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Ergoterapeita dar ī as juridiskie aspekti

1) Regla e tētā profesija, sertifikā ija, resertifikā ija
- Likuma noteikumi regla e tētajā
- Profesijas standarts

profesijā

2) Ergoterapeita darbs
- Darbinieks ārst ie ī as iestādē
- Ergoterapeita patstāvīga prakse

3) At ildī as jautāju i ergoterapeita dar ī ā
- Ārst ie ī as riska fonds
- At ildī as veidi

Regla e tētās profesijas aizsardzī a
Vai likums ļauj katram, kurš vēlas, saukt sevi par
ergoterapeitu?
- Likums Par regla e tētajā profesijā un
profesio ālās kvalifikā ijas atzīša u
- MK noteikumi Nr. 268 – kompetences un izglītī as
prasī as
- MK noteikumi Nr. 460 – regla e tēto profesiju un
spe ialitāšu saraksts
- Profesijas standarts – plā ots izglītī as progra
u
vajadzī ā
- MK noteikumi Nr. 264 – profesiju klasifikators

MK noteikumi Nr. 264 – profesiju klasifikators

Regla e tētās profesijas aizsardzī a
Likuma Par regla e tētajā profesijā un profesio ālās
kvalifikā ijas atzīša u
2. pa ta pir ā daļa: Likuma ērķis ir [..] aizsargāt atsevišķas
sabiedriski ozī īgas profesijas pret ekvalifi ētu personu
iesaistīša u tajās, nosakot šī profesijā paaugsti ātas
prasī as, [..]
5. pa ts: Šajā liku ā noteikto regla e tēto profesiju un to
spe ialitāšu, apakšspe ialitāšu vai papildspe ialitāšu
nosaukumu iz a toša a ir atļauta tikai gadīju os, kad
attie īgajai personai ir at ilstošs liku ā noteikts izglītī u un
profesio ālo kvalifikā iju aplie i ošs dokuments. Šis
noteikums attiecas arī uz amatu nosaukumiem, ja tie ir identiski
ar šajā pa tā i ētajie nosaukumiem.

Sertifikā ija
 Ergoterapeitus sertifi ē u resertifi ē LĀPPOS sadar ī ā
ar Latvijas Ergoterapeitu aso iā iju
 Sertifikāts ir o ligāts, lai ergoterapeits drīkstētu strādāt
patstāvīgi
 Nesertifi ēti spe iālisti var strādāt kā dar i ieki
ārst ie ī as iestādē, kurā tiek odar i āts sertifi ēts
ergoterapeits, kurš uzrauga u vada esertifi ēta
spe iālista dar u
 Par uzraudzī as u vadī as kārtī u jā ūt ārst ie ī as
iestādes iekšējie
oteiku ie

Ergoterapeita darbs

Ergoterapeita patstāvīga
prakse
 Ārst ie ī as iestāde –
izveidoša a vai telpu noma
 Medi ī isko dokumentu
lietvedī a
 Pacienta datu aizsardzī a
 SIA vai paš odar i āta persona
 Tikai sertifi ēts spe iālists

Darbinieks ārst ie ī as iestādē
 Darba līgu s un Darba liku ā
oteiktā darbinieka aizsardzī a
 Darba devēja uzteikums – tikai
Darba liku ā noteiktajos
gadīju os un kartī ā
 Darba devējs odroši a
pacienta datu aizsardzī u

At ildī as jautāju i ergoterapeita
dar ī ā
 Civiltiesiskā at ildī a un Ārst ie ī as riska fonds
 Ad i istratīvā at ildī a
 Kri i ālat ildī a
 Dis ipli ārat ildī a

Civiltiesiskā at ildī a

Veselī as
inspekcija
Administratīvā tiesa

Pacients
(prasītājs)

Pacientsies iedzējs

ĀRF
Na io ālais
veselī as
dienests

Atlīdzi ājums
Ārstnie ības iestāde

Vispārējās
jurisdikcijas
tiesa

CL un
CPL

Zaudēju u
un orālā
kaitēju a
atlīdz.

TME

Liecinieki,
citi
pierādīju i

Ad i istratīvā un kri i ālat ildī a

Veselī as
inspekcija
Vispārējās
jurisdikcijas
tiesa

Cietušais

LAPK
Pie
at ildī as
sauktais
spe iālists

Adm. soda
ap ērs
(Ārstnie ī as
iestāde)

Policija
Vispārējās
jurisdikcijas
tiesa

KL un
KPL

Kompensā ija

Veselī as
inspekcija

TME
Cietušais

Pie ērs o dzīves

 Ārst ie ī as iestādes vadī a esertifi ēta spe iālista iedod
sertifi ēta spe iālista perso as kodu u orīko doties pie
pa ie tie , t.sk. ājas vizītēs
 Nesertifi ētais spe iālists aizpilda a ulatoro vai ājas vizītes
talo u ar sertifi ētā spe iālista datie , talo u ārst ie ī as
iestāde ies iedz ap aksai NVD
 Kri i ālat ildī a pē KL 77. u

75. pa ta

Dis ipli ārat ildī a

 Darba tiesiskās attie ī as
Darba devējs  Darbinieks
 Profesio ālā dis ipli ārat ildī a
Pacients / Kolēģis Ētikas komisija Ergoterapeits
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