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Etický kodex zaměstnance Polikliniky Prosek a. s.

1. Všeobecné zásady

Základní ustanovení
Zaměstnanec vykonává svou práci ve shodě s Ústavou České republiky, zákony a dalšími právními
předpisy a vnitřními předpisy Polikliniky Prosek a. s., a zároveň činí vše nezbytné pro to, aby jednal
v souladu s ustanoveními tohoto kodexu.
Zákonnost při rozhodování, rovný přístup ke všem fyzickým i právnickým osobám, profesionalita,
nestrannost a odpovědnost jsou základními zásadami, které je povinen každý zaměstnanec
Polikliniky Prosek a. s. ctít a vytvářet tak základ pro budování a udržení důvěry veřejnosti.

Obecné zásady
Zaměstnanec činí rozhodnutí a řeší záležitosti objektivně, na základě jejich skutkové podstaty,
přihlížeje pouze k právně relevantním skutečnostem, a bez zbytečných průtahů. Nejedná svévolně k
újmě jakékoli osoby, skupiny osob nebo orgánu či složky právnické osoby, ale naopak prosazuje
práva a oprávněné zájmy občanů.
V pracovní době se zaměstnanec věnuje výlučně plnění pracovních úkolů a povinností s plným
vynaložením svých sil a schopností. K výkonu své pracovní činnosti přistupuje tvořivě a iniciativně,
s veškerou svojí invencí. V rámci své kompetence činí vše pro úplné, přesné a včasné plnění
svěřených pracovních úkolů. Odpovídá za spolehlivost a správnost dokladů, které vytváří.
Zaměstnanec usiluje o zajištění maximálně efektivního a ekonomického spravování a využívání
finančních zdrojů, zařízení a služeb, které mu byly svěřeny k plnění pracovních úkolů. V případě, že
by zaměstnanec zjistil ztrátu nebo újmu na majetku
Polikliniky Pro sek a. s., oznámí tuto skutečnost svému nadřízenému.

Jednání s občany
Služba veřejnosti musí být co nejefektivnější. Zaměstnanec proto své pracovní činnosti vykonává na
vysoké odborné úrovni, kterou je nutné si studiem průběžně prohlubovat, s nejvyšší mírou slušnosti,
ochoty a bez jakýchkoli předsudků rasových, národnostních, náboženských, politických nebo jiných.
Zaměstnanec jedná korektně, zdvořile a vstřícně s klienty, s ostatními zaměstnanci Polikliniky
Prosek a. s., se zaměstnanci jiných orgánů veřejné správy a jinými vnějšími partnery Polikliniky
Prosek a. s.
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Jednání se spolupracovníky
Společným úsilím vytvářejí zaměstnanci v pracovních týmech atmosféru spolupráce a důvěry.
Rozdílnost v názorech nevyjadřují s osobní zaujatostí. Případné pracovní spory řeší věcně,
kultivovaně a otevřeně s přímými nadřízenými a jejich rozhodnutí respektují. Vedoucí zaměstnanci
uplatňují vůči zaměstnancům rovný přístup s důrazem na hodnocení dle odvedené práce. Jsou si
vědomi nezbytnosti dobře připraveného a kvalifikovaného zaměstnaneckého potenciálu a umožňují
zaměstnancům další vzdělávání v zájmu efektivní práce. Dohlížejí na využití odborných znalostí
všech podřízených pracovníků a na jejich plnoprávné začlenění do pracovního kolektivu.

Protikorupční jednání
Zaměstnanec nevyžaduje ani nepřijímá dary, úsluhy, laskavosti, ani žádná jiná zvýhodnění, která by
mohla ovlivnit nebo zdánlivě ovlivnit rozhodování ve věci či narušit jeho profesionální přístup k
věci, ani taková, jež by bylo možno považovat za odměnu za práci, která je jeho povinností.
Zaměstnanec jedná tak, aby se v souvislosti se svým zaměstnáním na Poliklinice Prosek a. s.
nedostal do postavení, ve kterém by byl zavázán oplatit prokázanou laskavost nebo které by ho
činilo přístupným nepatřičnému vlivu jiných osob. Pokud by byla zaměstnanci v souvislosti s jeho
zaměstnáním nabídnuta jakákoli výhoda, odmítne ji a o nabídnuté výhode informuje svého
nadřízeného.

