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1.

Vispārīgie jautājumi
1.1.
Ētikas kodekss nosaka fizioterapeitu profesionālās ētikas pamatprincipus,
vispārējās uzvedības normas, rīcību, ieteikumus saskarsmei un attieksmē
komunikācijā savstarpēji, ar pacientiem, sadarbības partneriem un klientiem.
1.2.
Ētikas kodeksā ietvertās normas ir saistošas visiem fizioterapeitiem.
Fizioterapeits savā darbībā ievēro ētikas kodeksā noteiktos pamatprincipus, bet
situācijas, kuras nav atrunātas ētikas kodeksā, rīkojas saskaņā ar
vispārpieņemtajām uzvedības un morāles principiem

2.

Fizioterapeitu ētikas pamatprincipi
2.1.
Cienīt katra indivīda tiesības un brīvības
2.2.
Ievērot fizioterapijas jomu reglamentējošos Latvijas Republikas normatīvos aktus
2.3.
Uzņemties atbildību par savu lēmumu pieņemšanu
2.4.
Nodrošināt godīgus, kompetentus un atbildīgus profesionālus pakalpojumus
2.5.
Nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus
2.6.
Prasīt godīgu samaksu par saviem pakalpojumiem
2.7.
Sniegt korektu informāciju pacientiem, citām institūcijām un sabiedrībai par
fizioterapiju un fizioterapeita sniegtajiem pakalpojumiem
2.8.
Piedalīties sabiedrības veselības vajadzībām nepieciešamo pakalpojumu
plānošanā

3.

Fizioterapeita atbildība pret indivīda tiesībām un brīvībām
3.1.
Fizioterapeits sniedz profesionālos pakalpojumus neatkarīgi no pacienta vecuma,
dzimuma, rases, tautības, reliģiskās piederības vai pārliecības, etniskās
izcelsmes, seksuālās orientācijas, politiskās pārliecības vai pacienta nespējas.
3.2.
Fizioterapeits nodrošina pacienta tiesības uz:
- Kvalitatīvu pakalpojumu
- Informāciju
- Informētu piekrišanu
- Konfidencialitāti
- Piekļuvi saviem datiem
- Veselības izglītību
3.3.
Fizioterapeits nodrošina, ka viņa rīcība visos apstākļos ir profesionāla

3.4.

3.5.

3.6.
3.7.
3.8.

Fizioterapeits ciena pacienta uzticību un darbojas tikai viņa interesēs, it īpaši, ja
paredzama pacienta garīgā un fiziskā stāvokļa pasliktināšanās. a pacienta
intereses ar savu rīcību apdraud cita persona, fizioterapeita pirmais pienākums ir
aizstāvēt pacienta intereses un tikai pēc tam citas personas vai sabiedrības
intereses.
a fizioterapeits konstatē, ka nepilngadīgais vai rīcībnespējīgais pacients ir bijis
pakļauts cietsirdīgai rīcībai, fizioterapeitam jālieto vispiemērotākie līdzekļi, lai viņu
aizsargātu, nepieciešamības gadījumā nevilcinoties informēt kompetentas varas
iestādes
Fizioterapeits ir pretimnākošs pret saviem kolēģiem un ir atvērts sadarbībai
Strādājot ar piegādātājiem, ražotājiem un citiem sadarbības partneriem
fizioterapeits piemēro godīgas uzņēmējdarbības principus
Fizioterapeits apzināti nekaitē savu kolēģu reputācijai, kā arī jāraugās, lai visi
fizioterapeiti, ar kuriem viņš kopā praktizē, ievērotu Fizioterapeitu ētikas kodeksa
normas

4.

Normatīvo aktu ievērošana
4.1.
Fizioterapeits ievēro LR saistošos normatīvos aktus un fizioterapeita darbību
regulējošo iestāžu norādījumus
4.2.
Fizioterapeitam ir tiesības nesniegt pakalpojumu vai veikt jebkādas profesionālās
darbības, ja tas nav pacienta labākajās interesēs

5.

