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Lai ārstniecības iestāde varētu nodarbināt Ukrainas ārstniecības personas:
ārstniecības personai ir jābūt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsniegtai ilgtermiņa vīzai. Informācija par ilgtermiņa vīzas
saņemšanu pieejama PMLP tīmekļvietnē;
ārstniecības personai jāaizpilda deklarācija par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu un jāpievieno vismaz pases,
izglītības dokumenta kopija:
ārstiem, zobārstiem deklarācija ar vīzas, pases un diploma kopiju jāiesniedz Latvijas Ārstu biedrībā, e-pasts:
lab@arstubiedriba.lv, vai migration@arstubiedriba.lv;
māsām, ārsta palīgiem, māsas palīgiem, zobārsta asistentiem deklarācija ar vīzas, pases un diploma kopiju jāiesniedz
Veselības inspekcijā, e-pasts: vi@vi.gov.lv;
vecmātēm, zobu higiēnistiem deklarācija ar vīzas, pases un diploma kopiju jāiesniedz Latvijas Māsu asociācijā, e-pasts:
birojs@masuasociacija.lv
fizioterapeitiem, radiologa asistentiem un pārējiem veselības aprūpes jomas profesiju pārstāvjiem deklarācija ar vīzas,
pases un diploma kopiju jāiesniedz Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienībā, e-pasts:
lappos@lappos.lv

Atļauja īslaicīgai darbībai Latvijā tiek izsniegta uz vienu gadu.
Veidlapa "Deklarācija par īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu", 2. pielikums Ministru kabineta 2021. gada 21. janvāra noteikumiem
Nr.47 "Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā".
Papildus norādām, ka ārstniecības iestāde nodrošina, ka ārstniecības personas, kuras ir ieradušās no Ukrainas, profesionālo
darbību profesijā vai specialitātē veic ārstniecības personas uzraudzībā, kuras darba stāžs attiecīgajā specialitātē pēc ārstniecības
personas sertifikāta iegūšanas ir ne mazāks kā pieci gadi. Māsas, māsas palīgi strādā reģistrētas māsas vadībā, kuras darba stāžs
profesijā ir ne mazāks kā pieci gadi. Kā arī nodrošina saziņu attiecībā uz valodas pielietojumu profesionālās darbības veikšanai ar
pacientu un citām ārstniecības personām.
* Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums

Для того, щоб медичний заклад міг прийняти на роботу лікарів в Україні:
Лікар повинен мати довгострокову візу, видану Управлінням у справах громадянства та міграції. Інформація щодо
отримання довгострокової візи доступна на сайті УCГM;
Лікар повинен заповнити декларацію про надання тимчасових професійних послуг та додати принаймні копію паспорта,
документа про освіту:
лікарі та стоматологи повинні подати декларацію з копією візи, паспорта та диплома до Латвійської медичної асоціації
на e-mail: lab@arstubiedriba.lv або migration@arstubiedriba.lv;
медичні сестри, фельдшери, фельдшери, помічники-стоматологи повинні подати до Інспекції охорони здоров’я
декларацію з копією візи, паспорта та диплома на електронну пошту: vi@vi.gov.lv.
акушери, стоматологи-гігієністи повинні подати декларацію з копією візи, паспорта та диплома до Латвійської

асоціації медичних сестер, e-mail: birojs@masuasociacija.lv.
Дозвіл на тимчасову діяльність у Латвії видається на один рік.
Додаток 2 до Положення розпорядження Кабінету Міністрів від 21.01.2021 № 47 «Декларація про надання тимчасових
послуг» (Латиська мова).
Крім того, зазначаємо, що медичний заклад забезпечує, щоб медичні працівники, які прибули з України, виконували
професійну діяльність за професією або спеціальністю під наглядом лікаря, який має після здобуття медичного стажу не
менше п’яти років за відповідною спеціальністю. сертифікат лікаря. Медсестри та помічники медсестри працюють під
наглядом кваліфікованої медичної сестри, яка має стаж роботи за цією професією не менше п’яти років. Він також
забезпечує спілкування з пацієнтами та іншими медичними працівниками щодо використання мови для професійної
діяльності.
* Закон про підтримку цивільного населення України (Латиська мова)
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