Zneužití úředního postavení
Zaměstnanec nevyužívá výhody vyplývající z jeho postavení, ani informace získané při výkonu
zaměstnání pro svůj soukromý zájem. Soukromým zájmem se rozumí snaha o získání jakékoliv
výhody pro něj, jeho rodinu, blízké a příbuzné osoby a právnické nebo fyzické osoby, se kterými
měl nebo má obchodní nebo politické vztahy. Je jeho povinností vyhnout se
konfliktům jeho soukromého zájmu s jeho postavením zaměstnance Polikliniky Prosek a. s.,
a předcházet takovým situacím, které mohou podezření z konfliktu zájmů vyvolat.
Zaměstnanec nenabízí ani neposkytuje žádnou výhodu jakýmkoli způsobem spojenou s jeho
postavením na Poliklinice Prosek a. s., pokud mu to neumožňuje zákon. V případě, že by byl
zaměstnanec požádán, aby jednal v rozporu s právem, musí takové jednání odmítnout a tuto
skutečnost oznámit svému nadřízenému.
Informace získané při výkonu zaměstnání je třeba pokládat za důvěrné a poskytovat jim příslušnou
ochranu při respektování práva veřejnosti na přístup k informacím v rozsahu daném příslušnými
právními předpisy.
Zaměstnanec neuvádí vědomě v omyl ani veřejnost, ani ostatní zaměstnance Polikliniky Prosek a. s.
Informace, které poskytuje, musí být úplné, nezkreslené, pravdivé a srozumitelné.

2. Etický kodex lékařů

Obecné zásady
1. Stavovskou povinností lékaře je péče o zdraví jednotlivce i celé společnosti, v souladu se
zásadami lidskosti, v duchu úcty ke každému lidskému životu od jeho počátku až do jeho konce, se
všemi ohledy na důstojnost lidského jedince.
2.Úkolem lékaře je chránit zdraví a život, mírnit utrpení, a to bez ohledu na národnost, rasu, barvu
pleti, náboženské vyznání, politickou příslušnost, sociální postavení, sexuální orientaci, věk,
rozumovou úroveň a pověst pacienta či osobní pocity lékaře.
3. Lékař má znát zákony a závazné předpisy platné pro výkon jeho povolání a tyto dodržovat. 4.



Lékař je povinen být za všech okolností ve svých profesionálních rozhodnutích nezávislý a
odpovědný.
5. Lékař uznává právo každého člověka na svobodnou volbu lékaře.

