
Erasmus programmas ietvaros Čehijā mēs kopā pavadījām 3 

neaizmirstamus un piedzīvojumiem bagātus prakses mēnešus. 

Prakses laikā ieguvām gan teorētiskās zināšanas, gan praktiski 

varējām pielietot to, ko 3 gadu laikā bijām apguvušas studiju 

procesā Latvijā.  Ja sākotnēji nedaudz uztraucāmies, kā būs un vai 

spēsim pielāgoties, būt noderīgas, tad prakses ietvaros atklājās, ka 

spējam sadarboties ar čehu kolēģiem un sniegt nepieciešamo 

palīdzību pacientiem gan esot neatliekamajā palīdzībā (NMPD), gan 

arī esot konkrētās slimnīcas nodaļās kā, piemēram, traumatoloģijā, 

intensīvajā terapijā, operāciju zālēs u.c. Kopumā ieguvām plašu 

skatījumu uz čehu veselības sistēmu un tās darbību.  

Jau pirmajās dienās sapratām, cik ļoti esam gaidītas un ka par mums 

ļoti rūpējas pat vismazākajos sīkumos.  

Paralēli praksei bija iespējams izbaudīt neaprakstāmi skaisto Čehijas 

un tās tuvāko valstu kultūru un dabu, jo sadarbībā ar erasmus 

studentu klubu bija iespējams doties dažādās ekskursijās un dēļ 

universitātes un erasmus programmas finansiālo atbalstu, šīs 

ekskursijas bija pietiekoši lētas un piemērotas studentiem.  Tā kā 

Čehijas daba ir daudz kalnaināka nekā Latvijā, mums bija arī iespēja 

iegūt apmācību tieši pacientu glābšanai kalnos un ekstremālos 

apstākļos, iegūt alpīnisma pamatus kā arī doties šīs prasmes pielietot 

praktiski.  

 

 

 

Kopumā ieguvām ļoti daudz pozitīvu emociju, iespēju 

pielietot teorētiskās un praktiskās zināšanas, palīdzot 

pacientiem, pat ja īsti nespējam verbāli ar viņiem komunicēt 

(neskatoties uz to, ka pārsvarā pacienti spēja komunicēt tikai 

čehiski, mums bija ļoti labi un zinoši mentori, kas tulkojot 

mums pavēra iespējas sadarboties ar pacientiem un 

pārējiem kolēģiem).  

 

Noteikti iesakām katram studentam, kuram ir iespēja 

doties kādreiz Erasmus praksē to izmantot, tas paver 

plašāku skatījumu uz medicīnu un dzīvi kopumā. Dod 

iespēju pārbaudīt savas spējas, uzdrošināties ko vairāk, 

iepazīt jaunus cilvēkus un nekādā gadījumā nevajadzētu 

baidīties no tā, kas sagaida. Galvenais būt atvērtam un ar 

velmi ko iemācīties.  

Paldies LU RMK personālam par iedrošinājumu un iespēju 

doties Erasmus + programmā, kā arī sadarbības partneriem 

Čehijā par patiesi mīļo uzņemšanu un rūpēm. 


