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Ētika

• Ētika (sengrieķu: ήθος (etos) — paraža, tikums, raksturs) ir filozofijas
nozare — zinātne par morāli, tikumību (tā tiek dēvēta arī par morāles
filozofiju). Ētikas pamatjēdzieni ir labais un ļaunais, tikums, griba, atbildība.

• Jēdzienu "ētika" lieto arī, runājot par ētiku kā, kādas profesionālas darbības
nozares tikumisko normu sistēmu (medicīnas ētika, deputāta ētika, žurnālistu
ētika, zinātnieka ētika u.tml.).

https://lv.wikipedia.org/



Ētika

Sokrats – sengrieķu filozofs (469. g. p. m. ē.
Atēnās–399. g. p. m. ē. Atēnās)

Filozofs, kurš pats neko nav rakstījis, bet par kuru ir

rakstījuši citi (ievērojamākie autori – Platons, un

Ksenofonts,). Sokrats bija Platona skolotājs, vairāku

filozofijas skolu iedvesmotājs, filozofiskas dzīves un

nāves paraugs, vērsa filozofiju prom no dabas pie

tikumu izpētes.
Sokrates.jpg (800×979) (oel-bild.de)https://enciklopedija.lv/

https://www.oel-bild.de/Bilder/Sokrates.jpg


Aforismi

• Bērni mūsdienās mīl greznību. Viņi neprot uzvesties, nicina autoritāti, neciena
vecākus un tā vietā, lai mācītos, labprātāk pļāpā....

• Cilvēkiem ir vieglāk turēt uz mēles kvēlojošas ogles, nekā noslēpumu.

• Ir viens vienīgs labums cilvēkiem, proti: zināšana, un viens pats ļaunums:
nezināšana....

• Viss pēc kā tiecas dvēsele un tās nelaimes, kas tai ir jāpārcieš, beidzas laimīgi,
ja to vada prāts, bet nelaimīgi - ja neprāts

• Es zinu tikai to, ka nezinu neko....

• Zināšanas, ja tās nodala no taisnīguma un citiem tikumiem, vairāk ir līdzīgas
blēdībai nekā zināšanām.



Ētika

Aristokls no Atēnām (~427.-347.g.p.m.ē.), jeb Platons (Plátōn -

"druknais") - filosofs, Aristoteļa skolotājs, Akadēmijas izveidotājs.

Tradicionāli tiek uzskatīts par vienu no ietekmīgākajiem visu laiku

Rietumu civilizācijas domātājiem, kura idejas joprojām sastopamas

uzskatu pamatos arī mūsdienās, un skar gan politiku, mākslu un

ētiku, gan arī metafiziku.

https://www.bing.com/Platons - Vēsture (vesture.eu)

https://vesture.eu/Platons
https://vesture.eu/Platons
https://vesture.eu/Platons
https://vesture.eu/Platons


Ētika

Hipokrāts - sengrieķu ārsts un eiropeiskās medicīnas zinātnes
pamatlicējs (460. – 377. g.pmē.).

Hipokrātu uzskata par medicīnas ētikas pamatlicēju, jo tieši viņš
deva priekšstatu par medicīnu kā profesiju, kurā ārsts dod publisku
solījumu, ka pacienta intereses viņam būs svarīgākas par savām.

Tiek uzskatīts, ka Hipokrats bija pirmais, kas visus cilvēkus dalīja
grupās pēc temperamenta - sangviniķos, flegmatiķos, holēriķos un
melanholiķos.

https://lv.wikipedia.org/ https://enciklopedija.lv/ www.aliens.lv

https://lv.wikipedia.org/
https://enciklopedija.lv/
http://www.aliens.lv/


Rīgas Stradiņa universitātes versija

Es (vārds, uzvārds), stādamies ārsta amatā, savai tautai un saviem

skolotājiem svinīgi solu un ar parakstu apliecinu, ka visas iegūtās

zināšanas un prasmi godprātīgi un pēc labākās sirdsapziņas

veltīšu tautas veselības aprūpei, cilvēku sāpju un ciešanu

mazināšanai. Manu slimnieku veselības saglabāšana un

atjaunošana būs manas rīcības augstākais likums.

