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Ievads 

Darba autore izvēlējusies šo tēmu, jo vēlas uzzināt par ārsta darbu. Autore 

nākotnē vēlas apgūt ārsta profesiju. Darba nosaukums: „Ārsta profesija.”  

Darba mērķis: Pētīt ārsta darba specifiku. 

Darba uzdevumi:  

1. Pētīt informācijas avotus par ārsta profesiju. 

2. Noskaidrot medicīnas nozares. 

3. Noskaidrot apmācības iespējas 

4. Pētīt darba iespējas 

5. Apkopot iegūto informāciju un iepazīstināt klasesbiedrus ar ārsta profesiju 

Darba metodes: izklāsts. 
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1. Medicīnas nozares 

Latvijā ir vairākas medicīnas nozares. Populārākās no tām ir: ārsts, ģimenes ārsts, 

pediatrs, logopēds, vecmāte, farmaceits, neatliekamās palīdzības ārsts, homeopāts, 

psihiatrs, optometrists, zobārsts, zobu higiēnists, zobu tehniķis, bioniķis un protēzists, 

masieris, medicīnas laborants, uztura speciālists, medicīnas māsa, sabiedrības 

veselības speciālists, akupunktūras ārsts, fizikas rehabilitācijas ārsts, fizioterapeits, 

ergoterapeits.  

Ārsts 

Ārsts ārstē cilvēkus ar dažādiem veselības traucējumiem, kā arī iesaka 

preventīvos, jeb aizsargājošos pasākumus, lai novērstu saslimšanas iespēju vai 

slimības tālāku attīstību. Ārsts gan veic praktisko ārstēšanas darbu, gan konsultē 

pacientus vai viņu piederīgos. Ārsts parasti ir specializējies kādā konkrētā medicīnas 

nozarē, piemēram, oftalmoloģijā (acu ārstēšana un redzes koriģēšanas), psihiatrijā ar 

psihi saistīta medicīnas nozare), reimatoloģijā (locītavu, kaulu un saistaudu ārstēšana), 

imunoloģijā (ar imunitāti jeb organisma aizsargsistēmu saistīta medicīnas nozare), 

hematoloģijā (asins, asinsrites saslimšana un ārstēšana), ginekoloģijā (sieviešu 

reproduktīvās sistēmas veselība), nefroloģijā (ar nieru veselību saistīta medicīnas 

nozare). 

Ģimenes ārsts 

Ģimenes ārsts ārstē dažāda veida saslimšanas un risina ar veselību saistītus 

jautājumus, kā arī veic slimību profilakses darbu. Ģimenes ārsts apkalpo vairākus vai 

pat visus ģimenes locekļus un pārzina ģimenes veselības vēsturi.  

Ģimenes ārsts uz pieņemšanu atnākušo pacientu izjautā un izmeklē, izvērtē 

sūdzības un, ja iespējams, pats nosaka diagnozi. Ja nepieciešami papildu izmeklējumi 

vai ārstu speciālistu konsultācijas, ģimenes ārsts raksta nosūtījumus, lai precizētu vai 

noskaidrotu diagnozi. Ģimenes ārsts izvērtē, kāda terapija pacientam nepieciešama 

(nozīmē medikamentus, procedūras, fizioterapiju, izraksta receptes, nosaka ārstēšanas 

režīmu). Viņš izlemj, vai pacientam nepieciešamas atkārtotas vizītes pie ārsta, 

ārstēšana var noritēt mājās vai pacients jānosūta uz stacionāru (slimnīcu) 
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Pediatrs 

Pediatrs nosaka diagnozi un ārstē zīdaiņus, bērnus un pusaudžus, kam ir 

veselības problēmas. Pediatrs seko bērnu normālai augšanai un attīstībai, sniedz 

konsultācijas bērniem un viņu vecākiem par bērnu pareizu uzturu un kopšanu. 

Logopēds  

Logopēds palīdz cilvēkiem novērst vai uzlabot ar runu un valodu saistītas 

problēmas. 

 

 Viņš var strādāt ar bērniem, pusaudžiem un pieaugušajiem, kam ir problēmas 

ar savu domu izteikšanu vārdos, kā arī runas traucējumi, kas radušies daļēja vai 

pilnīga dzirdes zaudējuma, galvas traumu, insulta, šķeltu aukslēju, balss patoloģiju, 

emocionālu traucējumu un citu cēloņu rezultātā, kā arī ar cilvēkiem, kuriem ir 

grūtības mācībās, kavēta uztvere, nepareiza izloksne un citas problēmas. 

Vecmāte 

Vecmāte apmāca un sagatavo grūtnieces dzemdībām, novēro grūtniecības 

gaitu, vada un pieņem dzemdības. Viņa aprūpē nedēļnieces (jaunās māmiņas pēc 

dzemdībām) un jaundzimušos. 

