
 

 

Latvijas Fizioterapeitu asociācijas        NORAKSTS 

Reģ. Nr. 40008011680 

Ētikas komitejas sēdes protokols 

Nr. 6/2021 

 

Rīga 

24.02.2021.,plkst. 8:00, Zoom platformā 

 

Sēdē piedalās: 

Liene Leske 

Zane Rožkalne 

Rūta Kalnmeiere  

Kristīne Sekace (sēdes protokolētāja) 

 

Ētikas komitejas sēdes dienas kārtība: 

 

1. ĒK sēdē attālināti Zoom platformā piedalās 4 dalībnieki, nepiedalās Ņikita Horeševs un      

Guntis Osis  

2. ĒK priekšsēdētāja Liene Leske iepazīstina pārējos Ētikas komitejas locekļus ar Veselības 

inspekcijas pieņemto lēmumu par fizioterapeiti XXXXX  XXXXX. 

 3. Jautājumu apspriešana, kuri kļuvuši aktuāli kopš pēdējās ĒK sēdes. 

 4. ĒK veidoto infografiku pārspriešana. 

 5. Citi jautājumi 

 

Ētikas komitejas sēde: 

 

1. Liene Leske informē pārējos ĒK locekļus, ka ar viņu ir sazinājusies Veselības inspekcijas 

(VI) inspektore sakarā ar ĒK saņemto un izskatīto sūdzību. VI inspektore informēja, ka 

XXXXX XXXXX ir sapratusi un nožēlo savu kļūdu un rīcību. Pēc VI norādījumiem 

maldinošajam video līdz februāra beigām ir jābūt izņemtam no interneta vietnes 

XXXXXXXXXXXXX  un XXXXXXXX vai uzliktiem titriem ar patiesu informāciju. VI 

inspektore lūdza LFĀ ĒK locekļus pārbaudīt vai šis lēmums tiek izpildīts no fizioterapeites 

XXXXX  XXXXX puses. Veselības inspekcija informēja, ka iesniegtās sūdzības rezutātā tika 

atklāta nereģistrēta ārstniecības iestāde. 

 

2. Kopš pēdējās sēdes Liene Leske ir saņēmusi telefona zvanu, kur kāds kolēģis uzņēmuma 

mājaslapā reklamē sevi profesijā, kurā vēl nav iegūta atbilstoša izglītība. L. Leske informē 

pārējos ĒK locekļus, ka ir sazinājusies ar šo kolēģi, izskaidrojusi būtību, sniegusi 

rekomendācijas un lūgusi nomainīt uz korektu informāciju. Izmaiņas tika veiktas tūlītēji. Tiek 

izteikts ierosinājums sazināties ar LFĀ valdi par iespējamo piekļuvi fizioterapeitu telefona 

numuriem, lai vienkāršotu saziņu un atrisinātu ātrāk konsultatīva rakstura jautājumus. L. 

Leske apņemas sazināties ar LFĀ valdes priekšsēdētāju Līvu Tiesnesi. 

 

3. Tiek izskatīts jautājums, kā būtu korekti jāsauc fizioterapijas 4. kursa students/e, kurš/a ir 

pieņemts/a darbā, lai veiktu fizioterapeita pienākumus. Raisās diskusija par formulējumu - 

fizioterapeita asistents. Šis jautājums paliek neatbildēts, jo par fizioterapeitu - 4.kursa 

studentu nedrīkst saukt pieņemot darbā, un arī par fizioterapeita asistentu nedrīkst, jo tā ir 

patstāvīga profesija. Tiek nolemts, ka līdz nākamās ĒK sēdei tiks izskatīta dokumentācija par 

profesiju standartu u.c pieejamie dokumenti un likumi, un L. Leske sazināsies ar LFĀ valdi. 

 

4. Notiek diskusijas par Zanes Rožkalnes un Kristīnes Sekaces sagatavoto informāciju 

infografikām - Kādos gadījumos fizioterapeits var vērsties LFA Ētikas komitejā? Liene Leske  
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iztirzā sagatavoto informāciju. Tiek nolemts sīkāk paskaidrot lietoto terminu - mobings. 

Nolemts, ka infografikās jābūt uzsvērtam, ka lielākā daļa apskatīto tēmu primāri jārisina 

situācijā iesaistītajām pusēm. Zane Rožkalne papildinās šo atkāpi. Tiek apspriesta tēma, kad 

jāprasa Ētikas komitejas atļaujas. Zane izskaidro atkāpi - Citi ētiska rakstura pārkāpumi, tiek 

izrunāti ar iespējamiem reāliem piemēriem. 

 

5. Tiek iztirzāts Rūtas Kalnmeieres un Ņikitas Horoševa sagatavotais darba matereāls 

infografikām - Kādos gadījumos var tikt celta ētiska rakstura pretenzija pret fizioterapeitu? 

Tiek nolemts izņemt punktu - personīgu/romantisku attiecību veidošana ar pacientu. 

Papildināt un konkretizēt punktu, kas nosaka, ka ārstniecības nolūkos drīkt apspriest ar  

konkrētu pacientu saistītus jautājumus. Sīkāk tiek apspriests jautājums par pieļaujamo rotu 

lietošanu/nelietošanu. Tiek precizēts formulējums punktam - vai fizioterapeits drīkst ieteikt 

noteiktu medikamentu lietošanu vai nelietošanu? Kādu medikamentu, kādos gadījumos… 

Norit diskusija par iespējamajiem gadījumiem. Rūtai jānomaina termins “nelicenzēta 

ārstniecības iestāde” uz “nereģistrēta ārstniecības iestāde”. 

 

6. Zane Rožkalne dalās ar savu vīziju par infografiku vizuālo izskatu, ko atbalsta visi klātesošie 

ĒK locekļi. Liene Leske pēc korekciju iesūtīšanas sazināsies ar maketētāju. 

 

7. Zane Rožkalne jautā Lienei Leskei - ja kāds students grib veikt anketēšanu vai aptauju caur 

LFA mājaslapu, vai pietiek ar augstskolas atļauju, vai papildus nepieciešama Ētikas komitejas 

atļauja  un  LFA atļauja? Liene Leske apņemās noskaidrot šo jautājumu. 

 

8. ĒK priekšsēdētaja L. Leske pasludina sēdi par slēgtu. 

 

 

 

ĒK sēde tiek slēgta 9:20 

Nākamā ĒK sēde 24. martā 8:00 ZOOM platformā. 

 

NORAKSTS PAREIZS 

 
Ētikas komitejas priekšsēdētāja Liene Leske 

 