Solos ar vislielāko rūpību un bez izvairīšanās jebkurā laikā

ikvienam cilvēkam sniegt palīdzību neatkarīgi no viņa reliģijas,

tautības, rases, politiskās pārliecības vai sociālā stāvokļa, kā arī,

stingri ievērojot ētikas principus, glabāt ārsta noslēpumu. Pret

katra cilvēka dzīvību izturēšos ar bijību. Pat tad, ja man draudēs

briesmas, es pielietošu savu ārsta mākslu, nenonākot pretrunā ar

cilvēcības likumiem.

Solos nemitīgi pilnveidot savas zināšanas un prasmi, sekmēt

medicīnas izaugsmi, cienīt savus kolēģus un lūgt viņiem

palīdzību, kā arī palīdzēt viņiem ar padomu, ja tas nepieciešams

slimniekam. Apzinos un uzņemos atbildību, kura man uzticēta ne

tikai valsts un likuma, bet visas sabiedrības un nākamo paaudžu

priekšā.

https://lv.wikipedia.org/ 12. gs. tapis Hipokrata zvēresta teksts krusta formā



Ētika
Ētiku latviešu tradicionālajā kultūrā
raksturo tikums, kas atspoguļots teikās,
pasakās, tautasdziesmās, sakāmvārdos,
parunās, anekdotēs.

Tautas ētiku veido tradicionāli priekšstati
par gudru, krietni un raženi nodzīvotu
mūžu dabas un sociālajā apkaimē.

Akcentētas vēlamās īpašības un tikumi
dzīvei dabā, sociālā apkaimē, attiecībās ar
kungiem un sociālās nevienlīdzības
apstākļos.

Par galvenajiem tikumiem atzīts čaklums,
sadarbības un saskaņas spējas ar citiem,
krietnums, godīgums, taisnīgums,
uzticamība.

https://enciklopedija.lv/



Mazs putniņš, skaļš balsiņš,
Mežâ tāļu atskaneja;
Laba meita, labs tikums,
Tālu jāja precenieki. 14274-0

Kur veiklīga māmuliņa,

Tur rosmīga mājas dzīve;

Kur jau kāda netiklīte

Guļ darbiņi aizkrāsnē. 26 183

Teic, māmiņa, tu dziesmiņas,

Tu dziesmiņu daudz zināji:

No zālītes, no maizītes,

No gudrāja padomiņa. 199

Ai, darbiņi, ai, darbiņi,

Bez darbiņa nevarēju:

Darbiņš man prieku deva,

Pilnu klēti labībiņas. 1265

Māte, mana laba māte

Gudru deva padomiņu:

Ļaužu mēles neklausīt,

Tukšus vārdus nerunāt. 26 177



Ētika

Ētika ir sociālās dzīves morālā aspekta un individuālu tikumisku priekšstatu teorija.

Tā kritiski vērtē, apsver, projektē un pamato, kā labāk un pareizāk izvēlēties, rīkoties

un dzīvot dabas, sociālajā un globālajā apkaimē.

Ētika ir mācība par tikumību — rūpīgas un sistemātiskas pārdomas par morāla

rakstura lēmumiem un uzvedību, kā arī to analīze pagātnē, tagadnē un nākotnē.»

Ētiku var atzīt par noteiktām vērtībām (godīgums, taisnīgums, atbildība, cieņa,

laime, uzticība, uzticamība u. c.) atbilstošu labas, rezultatīvas izvēles, rīcības un

dzīves teoriju. Pasaules Medicīnas asociācija ,,MEDICĪNAS ĒTIKAS rokasgrāmata ,,

ētika - Nacionālā enciklopēdija (enciklopedija.lv)

https://enciklopedija.lv/skirklis/66472-%C4%93tika


Ētika
• pēta tikumu un morāles normu evolūciju (morāles ekosistēma, morāles antropoloģija),

morālo apziņu (morāles psiholoģija), sociālās dzīves morālo aspektu (morāles socioloģija)

• projektē un pamato principus un normas atsevišķu profesiju darbībā (biznesa,
komunikācijas, tiesību, medicīnas ētikas (asistētā nāve; aborts) u. c. ētikas) un atsevišķu
nozaru uzraudzībā un pārvaldībā (dzīvnieku, vides),

• tehnoloģiju (algoritmu, robotu, interneta, sociālo tīklu utt.) ētiku,

• pēta morāles filozofijas un tikumu vēsturi, klasificē daudzveidīgās vēsturiskās un
mūsdienu morāles teorijas, izstrādā pētniecības metodes morālo un tikumisko norišu
izziņai un veic citas teorijām atbilstošas funkcijas.

