadu pamatstudijām vajadzēs medicīnas koledžā mācīties
vēl vienu gadu, lai iegūtu kvalifikāciju – neatliekamās medicīnas ārsta palīgs.

Ko ņemt vērā, kamēr vēl mācies skolā?




Kādi mācību priekšmeti labi jāapgūst skolā, kas var noderēt, studējot par ārsta palīgu?
Skolā īpaši lielu vērību pievērs latviešu valodai un literatūrai, svešvalodām, jo pēc šo priekšmetu centralizēto eksāmenu
atzīmēm, uzņemšanas konkursā tiek noskaidrots, kuri tiks uzņemti koledžā. Priekšroka tiek dota absolventiem ar
augstākām atzīmēm.
Tāpat vērts pievērst pastiprinātu uzmanību tādiem priekšmetiem kā ķīmija, bioloģija un veselības mācība, sports.

Vai skolas laikā jau ir iespējams iepazīties ar NMP dienesta mediķa darbu?
Jau skolas laikā ir iespējams iepazīties ar NMP dienesta mediķu darbu, piedaloties dažādos izglītības pasākumos,
piemēram, ikgadējās Ēnu dienās un atvērto durvju dienās NMP dienestā. Šo dienu laikā varēsi iepazīt tuvāk NMP dienesta
darbu un noskaidrot, kāda ir mediķu ikdiena, kādi ir pienākumi un kā notiek darbs brigādēs.
Ja vēlies uzzināt, kur studēt un kāds ir studiju process no jau esoša mediķa vai studenta, piedalies izglītības izstādē “Skola”.
Šī izstāde notiek katru gadu Ķīpsalā, kur piedalās dažādas izglītības iestādes, stāstot par studiju iespējam. Tieši šeit ir
iespējams uzdot sev interesējošus jautājumus, kas var noderēt, izvēloties īsto profesiju un vietu, kur to apgūt.
Tāpat meklē iespējas skolas laikā iesaistīties dažādos pulciņos un ārpus klases aktivitātēs, kas saistīti ar pirmās palīdzības
sniegšanu. Interesējies pie saviem skolotājiem, vai Tavā skolā tiek piedāvāts medicīnas pulciņš. Ja skola nepiedāvā šādu
iespēju - pievienojies, piemēram, biedrībai Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne, kuri jauniešiem ļauj iesaistīties un mācīties
sniegt pirmo palīdzību. Detalizētāka informācija pieejama Latvijas Sarkanā Krusta mājaslapā.

Kur var apgūt ārsta palīga profesiju?




Kur var studēt un apgūt ārsta palīga profesiju?
Apgūt ārsta palīga profesiju vari kādā no Latvijas medicīnas koledžām:
LU Rīgas Medicīnas koledža
LU P.Stradiņa medicīnas koledža
RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža
RSU Liepājas filiāle
LU Rīgas 1. medicīnas koledža
Daugavpils Universitātes Daugavpils Medicīnas koledža
Cik ilgi jāstudē medicīnas koledžā, lai iegūtu diplomu?
Lai iegūtu ārsta palīga diplomu, nepieciešams veiksmīgi absolvēt kādu no Latvijas medicīnas koledžām. Šīs studijas ilgst 3
gadus jeb 6 semestrus.
Ja vēlies padziļināti specializēties neatliekamās medicīnas ārsta palīga profesijā un iegūt kvalifikāciju, papildus jāstudē vēl
viens gads pēc koledžas pamatstudiju absolvēšanas. Šo papildus kvalifikāciju var apgūt LU Rīgas Medicīnas koledžā un RSU
Sarkanā Krusta medicīnas koledžā. Ja būsi absolvējis 4 gadus ilgās medicīnas studijas koledžā, un strādāsi NMPD, varēsi
kļūt par NMP brigādes vadītāju.

Vai par studijām ir jāmaksā?
Pamatstudijas triju gadu garumā, iegūstot ārsta palīga kvalifikāciju, ir valsts apmaksātas. Savukārt kvalifikācijas gads
neatliekamās medicīnas ārsta palīga profesijā ir gan par maksu, gan pieejamas budžeta vietas (RSU Sarkanā Krusta
koledžā ir pieejamas arī budžeta vietas). Par 4. gada studiju maksu skatīt medicīnas koledžas mājaslapā: LU Rīgas
Medicīnas koledža un RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža.
Taču ņem vērā, ka noteiktam studentu skaitam, kuri izvēlējušies strādāt NMPD, ik gadu no valsts budžeta un NMPD
līdzekļiem tiek apmaksāts arī 4.studiju gads.

Ko apgūšu studiju laikā medicīnas koledžā? 



Kādi priekšmeti tiek apgūti medicīnas studiju laikā?
Pamatstudiju laikā ārsta palīga diploma iegūšanai koledžās tiek apgūti tādi priekšmeti, kā klīniskās procedūras, anatomija
un fizioloģija, farmakoloģija un klīniskā farmakoloģija, rehabilitācija, toksikoloģija, radioloģijas pamati u.c.
Savukārt neatliekamās medicīnas ārsta palīga kvalifikācijas iegūšanai 4.gadā, studenti apgūst tādus priekšmetus kā
neatliekamā palīdzība un atdzīvināšana, neatliekamā ķirurģija, neatliekamā neiroloģija, neatliekamā palīdzība traumu
gadījumos, NMP dispečera darba organizācija u.c.

Vai studiju laikā jau ir iespēja arī strādāt NMPD?
Jau no 1. kursa medicīnas koledžas studentiem ir iespēja voluntēt (brīvprātīgais darbs, kura laikā tiek iegūtas praktiskas
zināšanas) NMP brigādē.
Studiju laikā ir iespēja arī strādāt NMPD brigādē, pieredzējuša mediķa vadībā. Un liela daļa medicīnas koledžas studentu šo
iespēju izmanto, plānojot atsevišķas dežūras mēnesī, lai jau studiju laikā uzkrātu pieredzi un iemaņas reālās situācijās.

Kā varu kļūt par Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieku?


Kā var pieteikties darbam NMPD?
Mēs gaidām mūsu komandā jaunus kolēģus un aicinām jau studiju laikā aktīvi interesēties par iespēju strādāt kādā no
vairāk nekā 100 vietām visā Latvijā.
Ar aktuālākajām vakancēm vari iepazīties sadaļā “Vakances” vai sazinoties ar NMPD Personāla vadības un attīstības
nodaļas speciālistiem, rakstot uz e-pastu: personals@nmpd.gov.lv vai zvanot 67337012.

https://www.nmpd.gov.lv/lv/profesija-arsta-paligs



