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Etický kodex zaměstnance

Vize Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Jistota moderní medicíny
•
•
•

Přívětivá univerzitní nemocnice s dlouholetou tradicí.
Jedinečná a komplexní péče nejvyšší úrovně.
Učíme se od nejlepších a vychováváme nejlepší.

Etický kodex zaměstnanců Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (dále jen VFN) navazuje na její Vizi a hodnoty
a stanovuje, jakým způsobem se chováme při výkonu své práce k našim pacientům, spolupracovníkům a ostatním
subjektům vně i uvnitř VFN.
Etické zásady ve vztahu k pacientům
 Dbáme na dodržování Úmluvy o lidských právech a biomedicíně, na dodržování práv pacientů tak, jak jsou
vyjádřena v platných právních předpisech a etických kodexech.
 Zachováváme úctu k životu, hluboce respektujeme lidská práva, přistupujeme ke každému člověku jako
k jedinečné osobnosti, s pochopením, s úctou, se zdvořilostí a empatií, s trpělivostí a bez ohledu na rasu,
náboženské vyznání, pohlaví, věk, sociální postavení, politické přesvědčení či sexuální orientaci.
 Při jednání s pacienty a jejich blízkými, dodržujeme obecně uznávané a platné zásady slušného chování.
 Chráníme informace o těch, kterým poskytujeme své služby a bereme maximální ohled na jejich soukromí.
Etické zásady ve vztahu k VFN, ke spolupracovníkům a ostatním subjektům vně i uvnitř VFN
 Jednáme za všech okolností profesionálně, dodržujeme zákony a další obecně závazné předpisy České
republiky a řídící dokumentaci VFN.
 Při poskytování zdravotní péče a plnění pracovních úkolů aktivně a efektivně spolupracujeme s ostatními
zaměstnanci VFN, případně odborníky z jiných oborů, a otevřeně a přímo je informujeme o všech faktorech,
jež mohou mít vliv na kvalitu a úspěšnost společně vykonávané práce.
 Ke všem činnostem přistupujeme poctivě, čestně, eticky a podporujeme různé úhly pohledu, které do
společné práce přinášíme.
 Při jednání s ostatními zaměstnanci VFN, klienty či dodavateli dodržujeme zásady slušného chování a
chováme se tak, aby nebylo poškozováno dobré jméno VFN. Máme úctu k jejím tradicím.
 O našich pacientech, VFN, nadřízených, podřízených i spolupracovnících mluvíme vždy s úctou a respektem.
 Dbáme na udržení a zvyšování prestiže svého povolání a VFN. I mimo VFN vystupujeme tak, abychom
nesnižovali její důvěru v očích veřejnosti.
 Kontinuálně se vzděláváme ve své odbornosti a své zkušenosti předáváme svým spolupracovníkům, ke své
práci přistupujeme s veškerou odbornou schopností, jíž disponujeme, s vědomím profesionální zodpovědnosti
za podporu zdraví, prevenci výskytu nemocí a zmírnění utrpení.
 Dáváme vždy přednost své profesionální odpovědnosti před svými soukromými zájmy. Vynakládáme veškeré
úsilí, abychom při své činnosti zajistili maximálně efektivní a ekonomické využívání finančních, materiálních
a personálních zdrojů.
 Vždy konáme v souladu s Interním protikorupčním programem VFN, zejména nepřijímáme jakékoliv peněžní
prostředky nebo jiné výhody, jejichž přijetím má být nebo by mohlo být ovlivněno naše rozhodování jakožto
zaměstnance VFN ve prospěch třetích osob. Upozorňujeme na jakékoliv podezření na korupční chování, o
kterém jsme se dozvěděli při plnění svých pracovních povinností. Poskytujeme dodavatelům VFN, s nimiž
jednáme, stejné podmínky a vybíráme je výhradně v závislosti na nejvýhodnější nabídce pro VFN z hlediska
poměru ceny, funkčnosti, kvality a splnění případných dalších stanovených požadavků.
Etický kodex je pro každého zaměstnance VFN závazný. Jeho nedodržování může být posuzováno jako porušení
povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci se všemi z toho
vyplývajícími důsledky.

V Praze dne 17. 8. 2016
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