Pasaules Medicīnas asociācija ,,MEDICĪNAS ĒTIKAS rokasgrāmata ,,



Ētika
Ētikas mērķis ir:

• apzināties un izzināt cilvēka dzīves morālo un tikumisko aspektu

• ietekmēt cilvēka dzīves morālo un tikumisko aspektu

Ētikas sturu veido savstarpēji vienoti divi galvenie aspekti:

• teorētiski apsvērumi un filozofiska apcere par to, kā pareizāk un saprātīgāk
izvēlēties, rīkoties sadarbībā ar citiem

• projekts un pamatojums, kādam jābūt pašam cilvēkam, lai izvēle, rīcības sekas
un individuālā un sociālā dzīve kopumā būtu labāka un pilnīgāka

https://enciklopedija.lv/



Deontoloģija

• Deontoloģija ir normatīva stingras jābūtības, nevis vēlmēm atbilstoša
teorija.

• Deontoloģijā ir izstrādāti tiesiskai regulācijai līdzīgi noteikumi – morāles
likumi un noteikumi, normu kopums, kas jāievēro un jāuzņemas kā
pienākums.

• Deontoloģija ir beznosacījumu ētika, kura nepaļaujas uz dabisku vēlmju vai
mērķu motivāciju, bet atzīst racionālas būtnes autonomiju un spēju brīvi lemt
atbilstoši racionāliem universāliem principiem.

• Deontoloģija uzsver darbības vārdu vajadzības izteiksmē (jādara, jāvar,
vajag) jeb to, ko pieprasa pienākums attiecībā pret sevi un citiem

https://enciklopedija.lv/



Ētika
• Medicīnas zinātnes un tehnoloģiju izaugsme ir izraisījusi virkni ētiska

rakstura jautājumu, uz kuriem tradicionālā medicīnas ētika nespēj rast
atbildes.

• Mākslīgā apaugļošana, ģenētika un veselības datu informatizēšana, dzīvības
uzturēšanas un paildzināšanas tehnoloģijas — prasa ārstu līdzdalību un
atkarībā no tā, kā tās piemēro praksē, var nest pacientam labumu, bet arī
potenciālu kaitējumu.

• Lai palīdzētu ārstiem izlemt, vai vispār un kādos apstākļos šādas darbības
veikt, ārstu biedrībām jāpiemēro dažāda rakstura situācijas analīzes metodes,
atsaucoties uz esošajiem medicīnas ētikas kodeksiem.

2005, 2009, Pasaules Medicīnas asociācija



Ētika
• Gadsimtu gaitā ārstu vidē ir izveidoti uzvedības standarti ētikas kodeksu un

deklarāciju veidā, kas jāievēro profesionālās grupas locekļiem.

• Pasaules līmenī PMA ir noteikusi plašas un vispārīgas ētiska rakstura
nostādnes, kas nosaka ārstu uzvedības standartus neatkarīgi no tā, kur tie
dzīvo un praktizē.

• Vairumā valstu, ārstu biedrības ir atbildīgas par šo standartu attīstīšanu un
ieviešanu.

• Ārstiem vienmēr tiek piemēroti vispārīgie valsts likumi, un viņus var sodīt, ja
rīkojas pretēji šo likumu normām.

• Dažas medicīnas organizācijas spēcīgi ietekmē reliģiskās doktrīnas, kuras bez
medicīnas ētikas normām, kas ir saistošas visiem ārstiem, uzliek saviem
biedriem vēl papildu pienākumus.

Pasaules Medicīnas asociācija ,,MEDICĪNAS ĒTIKAS rokasgrāmata..



