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Latvijas Fizioterapeitu asociācijas ētikas komitejas nolikums
1. Latvijas Fizioterapeitu asociācijas (turpmāk- LFA) ētikas komiteja ir LFA biedru vēlēta
LFA sastāvdaļa, kuras galvenais uzdevums ir pārraudzīt un kontrolēt ar ētiku saistītus
jautājumus Latvijas fizioterapeitu darbībā.
Ētikas komitejas pilnvaras
2. LFA Ētikas komiteja var izskatīt, ievērojot konfidencialitāti, jebkuru fiziskās vai juridiskās
personas iesniegumu un sūdzību ar medicīnas ētiku saistītajos jautājumos, kas attiecas uz
Latvijā praktizējošu fizioterapeitu darbību un ārstniecībā izmantojamo medicīnisko
tehnoloģiju izmantošanu, un rezultātus paziņot ieinteresētajām personām.
3. LFA Ētikas komiteja izskata iesniegumus par profesionālu vai deontoloģisku strīdu, kur
iesaistīts fizioterapeits, ja domstarpību iemesls ir nekorekta rīcība, kuras dēļ celta neslava
vai nepamatoti cietis medicīniskās iestādes vai arī valsts mediķu profesionālais prestižs.
4. Ētikas komiteja var izskatīt publikācijas vai paziņojumus un pieņemt lēmumus par
deontoloģijas principu ievērošanu šajās publikācijās.
5. Ētikas komiteja var izskatīt iesniegumus un sniegt savu atzinumu pētījumu veikšanai
fizioterapijas nozarē.
6. Ētikas komiteja var izskatīt ētiskos jautājumus saistībā ar jaunām medicīniskajām
tehnoloģijām un pieņemt lēmumus par ētisko principu ievērošanu šajās tehnoloģijās.
7. Ētikas komiteja var sniegt LFA biedriem konsultācijas un ieteikumus ar medicīnas ētiku
saistītajos jautājumos, kā arī konsultēt medicīnas ētikas jomā pieņemto normatīvo aktu
piemērošanas jautājumos.
Ētikas komitejas sastāvs
8. LFA Ētikas komitejas sastāvā ir 6 LFA biedri
9. Ētikas komiteju ar vienkāršu balsu vairākumu aizklātā balsošanā ievēl biedru kopsapulcē
uz diviem gadiem un apstiprina LFA valde.
10. Ētikas komitejas sastāva kandidātu atbilstību kritērijiem izvērtē LFA valde.
11. Ētikas komitejā ietilpst augsti kvalificēti un pieredzējuši fizioterapeiti ar labu reputāciju.
Ētikas komiteja no sava vidus, atklāti balsojot, ievēl priekšsēdētāju un vietnieku.
12. Fizioterapeiti, kuri tiek ievēlēti Ētikas komitejā, vienlaicīgi nevar būt LFA valdes un
Fizioterapeitu sertifikācijas komisijas locekļi.
13. Ja kāds no Ētikas komitejas sastāva pilnvaru termiņa laikā atsakās no pienākumu
izpildīšanas, tiek sasaukta ārkārtas LFA biedru kopsapulce, kur tiek ievēlēts jauns
komitejas dalībnieks, pārējiem saglabājot savu pozīciju.
14. Ētikas komiteja savas darbības pārskatu sniedz vienu reizi gadā LFA biedru kopsapulcē.
Jautājumu izskatīšanas kārtība
15. Ētikas komitejas sēdes tiek protokolētas un protokols 2 nedēļu laikā tiek iesniegts LFA
valdei.
16. Strīdu izskatīšana Ētikas komitejā notiek tikai slēgtā sēdē. Pēc Ētikas komitejas dalībnieku
ieskatiem uz sēdi var pieaicināt iesniedzēju, izskatāmo ārstniecības personu, ekspertus,
lieciniekus vai citas iesaistītās personas.

17. Strīdu izskatīšana komitejā notiek, piedaloties ne mazāk kā 2/3 tās dalībnieku. Lēmumu
par strīdu pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis dalās, noteicošā ir Ētikas
komitejas priekšsēdētāja balss.
18. Ētikas komitejas lēmumi tiek nosūtīti Latvijas Fizioterapeitu asociācijai un iestādes
administrācijai, kurā strādā attiecīgais fizioterapeits.
19. Ētikas komitejas lēmumi ir pārsūdzami Latvijas Ārstu biedrības Ētikas komitejā.
20. Ētikas komija, izskatījusi iesniegumu par ētikas normu pārkāpumu, ir tiesīga pieņemt kādu
no sekojošiem lēmumiem:
a. Attaisnot fizioterapeita rīcību
a. Izteikt aizrādījumu
b. Par ētikas normu pārkāpumu paziņot Latvijas Ārstniecības Personu Profesionālajai
organizāciju savienībai
c. Izteikt priekšlikumu Latvijas Ārstniecības Personu Profesionālajai organizāciju
savienībai par attiecīgā fizioterapeita sertifikāta anulēšanu
d. Izteikt priekšlikumu Latvijas Ārstniecības Personu Profesionālajai organizāciju
savienībai (LĀPPOS) par attiecīgās ārstniecības personas sertifikāta anulēšanu, ja šī
persona ir atbildīgā persona par nesertificētu fizioterapeitu vai fizioterapeita asistentu,
kurš nav ievērojis ētiskos principus.
e. Izteikt priekšlikumu LĀPPOS par attiecīgās ārstniecības personas attiecīgā sertifikāta
nepiešķiršanu uz noteiktu laiku, ja ārstniecības persona nav sertificēts fizioterapeits
vai ir fizioterapeita asistents, un nav ievēroti ētiskie principi.
f. Par Ētikas komitejas pieņemto lēmumu iesniedzējs tiek informēts rakstveidā mēneša
laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.
g. Par Ētikas komitejas pieņemto lēmumu iesniedzējs tiek informēts rakstveidā mēneša
laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.
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