Lékař a výkon povolání
1. Lékař v rámci své odborné způsobilosti a kompetence svobodně volí a provádí ty preventivní,
diagnostické a léčebné úkony, které jsou prakticky dostupné a které považuje pro nemocného za
nejvýhodnější. Přitom je povinen respektovat v co největší možné míře vůli nemocného (nebo jeho
zákonného zástupce). Lékař je povinen seznámit klienta s možností základní a ekonomicky
náročnější varianty zdravotní péče (nadstandardu).
2. Každý lékař je povinen v případech ohrožení života a bezprostředního vážného ohrožení zdraví
neodkladně poskytnout lékařskou pomoc.
3.Lékař musí plnit své povinnosti v situacích veřejného ohrožení a při katastrofách přírodní nebo
jiné povahy.
4. Lékař má právo odmítnout péči o nemocného z odborných důvodů, při překročení únosného
pracovního zatížení, nebo je-li přesvědčen, že se nevytvořil potřebný vztah důvěry mezi ním a
pacientem. Je povinen doporučit a v případě souhlasu nemocného zajistit vhodný postup v
pokračování léčby.
5.Lékař nesmí předepisovat léky, na něž vzniká závislost nebo které vykazují účinky dopingového
typu, k jiným než léčebným účelům.
6. Lékař je v zájmu pacienta povinen důsledně zachovávat lékařské tajemství s výjimkou případů,
kdy je této povinnosti souhlasem pacienta zbaven nebo když je to stanoveno zákonem.
7. Lékař, který vykonává své povolání, je povinen odborně se vzdělávat.
8. Lékař je povinen při výkonu povolání vést a uchovávat řádnou dokumentaci písemnou nebo jinou
formou. Ve všech případech je nutná patřičná ochrana znemožňující změnu, zničení nebo zneužití
dokumentace pacienta. Řídí se při tom platnými zákonnými předpisy. 9. Lékař nesmí sám nebo po
dohodě s jinými ordinovat neúčelné léčebné, diagnostické ajiné úkony ze zištných motivů. V rámci
své pravomoci nesmí poskytovat odborně neodpovídající vyjádření, z nichž by plynuly občanům
neoprávněné výhody.
10. Pokud lékař doporučuje ve své léčebné praxi léky, léčebné prostředky a zdravotní pomůcky,
nesmí se řídit komerčními hledisky, ale výhradně svým svědomím a prospěchem pacienta.
11. Lékař se podle svého uvážení účastní na prezentaci a diskusi medicínských témat na veřejnosti,
v tisku, televizi i rozhlasu, musí se však vzdát individuálně cílených lékařských rad a doporučení
pro svůj soukromý prospěch.
12. Lékař se musí zdržet všech nedůstojných aktivit, které přímo nebo nepřímo znamenají propagaci
nebo reklamu jeho osoby a lékařské praxe a ve svých důsledcích jsou agitační činností cílenou na
rozšíření klientely. Nesmí rovněž tyto aktivity iniciovat prostřednictvím druhých osob.
13. Lékař si má být vědom své občanské úlohy a vlivu na okolí.

Lékař a nemocný
1. Lékař plní vůči každému nemocnému odpovědně a svědomitě své profesionální povinnosti.
2.Lékař se k nemocnému chová korektně, s pochopením a trpělivostí, a nesníží se k hrubému,
násilnickému nebo nernravnému jednání. Bere ohled na práva nemocného.
3. Lékař se má vzdát paternalistických pozic v postojích vůči nemocnému a respektovat ho jako
rovnocenného partnera se všemi občanskými právy i povinnostmi včetně odpovědnosti za vlastní
zdraví.
4.Lékař je povinen pro nemocného srozumitelným způsobem odpovědně informovat nemocného
nebo jeho zákonného zástupce o charakteru onemocnění, zamýšlených diagnostických a léčebných



postupech včetně rizik, o uvažované prognóze a o dalších důležitých okolnostech, které během
léčení nastanou nebo mohou nastat. V případě nezletilého pacienta je třeba při poskytování
zdravotních služeb zjistit jeho názor s ohledem na věk a schopnost vnímat situaci.
5. Zadržení informací o nepříznivé diagnóze nebo prognóze je možné individuálně v zájmu
nemocného, v nezbytně nutném rozsahu a po dobu nezbytně nutnou dle úvahy lékaře. V těchto
případech by měl lékař, pokud nemocný neurčil jinak, informovat osoby blízké.
6.Lékař nesmí zneužít ve vztahu k nemocnému jeho důvěru a závislost jakýmkoliv způsobem.