Ētika

Reglamentējošie dokumenti:

• Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES)
2016/679

• par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu
datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu
aizsardzības regula)

• Fizisko personu datu apstrādes likums

• Ārstniecības likums

• Pacientu tiesību likums

• Zinātniskās darbības likums



LFA Ētikas komiteja

2020. gada 9. maija Latvijas Fizioterapeitu
asociācijas biedru kopsapulcē tika ievēlēts Ētikas
komitejas sastāvs:

• Liene Leske - priekšsēdētāja

• Zane Rožkalne – priekšsēdētājas vietniece

• Rūta Kalnmeiere

• Kristīne Sekace

• Ņikita Horoševs

• Guntis Osis



LFA Ētikas komiteja

Latvijas Fizioterapeitu asociācijas ētikas komiteja ir LFA biedru vēlēta LFA

sastāvdaļa, kuras galvenais uzdevums ir pārraudzīt un kontrolēt ar ētiku

saistītus jautājumus Latvijas fizioterapeitu darbībā1.

1 Latvijas Fizioterapeitu asociācijas ētikas komitejas nolikums, 05.02.2020



LFA Ētikas kodekss

Ētikas kodekss nosaka fizioterapeitu profesionālās ētikas
pamatprincipus, vispārējās uzvedības normas, rīcību,
ieteikumus saskarsmei un attieksmē komunikācijā
savstarpēji, ar pacientiem, sadarbības partneriem un
klientiem.

Ētikas kodeksā ietvertās normas ir saistošas visiem
fizioterapeitiem. Fizioterapeits savā darbībā ievēro ētikas
kodeksā noteiktos pamatprincipus (…)1.

1 Latvijas Fizioterapeitu asociācijas ētikas komitejas nolikums, 05.02.2020.



LFA Ētikas komiteja
• Izskatīta viena lieta par fizioterapeita kompetenču neievērošanu un iespējamu pacientu

maldināšanu.

• Konsultēts par:

1. produktu reklāmu saistībā ar sadarbības partneriem

2. izvairīšanos no birokrātijas, t.i., studentu pētījumiem, kur plānots izmantot LFA
mājaslapu

• Sniegta viena rekomendācija, kur izskaidrota būtība un lūgts nomainīt pacientu maldinošu
informāciju publiski pieejamā internetvietnē.

• Publicēts aicinājums fizioterapeitiem, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, nepārkāpt
fizioterapeita kompetences un ievērot Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumus,
normatīvos aktus un rīkojumus.1

1 Ētikas komitejas uzruna fizioterapeitiem!, 09.12.2020



Kādos gadījumos fizioterapeits var vērsties pie LFA 
Ētikas komitejas?

Ar uzvedību saistīti pārkāpumi:

• Nodarbības laikā daudz un uzkrītoši sarunājas ar kolēģiem vai skatās telefonā/datorā,būtiskā apjomā
samazinot uzmanību pacientam;

• Necienīgs/pacienta “nerespektējošs” valodas stils, uzrunas forma;

• Nevēlama seksuāla rakstura rīcība darba vidē (piem., nevēlēta seksuāla uzmanība vai seksuāla piespiešana);

• Nepiemērotu tēmu uzsākšana/pārrunāšana ar pacientiem (par savu personīgo dzīvi, sensitīviem
jautājumiem);

• Tiešā/netieša “kukuļu” ņemšana/pieprasīšana no pacienta (piem., fizioterapeits piedāvā pacientam veikt

maksājumu, lai saņemtu speciālu/augstāku kvalitātes pakalpojumu);

• Fizioterapeita pakalpojumu praktizēšana ar traucētu fizisko un/vai mentālo stāvokli, ko izraisīja alkohols,

narkotikas vai citas ķīmiskas vielas.



Kādos gadījumos fizioterapeits var vērsties pie LFA 
Ētikas komitejas?

ar sensitīvu informācijas noplūdi saistīti jautājumi:

• Kolēģiem pārrunā/piemin citu pacientu/klientu veselības problēmas, terapiju,

sarežģījumus, pieminot pacienta vārdu vai citu identificējošu informāciju;

• Nespēja nodrošināt pacienta dokumentu/informāciju konfidencialitāti jeb
sensitīvas informācijas noplūde.



Kādos gadījumos fizioterapeits var vērsties pie LFA 
Ētikas komitejas?