Farmaceits 

Farmaceits pagatavo un izsniedz ārstu parakstītas zāles, kā arī sniedz pircējiem 

informāciju par šīm zālēm un to lietošanu. Farmaceits konsultē ārstus un citus 

medicīnas darbiniekus par dažādu medikamentu izvēli, nepieciešamajām devām, 

mijiedarbību ar citiem medikamentiem un blakusparādībām (blaknēm). 

Neatliekamās palīdzības ārsts 

Neatliekamās palīdzības ārsts sniedz operatīvu(nekavējošos) medicīnisku 

palīdzību cilvēkiem, kuri ir smagi slimi vai dažādu iemeslu dēļ nonākuši veselībai un 

dzīvībai kritiskā stāvoklī. Viņš palīdz pēkšņas saslimšanas gadījumos (piemēram, 

saindēšanās, infekcioza saslimšana); nelaimes gadījumos (piemēram satiksmes 



negadījumos cietušajiem); gadījumos, kad aktivizējas hroniskas un pat neārstējamas 

slimības, kā arī dodas uz izsakāmiem pie dzemdētājām, lai tās nogādātu slimnīcā. 

Viņš pārzina plašu medicīnas virzienu loku. Neatliekamās palīdzības dienesti veido 

arī uz noteiktu slimību grupu orientētas mediķu brigādes, piemēram, kardioloģijas jeb 

sirds un asinsvadu speciālistu brigādi. 

Homeopāts 

Homeopāts ārstē cilvēkus gan no akūtām, gan hroniskām slimībām, rūpējas 

par pacientu organismu aizsargspēju paaugstināšanu un tā attīrīšanu no ķīmiskiem 

piesārņojumiem, ārstēšanā un profilaksē izmantojot dabīgas vielas un cenšoties 

pacienta veselības stāvokli skatīt vienotā veselumā, jo vienas orgānu sistēmas 

traucējumi ietekmē citas sistēmas darbību. 

Psihiatrs 

Psihiatrs ārstē cilvēkus, kas cieš no psihiskām slimībām, kā arī iesaka 

preventīvos, jeb aizsargājošos pasākumus, lai novērstu saslimšanas iespēju vai 

slimības tālāku attīstību. 

Zobārsts 

Zobārsts ārstē bojātus zobus vai uzlabo zobu izskatu (piemēram, uzliekot 

keramikas plāksnītes, dekoratīvos elementus), konsultē pacientus par sakodienu, 

protezēšanas iespējām, kā arī par profilaksi – mutes dobuma kopšanu un regulāriem 

zobārsta apmeklējumiem. 

Zobu higiēnists 

Zobu higiēnisti rūpējas par pacientu zobu veselību un strādā zobārstu vadībā. 

Zobu higiēnists novērtē pacientu zobu un smaganu veselības stāvokli un, ja 

nepieciešams, veic ārstēšanu, iesaka labākos zobu kopšanas līdzekļus un 

piemērotākos kopšanas veidus – konsultē par zobu birstes, zobu diega, zobu 

skalojamo līdzekļu izvēli un pareizo lietošanu. Viņš arī konsultē par citiem zobu 

veselības uzlabošanas pasākumiem, piemēram, skaidro uztura, dzīvesveida un 

smēķēšanas tiešo saistību ar zobu veselības stāvokli. 



Zobu tehniķis 

Zobu tehniķis laboratorijā izgatavo un labo zobu kronīšus, protēzes, tiltiņus, 

zobu plates un citas dentālas (zobiem paredzētas) ierīces. Vadoties pēc zobārsta 

sagatavotās receptes un norādījumiem, gatavajiem protēžu modeļiem vai 

nospiedumiem, ko zobārsts protēzists noņēmis no klienta zobiem, zobu tehniķis 

izgatavo oriģinālu protēzi, kronīti vai tiltiņu. Zobu tehniķis arī labo bojātas dentālās 

ierīces. 

Bioniķis protēzists 

Bioniķis protēzists nodarbojas ar dažādu protēžu (paredzētas ķermeņa daļas 

aizvietošanai). ortožu (paredzētas daļējai ķermeņa daļas aizvietošanai) un ortopēdijas 

izstrādājumu izgatavošanu. Viņš pieņem pacientus, konsultē viņus un strādā ar 

viņiem, lai izveidotu vajadzīgo protēzi/ortozi. 

Masieris 

Masieris ar rokām vai speciāliem aparātiem iedarbojas uz cilvēka ķermeni, lai 

veicinātu labsajūtu un palīdzētu muskuļiem atslābināties, kā arī palīdzētu atlabt pēc 

fiziskas traumas vai slimības. Masieris darbā izmanto dažādus masāžas paņēmienus, 

iedarbojoties gan uz klienta muskuļiem, gan ādu, gan kaulu sistēmu. 

Medicīnas laborants 

Medicīnas laborants dažāda profila un sarežģītības laboratorijās veic dažādu 

bioloģisko materiālu ķīmiskās analīzes, interpretē (skaidro) iegūtos rezultātus, 

noformē testēšanas un analīžu pārskatus un nodod tos pasūtītājam (piemēram, 

pacientam, darba devējam (ja tā ir medicīnas komisija), ārstam). 

