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Biedrībai “Latvijas Podologu
biedrība”
Informācijai: Valsts kancelejai
Par podologu pakalpojumu sniegšanu
ārkārtējās situācijas laikā
Veselības ministrija ir saņēmusi biedrības “Latvijas Podologu biedrība”
(turpmāk – Biedrība) 2020. gada 8. novembra vēstuli, kā arī Valsts kancelejas
pārsūtītu minēto Biedrības vēstuli, kurā aktualizēts jautājums par pēdu kopšanas
speciālistu, kuri savas saimnieciskās darbības ietvaros veic pēdu kopšanas
procedūru, bet viņu pakalpojumu sniegšanas vieta nav reģistrēta ārstniecības
iestāžu reģistrā, sniegto pakalpojumu pieejamību ārkārtējās situācijas laikā.
Savas kompetences ietvaros paskaidrojam, ka saskaņā ar Ministru kabineta
2020. gada 6. novembra rīkojumu Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu” (turpmāk – Rīkojums) no 2020. gada 9. novembra valstī tika
izsludināta ārkārtējā situācija un noteikti drošības pasākumi, kuru mērķis ir
novērst strauju Covid-19 izplatību, ko visefektīvāk ir sasniegt, ja cilvēki lieki
nepulcējas ārpus mājsaimniecības un darba vietas, kā arī tika saglabāti
nepieciešamie pakalpojumi. Tādējādi, atbilstoši Rīkojuma 5.2. apakšpunktam, uz
laiku no 2020. gada 9. novembra tika aizliegta skaistumkopšanas un saimniecisko
pakalpojumu sniegšana, kas saistīti ar izklaidi un labsajūtu, jo šīs nav iedzīvotāju
pamatvajadzības, tās nav cilvēkiem primāri nepieciešamas un no tām uz laiku,
līdz epidemioloģiskās situācijas stabilizācijai, ir iespējams atteikties. Minētais
aizliegums neattiecās uz sertificētas ārstniecības personas, t.sk. podologa
sniegtiem ārstniecības pakalpojumiem reģistrētā ārstniecības iestādē, ja
pakalpojumi ir nepieciešami, lai atjaunotu vai uzlabotu personas veselību.
Papildus vēršam uzmanību, ka saskaņā ar Ārstniecības likuma 1. panta 2. punktu
ārstniecības personas ir personas, kam ir medicīniskā izglītība un kas nodarbojas
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ar ārstniecību. Savukārt saskaņā ar Ārstniecības likuma 1. panta 1. punktu
ārstniecība ir profesionāla un individuāla slimību profilakse, diagnostika un
ārstēšana, medicīniskā rehabilitācija un pacientu aprūpe. Tāpat šī likuma 1. panta
3. punktā noteikts, ka ārstniecības pakalpojumus nodrošina ārstniecības iestāde.
Tādējādi no Ārstniecības likuma 1. panta 1., 2. un 3.punkta ir secināms, ka
ārstniecības persona ārstniecības pakalpojumu pacientam sniedz ārstniecības
iestādē.
Papildus informējam, ka noteikto Covid-19 drošības pasākumu
pārvērtēšanu būs iespējams veikt pēc tam, kad notiks Covid-19 epidemioloģiskās
situācijas uzlabošanās un stabilizēšanās. Uzsveram, ka jauno drošības pasākumu
mērķis ir kopējiem spēkiem stabilizēt situāciju un aizsargāt sabiedrības veselību,
novēršot straujo Covid-19 izplatību, lai pēc tam varam atgriezties ierastajās
ikdienas gaitās.
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