
 

 

Latvijas Fizioterapeitu asociācijas 

Reģ. Nr. 40008011680 

Ētikas komitejas sēdes protokols 

Nr. #8/2021 

 

Rīga 

28.04.2021.,plkst. 8:00 

 

Sēdē piedalās: 

Liene Leske 

Zane Rožkalne 

Kristīne Sekace (sēdes protokolētāja) 

Ņikita Horoševs 

 

Ētikas komitejas sēdes dienas kārtība: 

 

 1. Jautājumi, kurus iesūtījusi LFA valde, par iesniegtajām infografikām. 

 2. Apspriest termina “attieksmes” iztrūkstošo skaidrojumu Ētikas kodeksā. 

 3. Jautājums par Ētikas komitejas sastāva maiņu. 

 4. Ņikita Horoševs ir sagatavojis un prezentē informāciju par Covid 19 no ētikas viedokļa. 

 5. Zanes Rožkalnes izvirzītie papildinājumi infografikām. 

 

 

Ētikas komitejas sēde: 

 

1. ĒK sēde notiek, izmantojot Zoom platformu. ĒK sēdē piedalās ētikas komitejas locekļi 

Liene Leske, Ņikita Horoševs, Zane Rožkalne, Kristīne Sekace, nepiedalās Guntis Osis 

un Rūta Kalnmeiere 

2. Pēc iepriekšējās ĒK sēdes tika sagatavotas un nosūtītas LFA valdei inforgafikas, kuras 

valde izskatīja un atsūtīja neskaidros jautājumus izskatīšanai un ieteikumus 

uzlabojumiem. Zane Rožkalne šos jautājumus pirms ĒK sēdes iztirzājusi, un sēdes laikā 

tie tika apspriesti. Tika izlemts, ka infografiku nosaukumi jāmaina uz apgalvojuma formu 

(iepriekš bija jautājuma formā). Pārskatāmībai jāpieliek numerācija. Tiek nolemts, ka 

vizuāli labāk izskatīsies, ja apļa krāsa centrā būs citā krāsā. Liene nolemtās izmaiņas 

aizsūtīs maketētājai.  

3. Balstoties uz LFA seminārā izvirzīto priekšlikumu par termina “attieksmes” iztrūkstošo 

skaidrojumu LFA “Ētikas kodekss”, Liene Leske, konsultējoties ar juristu, ir papildinājusi 

2.9 punktu. Sēdē notiek diskusija par juridiski pareizu formulējumu un, lai koriģētais 

punkts, būtu saprotams. Ētikas komiteja nolemj un balsojumā apstiprina LFA “Ētikas 

kodekss” 2. punktu papildināt ar 2.9 apakšpunktu, kurš izteikts sekojošā redakcijā: 

 

 2.9. Fizioterapeits saskarsmē un attieksmē ievēro profesionālās ētikas, deontoloģijas un 

pacientu tiesību pamatprincipus.  Fizioterapeits apzinīgi un nosvērti pilda savus darba pienākumus, 

ir  iecietīgs, cieņpilns un laipns pret pacientiem, kolēģiem, sadarbības partneriem un citām 

personām.  Fizioterapeits kopumā ciena un ievēro likumus un izvairās no necienīgas, neētiskas 

rīcības, tostarp rīcības, kas ir pretēja normatīvajiem aktiem. Jebkurā attieksmē fizioterapeits 

nepieļauj pazemošanu, diskriminēšanu, cietsirdību, spīdzināšanu, nehumānu attieksmi u.c. neētiskas 

un cilvēktiesību neievērojošas attieksmes un rīcības. 

 

Liene Leske uzrakstīs ĒK lēmumu, kuru nosūtīs LFA valdei, lai to nopublicētu un veiktu 

balsojumu LFA biedru kopsapulcē. 



 

 

4. Ētikas komitejas sastāvā darbu neturpina Guntis Osis, tāpēc ir jāsagatavo pieteikuma 

teksts publikācijai www.fizioterapeitiem.lv uz jauna Ētikas komitejas locekļa vietu. To 

sagatavos Ņikita Horoševs līdz 30. aprīlim. 

 

5. Ņikita Horoševs ir sagatavojis informāciju par ētiskiem aspektiem saistībā ar Covid 19. 

Apkopotā informācija ietver pētījumu tēmas par gripu, kuru pielīdzina Covid 19, 

vakcinācijas apjomu ASV, Eiropā, procentuālo salīdzinājumu. Ņikita ir apkopojis dažādus 

medicīnas ētikas modeļus un atšķirības starp tiem, aspektus, kāpēc cilvēki vakcinējas, 

kāpēc nē, atgādina, ka arī Latvijas likumdošanā ir likums, kas nosaka obligāto vakcināciju 

pie noteiktiem apstākļiem un noteiktām profesijām. 

 

6. Zane Rožkalne izvirza jautājumu apspriešanai vai infografikas būtu jāpapildina - 

dāvinājuma sniegšana papildus labuma gūšanai; pārlieku ilga un/vai intensīva slodze. 

Pēc diskusijām nolemts ar šiem punktiem infografikas nepapildināt. Šobrīd sagatavotajā 

infografikā ir iekļauta frāze - Ja Ētikas komitejas atļauju pieprasa aktuālā likumdošana, 

kurai nav pamatojuma, uzdots Kristīnei Sekacei vēlreiz pārbaudīt vai šādam 

apgalvojumam ir pamats un, ja tomēr nav, saskaņot ar Lieni nepieciešamās izmaiņas jau 

sastādītajās infogarfikās. 

 

7. ĒK priekšsēdētāja L.Leske pasludina sēdi par slēgtu. 

 

 

 

ĒK sēde tiek slēgta plkst. 9:15 

Nākamā sēde 26. maijā plkst. 8:00 ZOOM platformā. 