Uztura speciālists 

Uztura speciālists konsultē pacientus vai klientus, ievāc nepieciešamo 

informāciju par pacientu klientu slimībām un uztura paradumiem, lai izdarītu 

secinājumus  par viņu veselības stāvokli un ar uztura palīdzību to uzlabotu, iespējams, 

arī lai izārstētu vai palīdzētu izvairīties no slimībām. Pareizi izvēloties uztura 

produktus, to daudzumu, pagatavošanas veidu un ēšanas režīmu (laiku, daudzumu, 



biežumu), uztura speciālists palīdz cilvēkiem izvairīties no dažādām slimībām, ārstēt 

tās, palīdz cilvēkam iegūt sev tīkamu izskatu, veselību un pašsajūtu. 

 

Medicīnas māsa 

Medicīnas māsa aprūpē pacientus un veic profilakses darbu saskaņā ar ārsta 

norādījumiem vai noteiktajiem medicīniskās aprūpes standartiem (pirmsskolas 

izglītības iestādes, skolās, uzņēmumos). 

Fiziskās rehabilitācijas ārsts 

Fiziskās rehabilitācijas ārsts nosaka ārstēšanās kursu pacientam diagnosticētu 

funkcionālu traucējumu novēršanai, piemēram, muskuļu funkciju vai līdzsvara 

atjaunošanai, stājas un gaitas korekcijai jeb labošanai. Ja diagnoze nav uzstādīta, 

fiziskās rehabilitācijas ārsts izmeklē pacientu ar dažādām metodēm: izvaicā, novēro 

(piemēram, apsēšanos uz krēsla, apgulšanos uz kušetes, gaitu), novērtē locītavu un 

muskuļu funkcijas, līdzsvaru, kā arī testē pacienta funkcionālās spējas (apsēšanos, 

gaitu, līdzsvaru) pēc speciālām skalām. Ja nepieciešamas, fiziskās rehabilitācijas ārsts 

nozīmē pacientam papildu izmeklēšanu pie citas specialitātes ārsta. Lai izvēlētos 

ārstēšanas kursu, fiziskās rehabilitācijas ārsts novērtē arī pacienta sociālo vidi un viņa 

attieksmi pret veselību kā vērtību. 

Fizioterapeits 

Fizioterapeits ir ārsts, kas pacientus (klientus), piemēram, pēcoperācijas, 

traumu rehabilitācijā, kustību traucējumu gadījumā, ārstē, izmantojot fizikālas 

metodes un tehnoloģijas (piemēram, gaismu, siltumu, ūdeni, gaisu, elektrību, 

mehāniskus aparātus). 
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2.Apmācības iespējas 

Latvijā mediķa izglītību var iegūt divās vietās – Latvijas Universitātē un Rīgas 

Stradiņa universitātē. Lai iegūtu ārsta diplomu ir jāiziet 6 kursi un pēc tam jākārto 

valsts eksāmens. 

 

3.Darba iespējas 

Latvijā darba iespējas ārsta profesijā ir ļoti daudz. Strādāt var gan slimnīcās gan 

poliklīnikās, gan privātpraksēs, doktorātos, zobārstniecībā, rehabilitācijas centri, 

glābšanas dienesti, bērnu slimnīcas. 

 

4.Pētījuma daļa 

Darba autore intervēja savu ģimenes ārsti un noskaidroja visu ko vēlējās zināt. Autore 

vēlējās uzzināt, cik ilgi ģimenes ārste strādā savā profesijā, un kāpēc izvēlējās tieši 

kļūt par ģimenes ārsti, kā arī noskaidroja kurā skolā šo profesiju var apgūt. Vēl 

ģimenes ārste ieteica, ko darīt jauniešiem, kuri vēlas kļūt par ārstiem.  

Interviju skatīt 1.pielikumā. 
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Secinājumi 

Darba autore secina:  

1. Ārsta profesija ir ļoti atbildīgs amats. 

2. Latvijā izmācīties par ārstu var tikai divās skolās. 

3. Ārsts var strādās ļoti daudzās iestādēs Latvijā. 

Literatūras un informācijas avotu saraksts 

1.http://sirups.kasjauns.lv/lv/news/karjera.html?news_id=158 

„Profesiju aprakstu katalogs” 504-573 lpp. 
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Pielikumi 

1.pielikums 

Intervija ar ģimenes ārsti Jolantu Klaugu 

1. Cik ilgi Jūs jau strādājat par ģimenes ārsti un vai Jums patīk Jūsu darbs? 

No 1991 gada. Jā! 

2. Vai Jūs bērnībā vēlējāties kļūt par ģimenes ārsti, kāpēc? 

Jā, vēlējos palīdzēt citiem cilvēkiem. 

3. Kurā skolā studējāt par ārsti? 

RMI (Rīgas Medicīnas Institūts). 

4. Kādi ir Jūsu ieteikumi jauniešiem, kuri vēlas kļūt par ārstiem? 

Labi mācīties un kļūt par izvēlētās profesijas ārstu! 
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