Vztahy mezi lékaři
1. Základem vztahů mezi lékaři je vzájemně čestné, slušné a společensky korektní chování spolu s
kritickou náročností, respektováním kompetence a přiznáním práva na odlišný názor.
2. Lékař v zájmu své stavovské cti i s ohledem na pověst lékařské profese nesmí podceňovat a
znevažovat profesionální dovednosti, znalosti i poskytované služby jiného lékaře nebo lékařů, natož
používat ponižujících výrazů o jejich osobách, komentovat nevhodným způsobem činnost ostatních
lékařů v přítomnosti nemocných a nelékařů.
3. Lékař kolegiálně spolupracuje s těmi lékaři, kteří současně nebo následně vyšetřují či léčí
stejného pacienta. Předává-li z důvodných příčin nemocného jinému lékaři, musí mu odevzdat
zjištěné nálezy a informovat ho o dosavadním průběhu léčby.
4. Lékař je povinen požádat dalšího nebo další lékaře o konzilium vždy, když si to vyžádají
okolnosti a nemocný souhlasí. Závěry konziliárního vyšetření mají být dokumentovány zásadně
písemnou formou aje povinností o nich informovat nemocného.
5.Lékař musí svou praxi vykonávat zásadně osobně. Zastupován může být jen dočasně, a to lékařem
vedeným v seznamu České lékařské komory a splňujícím potřebné odborné předpoklady.

Lékař a nelékař
1. Lékař spolupracuje se zdravotnickými pracovníky vyškolenými v různých specializovaných
činnostech. Pověří-li je diagnostickými nebo léčebnými úkoly a dalšími procedurami, musí se
přesvědčit, zda jsou odborně, zkušenostmi i odpovědností způsobilí tyto úkony vykonávat.
2. Lékaři není dovoleno vyšetřovat nebo léčit s osobou, která není lékařem a nepatří ke zdravotnímu
personálu. Tyto osoby nesmějí být přítomny ani jako diváci při lékařských výkonech. Výjimkou z
uvedených zásad jsou osoby, které se u lékaře vzdělávají nebo pracují v lékařských oborech, a další
osoby, s jejichž přítomností pacient souhlasí, pokud není lékařsky zdůvodněných námitek.

3. Etický kodex zdravotnických pracovníků - nelékařů

Obecné zásady
1. Zdravotnický pracovník při své práci zachovává úctu k životu, respektuje lidská práva a
důstojnost každého jednotlivce bez ohledu na věk, pohlaví, rasu, národnost, víru, politické
přesvědčení a sociální postavení..
2. Zdravotnický pracovník dbá na dodržování Úmluvy o lidských právech a biomedicíně, na
dodržování práv pacientů, tak jak jsou vyjádřena v Chartě práv pacientů.
3. Zdravotnický pracovník je povinen přistupovat ke své práci s veškerou odbornou schopností,
kterou má, s vědomím profesionální odpovědnosti za podporu zdraví, prevenci nemocí, za obnovu
zdraví a zmírňování utrpení.
4. Zdravotnický pracovník poskytuje zdravotní péči jednotlivcům, rodinám, skupinám a
spolupracuje s odborníky jiných oborů. Při poskytování zdravotní péče vždy nadřazuje zájmy těch,
kterým poskytuje péči, nad zájmy své.
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5. Zdravotnický pracovník je povinen chránit informace o těch, kterým poskytuje své služby, bez
ohledu na způsob, jakým jsou tyto informace získávány, shromažďovány a uchovávány. Povinnou
zdravotnickou dokumentaci vede pečlivě a pravdivě, chrání ji před zneužitím a znehodnocením.
6. Zdravotnický pracovník aktivně prohlubuje znalosti o právních předpisech platných pro jeho
profesi a dodržuje je.
7. Zdravotnický pracovník nesmí podřizovat poskytování zdravotní péče komerčním zájmům
subjektů, působících v oblasti zdravotnictví.

Zdravotnický pracovník a spoluobčané
1. Zdravotnický pracovník při poskytování zdravotní péče respektuje životní hodnoty občanů, jejich
životní zvyky, duchovní potřeby a náboženské přesvědčení a snaží se vytvářet podmínky
zohledňující individuální potřeby jednotlivců.
2. Zdravotnický pracovník v rozsahu své odbornosti a pravomocí poskytuje občanům informace,
které jim pomáhají převzít spoluzodpovědnost zajejich zdravotní stav a případnou léčbu.
3. Zdravotnický pracovník považuje informace o pacientech za důvěrné aje si vědom povinnosti
zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem svého
povolání.
4. Zdravotnický pracovník při poskytování zdravotní péče dbá v maximální možné míře o zajištění
intimity.
5. Zdravotnický pracovník nesmí zneužít ve vztahu k nemocnému jeho důvěru a závislost
jakýmkoliv způsobem.
6. Zdravotnický pracovník se snaží při poskytování zdravotní péče docílit vztahu založeného na
důvěře, který ctí práva pacienta, reaguje na aktuální rozpoložení pacienta, současně jsou
respektována práva a povinnosti zdravotnického pracovníka jako poskytovatele zdravotní péče.

