
 

Etický kodex OLÚ Jevíčko 

Odbornost – odborný a vyškolený personál, podpora zdraví 

Laskavost – laskavý a vstřícný přístup nejen k pacientům, personálu 

Úcta a pokora -  k profesi, pacientům, personálu 

 

To jsou základní etické normy našeho ZZ, které ctí všichni naši zaměstnanci ať jsou to 
zdravotníci nebo techničtí pracovníci či zaměstnanci ve stravovacích službách. 

Naším úkolem je respektování a naplňování uvedených zásad. 

Zásadním úkolem je především navracet zdraví, mírnit utrpení, ale také pečovat o zdraví, 
předcházet nemocem a to bez ohledu na národnost, rasu či náboženské vyznání, politickou 
příslušnost, sociální postavení a osobní pocity zaměstnanců. 

S profesionálním, lidským a důstojným přístupem poskytujeme specifickou péči také 
pacientům s tělesným či duševním handicapem. 

Klademe důraz na péči o specifickou skupinu pacientů, kterou tvoří senioři a pacienti 
v terminálních stádiích nemoci. Zde je pro nás prvotní komunikace a vřelý, vstřícný přístup ze 
strany všech zaměstnanců, kteří se podílí nejen na zdravotní péči, ale také na péči v oblasti 
sociálního a technického zabezpečení.   

Dodržujeme platné zákony a předpisy, dbáme na bezpečí pacientů, zaměstnanců i osob 
přicházejících do areálu OLÚ. 

Neseme odpovědnost vůči svému povolání a vůči svým rozhodnutím. 

Respektujeme práva pacientů i zaměstnanců, právo na informace, pracujeme v souladu 
s ochranou osobních údajů.  

Provádíme péči, která je v souladu s nejnovějšími poznatky, pro pacienta nejvýhodnější a 
která je dostupná v rámci poskytované péče v našem zdravotnickém zařízení. 

V oblasti zdravotní péče dodržujeme veškeré postupy stanovené vnitřními předpisy OLÚ, 
klademe důraz na vzájemnou spolupráci, bezpečnost, důstojnost a lidská práva. 

Personál se vzdělává ve svém oboru tak, aby přinášel nové poznatky pro svůj obor a praxi. 

Lékaři respektují a řídí se Etickým kodexem České lékařské komory, zdravotní sestry se 
prostřednictvím České asociace sester řídí Etickým kodexem Mezinárodní rady sester. 

Ctíme etické chování a profesionální přístup, což přispívá k budování dobré pověsti naší 
profese a zvyšování důvěry v naše ZZ. 

Naši pracovníci se zasazují o zlepšení sociální situace u pacientů, kteří tuto pomoc potřebují. 

Profesionálním přístupem přispíváme k rozvoji odborné úrovně a zajištění kvalitní péče o 
pacienty.  


