1

Број: 02 - 1394
Алибунар, 28. 11. 2014. године
__________________________________________________________________________________

На основу члана 19. Статута Дома здравља Алибунар, Директор на предлог
Стручног савета Дома здравља Алибунар, доноси
ЕТИЧКИ КОДЕКС
ПОНАШАЊА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА
ПРИ ПРУЖАЊУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА
Члан 1.
Овим Етичким кодексом уређују се етичка начела у обављању
професионалних дужности здравственог особља Дома здравља и уређују односи
здравственог особља према пацијентима, као и међусобни односи здравствених
радника и однос према другим запосленима.
Члан 2.
Одредбе овог Етичког кодекса обавезујуће су за све здравствене раднике
Дома здравља.
Здравствени радник који повреди одредбе овог етичког кодекса врши
повреду професионалне дужности, угледа Дома здравља.
Члан 3.
У примени одредби етичко кодекса Етички одбор Дома здравља је надлежан
да:
1. Прати и анализира примену етичког кодекса,
2. Прати и анализира примену и придржавања етичких принципа приликом
пружања здравствене делатности,
3. Покреће поступке одговорности против здравствених радника који крше
одредбе овог кодекса.
Члан 4.
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Здравствени радник Дома здравља: здравље, сигурности и добробит
пацијента сматрају највећом вредношћу и својом основном и првом бригом.
Здравствени радник је дужан да свој позив обавља одговорно, стручно,
савесно и без обзира на било које лично својство пацијента или на своја лична уверења
и односе према пацијенту или његовој породици.
Здравственом раднику не признаје се право на приговор савести из разлога
наведеним у претходном ставу.
Члан 5.
Одлуке здравствених радника морају се заснивати искључиво на поступцима
који болеснику враћају здравље и олакшају трпљење.
Професионални однос и одлуке здравствених радника према пацијенту не
сме бити условељени било којим неетичким разлогом, а нарочито не сме бити
условљен користољубљем, задовољавањем личних амбиција или намером здравственог
радника да себи или другом прибави било какву другу корист или погодност.
Члан 6.
Здравствени радник је слободан у избору метода и начина лечења који су
признати од стране шире стручне и научне јавности и у складу са стандардима
савремене медицинске науке.
Према пацијенту здравствени радник поступа економично и рационално,
избегавајући непотребне прегледе и лечење.
Члан 7.
Сваки пацијент има право на слободан избор лекара у оквиру Дома здравља
у складу са законом и подзаконским актима.
За начин лечења лекар мора да добије пристанак пацијента, пошто га на
разумљив, за пацијента, начин упозна са значајем лечења и праћење његове болести као
и ризици.
Над пацијентом који је без свести, или из других разлога није у стању да
саопшти свој пристанак, хитна медицинска мера може се предузети и без његове
сагласности, ако се не може прибавити и сагласност породице.
Члан 8.
Лекар прегледа дете уз присуство родитеља, ако је то могуће или родбине,
старатеља, васпитача или школског наставника.
Уколико опази злоупотребу, мучење, недостатаке или погрешно васпитање
детета од стране његове породице или стараоца, упозориће надлежне институције и
према својим могучностима учини све за заштиту детета.
Посебну бригу посвећује физички и психички хендикепираној деци.
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Члан 9.
Пацијент има право да сазна истину о свом здравственом стању, као и о
потребном испитивању и лечењу и очекиваним резултатима и исходу предвиђеног
медицинског третмана.
Право увида у медицинску документацију пацијент остварује у складу са
законом и подзаконским актима.
Члан 10.
Уколико здравствени радник утврди да се пацијент не придржава протокола
лечења, лекар ће пацијента упозорити а може и да прекине поступак лечења, изузев кад
здравствно стање болесника захтева хитну медицинску помоћ.
Члан 11.
Међусобни односи и сарадња здравствених радника заснивају се на
коректности, искрености, поштовању и размени искуства а све ради постизања што
бољих резултата и квалитетнијем обављању професије.
Разлиике у мешљењима здравствених радника не смеју да изазивају спорове
или нарушавају правила понашања.
Изношење негативног мишљења о другом здравственом раднику у
присуству пацијента, колега или лаичке јавности је недопустиво.
Члан 12.
Када је лекару потребна стручна помоћ посаветоваће се са другим лекаром
или Стручним саветом Дома здравља.
Члан 13.
За здравствене раднике обавезујућа су међународна хуманитарна начела која
се односе на професионални рад здравствених радника у превентиви, куративи и
рехабилитацији као и одредбе других етичких кодекса комора здравствених радника и
сарадника Републике Србије.
Члан 14.
Директор Дома здравља је дужан да предузима мере против здравствених
радника који крше одредбе овог Етичког кодекса.
Члан 15.
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Овај Етички кодекс ступа на снагу осмог дана по објављивању на огласној
табли Дома здравља Алибунар.

Д и р е к т о р,
др Динка Кожокар Даждеа

Етички кодекс је објављена на огласној табли Дома здравља
Алибунар, дана 01. 12. 2014. године.
Пом. директора за опште послове,
Жура Виорел

Vierel Jlura
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