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Par fizioterapeitu profesionālās kvalifikācijas atzīšanu
Spēkā esošā Latvijas likumdošana nosaka, ka fizioterapeits ir funkcionālais speciālists
– ārstniecības persona, kas ieguvusi otrā līmeņa profesionālo augstāko medicīnisko izglītību
un nodarbojas ar ārstniecību, atbilstoši specialitātes nolikumam („Grozījumi Ārstniecības
likumā”, pieņemts 20.06.2001.). Fizioterapeits sniedz veselības aprūpes pakalpojumus,
izmantojot fizioterapeita tehnoloģijas, kuru realizācijai ir nepieciešams atbilstošs profesionālo
zināšanu līmenis un prasmju līmenis.
Ņemot vērā spēkā esošo fizioterapeita profesijas standartu (apstiprināts 06.07.2005,
Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojuma Nr.505), normatīvos aktus (MK noteikumus Nr.268
(24.03.2009.); MK noteikumi Nr.990 (02.12.2008.), kā arī vadoties pēc Pasaules
Fizioterapeitu Konfederācijas (WCPT) vadlīnijām (WCPT Position Statement (2007.) un
European Physiotherapy Benchmark Statement (04.06.2003.) Latvijas Fizioterapeitu
asociācija izvirza, ka fizioterapeita profesionālajai kvalifikācijai jāatbilst 2.līmeņa
profesionālās augstākās izglītības līmenim - bakalaura grāds veselības aprūpē un profesionālā
kvalifikācija fizioterapijā. Latvijā šobrīd šādu izglītību var iegūt divu augstākās izglītības
mācību iestāžu – Rīgas Stradiņa Universitātes un Daugavpils Universitātes – realizētajās
akreditētās studiju programmās.
Latvijas Sporta Pedagoģijas Akadēmijā (LSPA) realizētās akreditētās studiju
programmas, kas piešķir fizioterapeita kvalifikāciju (Profesionālā bakalaura studiju
programma sporta zinātnē un izglītības un sporta darba speciālists ar kvalifikāciju
fizioterapeits un Profesionālā studiju programma sporta skolotājs ar kvalifikāciju
fizioterapeits), neatbilst izvirzītajām prasībām (bakalaura grāds veselības aprūpē un
profesionālā kvalifikācija fizioterapijā) un nedod fizioterapeita – ārstniecības personas –
profesionālajai kvalifikācijai nepieciešamās zināšanas un prasmes.
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Ņemot vērā, ka līdz šim LSPA realizētās studiju programmas absolventi tika gan
reģistrēti kā ārstniecības personas, gan sertificēti Latvijas Fizioterapeitu asociācijā, tad lai
risinātu radušos situāciju esam izstrādājuši pārejas perioda noteikumus, kas ietver:
1.

Personas, kas līdz šim ir ieguvušas fizioterapeita sertifikātu, ir tiesīgas
turpināt darboties kā sertificēti fizioterapeiti un veikt resertifikāciju Latvijas
ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienības noteiktajā kārtībā,
saskaņā ar Latvijas Fizioterapeitu asociācijas Sertifikācijas nolikumu;

2.

Personas, kas absolvējušas LSPA līdz 2007.gadam (ieskaitot) un dotajā
brīdī strādā ārstniecības iestādē par fizioterapeitu (sertificēta fizioterapeita
vadībā), var iesniegt pieteikumu sertifikācijai Latvijas Fizioterapeitu
asociācijā līdz 2010.gada 31.oktobrim;

3.

Personas, kas ir (būs) absolvējušas LSPA no 2008. līdz 2013.gadam un
strādās ārstniecības iestādē par fizioterapeitu (sertificēta fizioterapeita
vadībā), varēs iesniegt pieteikumu sertifikācijai Latvijas Fizioterapeitu
asociācijā līdz 2015.gada 31.decembrim;

4.

Personas ar LSPA izsniegto diplomu par fizioterapeitu kvalifikāciju tiks
reģistrētas ārstniecības personu reģistrā līdz 2013.gada 31.decembrim.

Lai nodrošinātu fizioterapijas pakalpojumu kvalitāti, Latvijas ārstniecības personu
profesionālo asociāciju savienība sadarbībā ar Latvijas Fizioterapeitu asociāciju veiks
fizioterapeitu un fizioterapeitu sertifikāciju un resertifikāciju saskaņā ar iepriekš minētajiem
pārējas perioda noteikumiem.
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