
Pārejas noteikumi kardioloģijas metodēm 
 
M19 Elektrokardiogrāfija 
M191 Skrīninga elektrokardiogrāfija 
M192 Padziļināta elektrokardiogrāfija 
 

• M19 metodes sertifikāts tiek pielīdzināts M192 sertifikātam. Ārsti ar M19 
sertifikātu resertificējas M192 metodē, kad ir pienācis M19 sertifikāta 
derīguma beigu termiņš. 

• M191 metodē sertifikāts tiek izsniegts pirmreizēji atbilstoši metodes 
aprakstam un izvērtēšanas kritērijiem.  

• Ārstiem, kam ir bijis spēkā esošs M19, bet kas nespēj resertificēties M192, ir 
tiesības resertificēties M191. 

 
M20 Fiziskās slodzes testi ar EKG 
M201 Fiziskās slodzes testi ar elektrokardiogrāfiju 
M202 Fiziskās un farmakoloģiskās slodzes testi ar elektrokardiogrāfiju un 
vizualizācijas metodēm (tai skaitā miokarda perfūzijas scintigrāfija) 
 

• M20 metodes sertifikāts tiek pielīdzināts M201 sertifikātam. Ārsti ar M20 
sertifikātu resertificējas M201 metodē, kad ir pienācis M20 sertifikāta 
derīguma beigu termiņš. 

• M202 metodē sertifikāts tiek izsniegts pirmreizēji atbilstoši metodes 
aprakstam un izvērtēšanas kritērijiem.  

. 
M21 Ehokardiogrāfija 
M211 Skrīninga ehokardiogrāfija 
M212 Standarta transtorakāla ehokardiogrāfija 
M213 Izvērsta ehokardiogrāfija (tai skaitā transezofageāla, trīsdimensiju un 
stresa ehokardiogrāfija) 

• M21 metodes sertifikāts tiek pielīdzināts M212 sertifikātam. Ārsti ar M21 
sertifikātu resertificējas M212 metodē, kad ir pienācis M21 sertifikāta 
derīguma beigu termiņš. 

• M211 un M213 metodēs sertifikāts pirmreizēji tiek izsniegts atbilstoši metožu 
aprakstam un izvērtēšanas kritērijiem.  

• Ārstiem ar M21 metodes sertifikātu, kas atbilst M213 resertifikācijas 
noteikumiem, ir tiesības resertificēties M213 metodē. 

• Ārstiem, kam ir bijis spēkā esošs M21, bet kas nespēj resertificēties M212, ir 
tiesības resertificēties M211. 

 
M35 Invazīvā sirds ritma traucējumu korekcija un elektrokardiostimulācija 
M351 Invazīvā sirds ritma traucējumu korekcija 
M352 Pastāvīgo sirds ritmu regulējošo un diagnosticējošo iekārtu implantācija 

• M35 sertifikāts, kas izsniegts pirms stājas spēkā pārejas periods, ir 
pielīdzināms gan M351, gan M352 kompetencei. 

• Ārstiem, kam beidzas M35 sertifikāta derīguma termiņš, nepieciešams kārtot 
resertifikāciju katrā metodē atsevišķi. 

 
Pārejas noteikumi nav jāpiemēro šīm metodēm: 
M37 Neinvazīvā elektrofizioloģiskā diagnostika un ārstēšana kardioloģijā 
M48 Ārstnieciskā un diagnostiskā perkutānā koronāro un lielo asinsvadu 
intervence 
M49 Diagnostiskā sirds un lielo asinsvadu kateterizācija un angiogrāfija 
 