Zdravotnický pracovník a praxe
1. Zdravotnický pracovník poskytuje zdravotní péči v rozsahu své odbornosti
a pravomocí, s potřebnou mírou autoregulace a empatie.
2. Zdravotnický pracovník aktivně usiluje o vlastní odborný, osobní a intelektuální růst po celou
dobu svého profesionálního života a své nové znalosti a dovednosti se snaží využít v praxi.
3. Zdravotnický pracovník usiluje o co nejvyšší kvalitu a úroveň poskytované zdravotní péče.
4. Zdravotnický pracovník jedná a vystupuje tak, aby jeho chování přispělo k udržení prestiže a
zvyšování společenského uznání zdravotnických povolání.
5. Zdravotnický pracovník při přebírání úkolu i při pověřování úkolem zodpovědně zvažuje
kvalifikaci svou i ostatních zdravotnických pracovníků.
6. Zdravotnický pracovník je povinen poskytovat neprodleně odbornou první pomoc každému,
jestliže by bez této pomoci byl ohrožen jeho život nebo vážně ohroženo zdraví a není-li pomoc včas
dosažitelná obvyklým způsobem.

Zdravotnický pracovník a společnost
1. Zdravotnický pracovník působí na zdravotní uvědomění jednotlivců při poskytování zdravotní
péče. Podle svých odborných schopností se podílí na podporování a šíření zásad zdravého života,
zásad ochrany životního prostředí, objasňování problémů spojených s péčí o poškozené zdraví lidí.
2. Zdravotnický pracovník spolupracuje při těch aktivitách, které směřují ke zlepšení zdravotního a
sociálního prostředí v životě lidí.

Zdravotnický pracovník a spolupracovníci
1. Zdravotnický pracovník spolupracuje v rámci mezioborového týmu s ostatními odborníky tak,
aby byly splněny všechny cíle plánu komplexní zdravotní péče o pacienta.



2. Zdravotnický pracovník respektuje znalosti a zkušenosti svých kolegů i spolupracovníků jiných
odborností.
3. Zdravotničtí pracovníci se navzájem podporují ve svých odborných rolích a aktivně rozvíjejí úctu
k sobě i druhým.
4. Zdravotnický pracovník vystupuje, podle aktuální situace, jako ochránce pacienta, zejména pokud
je péče o něho ohrožena nevhodným chováním nebo jednáním jiného zdravotníka či osoby.

Zdravotnický pracovník a profese
1. Zdravotnický pracovník je odpovědný za kvalitu jím poskytované zdravotní péče a za co nejvyšší
odbornou úroveň svého vzdělávání.
2. Zdravotnický pracovník dbá na udržování a zvyšování prestiže své profese.
3. Zdravotnický pracovník se neustále snaží o rozvoj své profese, o rozvoj svého profesního
zaměření a zvýšení své odborné úrovně.