Ar izskatu saistīts pārkāpums:

• Apģērbs, kas nav atbilstošs noteiktajai darba vietai, radot neprofesionālu

iespaidu, piem.,izteikti dziļa dekoltē zona, caurspīdīgs apģērbs utt.;

• Gari nagi/mati (izlaisti), kas apgrūtina darbu, nepatīkami pacientam/klientam;

• Smaržas/kosmētika pārmērīgā daudzumā;

• Rotaslietas, kuras traucē pacientam, rada savainojumus (lieli gredzeni/ķēdītes).



Kādos gadījumos fizioterapeits var vērsties pie LFA 
Ētikas komitejas?

Kompetenču pārkāpšana: 

• Viedokļa paušana publiskā vidē par tēmām, kas nav profesijas kompetencēs vai
nepatiesas informācijas sniegšana par savu kompetenču apjomu, medikamentu
lietošanas nozīmēšana, pārkāpjot FT kompetences (rekomendēt apmeklēt ārstu
speciālistu, ģimenes ārstu par medikamentiem un to devām)

• FT tehnoloģiju izmantošana ārpus savām zināšanām un prasmēm;

• Citu speciālistu viedokļa/terapijas negatīva komentēšana ;

• Profesijas standarta neievērošana (piem., fizioterapeits prezentē sevi kā ārsts);

• Nereģistrētas fizioterapijas privātprakses vadīšana (piem., fizioterapeits piedāvā
privātprakses pakalpojumus, kamēr fizioterapeitam nav/nav derīgs sertifikāts
fizioterapijas profesijā).



Kādos gadījumos fizioterapeits var vērsties pie 
LFA Ētikas komitejas?

Ētiska rakstura pārkāpumi pret fizioterapeitu darba vietā (ja situāciju nav iespējams

risināt tiešā ceļā vai iesaistot lokālo (piemēram, darba vietas) Ētikas komiteju –
jāvēršas pie LFA Ētikas komitejas) – piemēri:

• No kolēģu puses – mobings (necieņa, aizvainošana, pazemošana, draudi);

• No pacientu puses – nekorekti izteicieni un/vai uzvedība, apzināta nepatiesas
informācijas sniegšana par savu veselības stāvokli;

• No darba devēja puses – ārstniecisko manipulāciju vai pienākumu veikšana, kas
neatbilst profesijas standartam un/vai kvalifikācijai, un/vai darba līgumam, kā arī
manipulēšana ar fizioterapeitu vai draudēšana;

• No valsts, veselības aprūpes sistēmas organizatoru un/vai komercuzņēmumu puses

– konfidencialitātes jautājumi



Kādos gadījumos fizioterapeits var vērsties pie LFA 
Ētikas komitejas?

Ētiska komitejas atļaujas saņemšana pētījuma veikšanai:

• Ja veic pētījumu neatkarīgi no augstākās izglītības iestādes un/vai attiecīgas

Ētikas komitejas;

• Ja pētījumā tiek iesaistīti cilvēki, t.sk., personu dati;

• Ja Ētikas komitejas atļauju pieprasa aktuālā Latvijas valsts likumdošana.



Kādos gadījumos fizioterapeits var vērsties pie LFA 
Ētikas komitejas?

Citi ētiska rakstura jautājumi un/vai novēroti pārkāpumi:

• Padomu sniegšana jautājumos saistībā ar pētniecību, kas radušies pirms
pētījuma uzsākšanas vai tā gaitā, kā arī situācijas, kad fizioterapeits tiek
aicināts piedalīties pētījumā vai to veikt daļu no tā (pētījuma ētisko aspektu
analīze);

• Padomu sniegšana ētiska rakstura jautājumos, kas tiešā veidā saistīti ar
fizioterapeita profesionālo darbību;

• Novērota neētiska rīcība kolēģu (fizioterapeitu) vidū, kas kaitē fizioterapeita
profesijas tēlam vai pacientam un nav bijis iespējams to risināt tiešā ceļā;

• Ziņojums par negodīgu pētījumu rezultātu publicēšanu (t.sk., plaģiātisms, datu
falsificēšana un «dāvinātu» autorību);

• Pamatoti ieteikumi Ētikas kodeksa satura maiņā.



Paldies par uzmanību!