Atbildības uzņemšanās par saviem lēmumiem
5.1.
Fizioterapeits ir profesionāli neatkarīgs un autonoms veselības aprūpes
speciālists un ir atbildīgs par savu profesionālo kompetenci, teorētisko un
praktisko zināšanu līmeņa celšanu
5.2.
Fizioterapeits patstāvīgi lemj par tādu pakalpojumu nodrošināšanu, kur viņam ir
zināšanas un prasmes un par ko viņš var uzņemties atbildību
5.3.
Fizioterapeits nosaka ārstēšanu, kādu viņš uzskata par nepieciešamu, ja
pilngadīgais vai nepilngadīgais slimnieks vai viņa tuvinieki nespēj dot savu
atļauju un ja citu likumisko pārstāvju nav klāt
5.4.
Fizioterapeits brīdina pacientu, ja fizioterapeita morāles principi vai reliģiskā
pārliecība neļauj lietot pacienta izvēlētos ārstniecības veidus, kā arī ja
fizioterapeits neatzīst pacienta izvēlētā ārstēšanas veida medicīnisko pamatotību
5.5.
Katram pacientam fizioterapeits veic pilnvērtīgu funkcionālo izvērtēšanu, lai
noteiktu funkcionālo problēmu
5.6.
Balstoties uz pacienta funkcionālo problēmu un citu atbilstošu informāciju par
pacientu un ņemot vērā pacienta individuālos mērķus, fizioterapeits plāno un
īsteno terapijas plānu
5.7.
Pēc terapijas mērķu sasniegšanas fizioterapeits par to informē pacientu un
pārtrauc ārstēšanu
5.8.
Kad nav skaidra pacienta diagnoze vai ārstēšanas pieprasījums ir ārpus
fizioterapeita kompetences robežām, fizioterapeits informē pacientu un piedāvā
palīdzību, lai pacients tiktu nosūtīts pie atbilstošas kvalifikācijas speciālista

5.9.

5.10.
5.11.

5.12.

Fizioterapeits iespēju robežās konsultējas ar ārstniecības personu, kas nosūtījusi
pacientu, ja ārstēšanas plāns vai tā turpināšana nesaskan ar fizioterapeita
vērtējumu
a kāds kolēģis lūdz konsultāciju, fizioterapeitam par saviem novērojumiem un
ieteikumiem jāinformē ārstējošais speciālists un pacients
a konsultāciju lūdz pacients, ko ārstējis cits fizioterapeits, tad, vienojoties ar
pacientu, fizioterapeitam jācenšas sazināties ar savu kolēģi, lai varētu
apmainīties ar vajadzīgām ziņām un savstarpēji pārrunātu novērojumus un
secinājumu
Izņemot neatliekamos gadījumus, fizioterapeits var atteikties izmeklēt un vai
ārstēt pacientu, obligāti informējot pacientu par atteikuma iemeslu kas nedrīkst
būt 2.1 punktā minētie iemesliV un informējot par līdzvērtīgu un vai citu atbilstošu
pakalpojuma sniedzēju.

6.

Godīgi, kompetenti un atbildīgi profesionālie pakalpojumi
6.1.
Fizioterapeits nodrošina,
ka pacients saprot sniegtā pakalpojuma
nepieciešamību, paredzētās izmaksas un laika vienības
6.2.
Fizioterapeits veic pastāvīgu profesionālo pilnveidi un plānošanu ar mērķi
saglabāt un uzlabot profesionālās zināšanas un iemaņas
6.3.
Fizioterapeits veic atbilstošus pacienta ierakstus
6.4.
Fizioterapeits neizpauž jebkādu informāciju par pacientu trešajām personām bez
pacienta piekrišanas, izņemot kad šādu pienākumu nosaka saistošie normatīvie
akti.
6.5.
Fizioterapeits nepieļauj, ka fizioterapijas pakalpojumi tiek izmantoti negodprātīgi
6.6.
Fizioterapeits profesionālajā darbībā ietur terapeitisko attiecību rāmi un terapijas
procesa ietvaros neveido privātas attiecības ar pacientu
6.7.
Fizioterapeits nedarbojas savā profesijā apstākļos, kas varētu kompromitēt viņa
profesionalitāti un veselības aprūpes kvalitāti
6.8.
Fizioterapeits ar savu rīcību un ārējo izskatu rada atbildīgu un profesionālu tēlu,
kas nerada mulsumu vai pārpratumus par fizioterapeita kompetenci.

7.