4. ETICKÝ kodex lékárníků

1. Lékárník slouží svou činností veřejnosti, je povinen své povolání vykonávat svědomitě s
využitím svých odborných znalostí, přistupovat ke všem pacientům se stejnou péčí, nečinit mezi
nimi rozdíly ajejich prospěch stavět na první místo, zásadně nad své vlastní zájmy.
2. Lékárník respektuje právo pacienta na svobodnou volbu léčby a poskytuje mu srozumitelným
způsobem pravdivé informace.
3. Lékárník zachovává mlčenlivost o záležitostech pacientů, o nichž se dověděl při výkonu
povolání, a dbá o to, aby tuto mlčenlivost zachovával i ostatní personál lékárny.
4. Lékárník zajišťuje soustavnost poskytované péče i v případech pracovních sporů, uzavření
lékárny nebo konfliktů s osobní morálkou či vírou; v takových případech je povinen informovat
pacienty vhodnou formou o nejbližší lékárně, která jim poskytne péči.
5. Pro prospěch pacienta spolupracuje lékárník také s ostatními zdravotníky; tato spolupráce však
nikdy nesmí omezovat svobodnou volbu pacienta.
6. Vůči ostatním se lékárník chová vždy kolegiálně, zachovává respekt k orgánům stavovské
samosprávy a jejich rozhodnutím.
7. Pokud zdravotní stav pacienta vyžaduje nezbytně lékařskou péči, je povinností lékárníka pacienta
na lékaře odkázat.
8. Lékárník se neúčastní jakékoli hospodářské soutěže, která by mohla být posuzována jako nekalá a
neúčastní se jednání, které by mohlo omezovat či vylučovat hospodářskou soutěž, zejména
- neuzavírá dohody a nepřijímá opatření, které by vyřazovaly (či mohly mít za následek vyřazení)
jiné lékárny z činnosti, jako jsou dohody o přednostních dodávkách léčiv do určité lékárny,
směrování pacientů nebo předpisů lékaři do určité lékárny a dodávky léčiv do ordinací lékařů za
účelem jejich výdeje na recept přímo v ordinaci, a dohody se zdravotními pojišťovnami,
- neposkytuje výhody nebo dary ostatním zdravotníkům, zařízením ústavní péče, ústavům lázeňské
či sociální péče, vedoucím pracovníkům těchto zařízení apod., pokud by bylo možno na tyto výhody
či dary nahlížet jako na nepřiměřené,
- nepředstírá zvýhodněné postavení vlastní lékárny jejím názvem nebo poukazováním na kvalifikaci
vlastní či personálu lékárny.
9. Právem lékárníka je propagovat vlastní lékárnu. Při propagaci lékárny musí být dodržovány
ustanovení platných právních předpisů a řádů a dalších stavovských předpisů ČLnK, zejména je



nutné zdržet se při propagaci lékárny neetického jednání, jako je např. uvádění údajů nepravdivých
nebo klamavých.
10. Lékárník nevykonává komerční činnosti neslučitelné s důstojností profese lékárníka ani výkon
své profese s těmito činnostmi nespojuje; v obchodních vztazích vystupuje lékárník jako čestný
člověk, který plní své povinnosti a závazky a vystříhá se nepoctivého jednání.
11. Povinností lékárníka je znát a dodržovat předpisy pro výkon tohoto povolání včetně vnitřních
stavovských předpisů Komory.
12. Lékárník se po dobu výkonu své profese stále vzdělává a je schopen své vzdělání prokázat;
stejně tak svou odbornou praxi osvědčuje zvláštním dokladem.
13. Lékárník se v mezích svých možností podílí na profesionální přípravě studentů škol
farmaceutického směru.
14. Lékárník se podílí na zdravotní výchově spoluobčanů. Jeho povinností proto je poskytovat
pravdivé informace a při veškeré publicitě mít na zřeteli také etiku oboru.
15. Povinností lékárníka, který vykonává své povolání v pracovním poměru k provozovateli
lékárny, je zachovat si nezávislost a svobodu rozhodování v profesních otázkách.
16 a) Povinností lékárníka je seznámit pacienta při poskytování lékárenské péče se svým jménem,
příjmením a funkcí v lékárně, minimálně viditelně nošenou jmenovkou.
b) Odborný zástupce je povinen zabezpečit, aby kromě lékárníka tutéž identifikaci při poskytování
zdravotní péče pacientovi podávali i ostatní pracovníci lékárny.

Ing. Jiří fek
ředitel spole osti

V Praze dne 15.6.2016

Rozdělovník :