Kvalitatīvu pakalpojumu sniegšana
7.1.
Fizioterapeits seko līdzi aktuālajam prakses standartam un rīkojas saskaņā ar to
7.2.
Fizioterapeits veic pastāvīgu izglītošanos, lai uzlabotu savas pamata zināšanas
un iegūtu jaunas
7.3.
Fizioterapeits atbalsta pētniecību, kas veicina pakalpojumu uzlabošanu.
Fizioterapeits atbalsta kvalitatīvu izglītību akadēmiskā un klīniskā vidē.
7.4.
Fizioterapeti, kas iesaistīti pētniecībā, ievēro spēkā esošās normas, kas attiecas
uz pētniecības veikšanu uz cilvēkiem un tiem jānodrošina:
- Dalībnieku piekrišana
- Dalībnieku konfidencialitāte
- Dalībnieku drošība un labklājība
- Kaitējuma, krāpniecības un plaģiātisma neesamība
- Atbilstošas palīdzības sniegšana
ebkādu noteikumu pārkāpuma ziņošana atbilstošajām autoritātēm

7.5.
7.6.

Fizioterapeits brīvi dalās ar pētījumu rezultātiem, īpaši žurnālos un konferenču
prezentācijās
Fizioterapeits kā darba devējs:
- Nodrošina, ka visi darbinieki ir atbilstoši un pietiekami kvalificēti,
nodrošinot spēkā esošo prasību ievērošanu
- Pakalpojuma nodrošināšanais pielieto aktuālākos menedžmenta
principus un paradumus, īpaši akcentējot piemērotu personāla vadības
menedžmentu
- Nodrošina piemērotu standartu un vadības procesu ieviešanu un
monitorēšanu
- Nodrošina piemērotu klīniskās prakses izvērtēšanu
- Piedāvā adekvātas iespējas personāla izglītībai un personīgajai
izaugsmei, kas balstīta uz efektīva snieguma izvērtēšanu
- par darba ņēmēja veikto darbu, veic godīgu darba samaksu, kas balstīta
uz pamatotiem apsvērumiem

8.

Godīga samaksa par pakalpojumiem
8.1.
Fizioterapeits nodrošina, ka samaksa par viņa sniegtajiem pakalpojumiem ir
balstīta uz pamatotiem apsvērumiem
8.2.
Fizioterapeitam būtu jātiecas nodrošināt, ka ar viņu saistītās trešo personu
radītās izmaksas ir balstītas uz pamatotiem apsvērumiem
8.3.
Fizioterapeits neizmanto nepamatotu ietekmi personīgā labuma gūšanai
8.4.
Fizioterapeits nepieņem papildus samaksu vai citus labumus, ja tas var izraisīt
viņa neatkarības ierobežošanu vai tās atstāšanu novārtā

9.

Korektas informācijas sniegšana
9.1.
Fizioterapeits sniedz korektu informāciju par profesiju un nemaldina sabiedrību
vai pacientus par fizioterapeita kompetencēm un fizioterapijas profesijas ietvaros
sniedzamajiem pakalpojumiem
9.2.
Fizioterapeitam ir pienākums patiesi informēt sabiedrību un nosūtošos
speciālistus par fizioterapeita sniegtajiem pakalpojumiem, lai ikvienam ir iespēja
pieņemt lēmumu par šo pakalpojumu izmantošanu
9.3.
Fizioterapeiti drīkst savus pakalpojumus reklamēt
9.4.
Fizioterapeits nepārvilina pacientus no saviem kolēģiem
9.5.
Fizioterapeits neizmanto nepatiesus, kaitējošus, maldinošus, negodīgus vai
sensacionālus paziņojumus vai pretenzijas
9.6.
Fizioterapeits drīkst izmantot tikai to profesionālo nosaukumu, kas patiesi
raksturo viņa profesionālo statusu
9.7.
Kā profesionālā darbībā, tā privātā dzīvē fizioterapeits atturās no tādas
uzvedības vai rīcības, kas var apkaunot viņa profesiju vai radīt šaubas par viņa
godīgumu

10.

Sabiedrības veselības vajadzības

10.1.
10.2.

Fizioterapeita pienākums ir piedalīties pakalpojumu plānošanā, lai nodrošinātu
sabiedrībai optimālus veselības pakalpojumums
Fizioterapeits aktīvi piedalās medicīnas izglītības un praktiskā darba standartu
attīstīšanā, izvērtējot savas zināšanas un prasmes, par kurām spēj uzņemties
atbildību

