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ZASADY
1.

o.o.

w Malborku
Nowym Dworze Gdańskim

OGÓLNE

Kodeks zawiera zasady i powszechnie uznane normy etyczne wyznaczające oczekiwane
standardy postępowania pracowników Szpitala.

2.

Wykonując swą pracę pracownicy wykorzystują najlepszy sposób swoją wiedzę
i umiejętności.
•

W swych działaniach uwzględniają w szczególności

zasady:

otwartości i życzliwości
odpowiedzialności
rzetelności zawodowej

Obiektywizmu
•

3.

uczciwość i bezinteresowności

Stosowanie zasad zawartych w niniejszym

Kodeksie służy budowaniu uczciwej,

efektownej i przyjaznejpacjentom placówki ochrony zdrowia.

ZASADY POSTĘPOWANIA
1.

Zasada
z

otwartości i życzliwości

—

zgodnie, z którą każdy pracownik Szpitala:

życzliwością odnosi się do pacjentów oraz współpracowników i dokłada

wszelkich starań, aby

służyć innym radą i pomocą,

we wszelkich podejmowanych decyzjach i
i przejrzystością

aktywnie

czynnościach kieruje się otwartością

postępowania,

uczestniczy w tworzeniu dobrej atmosfery w miejscu pracy,

dba o dobre imię Szpitala i zatrudnionych w nim pracowników.
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2.

odpowiedzialności zgodnie,

Zasada

—

z

którą każdy pracownik Szpitala:

•

sprawuje funkcje świadom swej misji i odpowiedzialności,

•

wykorzystuje swe uprawnienia

wyłącznie

dla realizacji

zdań wynikających z

pełnionych funkcji,
•
•

z

należytą starannościągospodaruje powierzonymi środkami publicznymi,

musi być gotów przedstawić przyczyny swych decyzji i dostęp do informacji
jedynie wtedy, gdy wynika to z litery prawa lub dobra pacjenta,

•

przyznajesię do

popełnionego

błędu lub zaniedbania wyciągając

z

nich wnioski

do

swej dalszej pracy,
•

3.

winien

Zasada

reagować na wszelkie próby naruszenia prawa lub zasad etyki zawodowej.

rzetelności zawodowej

wykonuje swe

—

zgodnie, z którą każdy pracownik Szpitala:

obowiązki rzetelnie i sumiennie, zgodnie

z posiadaną

wiedzą,

umiejętnościami i doświadczenłem,

dba

o

rozwój wiedzy i kompetencji zawodowych,

wykonuje pracę zgodnie

z

przepisami obowiązującego prawa, wewnętrznymi

regulacjami oraz innymi procedurami obowiązującymi w jednostce leczniczej.
4.

Zasada obiektywizmu

—

zgodnie, z którą każdy pracownik Szpitala:

nie ulega naciskom i nie angażuje się w działania, które mogą mieć wpływ na

obiektywizm podejmowanych
nie ujawnia swych

decyzji i ich

zgodność z prawem,

przekonań czy upodobań i nie pozwala, by mogłyone,

prowadzić do decyzji arbitralnych, faworyzujących

bądź dyskryminujących,

nie dopuszcza do podejrzeń o związek miedzy interesem publicznym i prywatnym,
•

jest

zatrudniany, oceniany i wynagradzany według kryteriów merytorycznych:

kwalifikacji i umiejętności zawodowych.
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5.

Zasada uczciwości i

bezinteresowności

-

zgodnie,

z

którą każdy pracownik Szpitala;

nie podejmuje działań, które mogłyby doprowadzić do naruszenia dobra pacjenta,
dokłada wszelkich starań, aby
podejrzeń

o

jego postępowanie nie było jawne i wolne od

jakąkolwiek interesowności,

nie wykorzystuje sprawowanych

funkcji

do

pozyskiwania korzyści osobistych

bądź materialnych,
działając w interesie dobra publicznego, powinien unikać wszelkich sytuacji
noszących znamiona
a)

konfliktu

interesów, a
w szczególności:

nie uczestniczyć w podejmowaniu decyzji, naradach, opiniowaniu lub

głosowaniu w sprawach, w których ma bezpośredni lub pośredni interes prywatny,
b) nie

wykorzystywać i nie pozwalać na wykorzystywanie powierzonych mu

zasobów, kadr i mienia publicznego w celach prywatnych,
c) w

sytuacji powstania konfliktu jest zobowiązany

do

jego ujawnienia.

POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W realizacji określonych w Kodeksie celów pracownicy stosują także:

2.

Zarządzenia Dyrektora Szpitala,

•

regulaminy, instrukcje i zasady postępowania obowiązujące w Szpitalu,

•

zasady zawarte w Kodeksach etycznych

właściwych

dla

danego zawodu,

Wszyscy pracownicy zobowiązani są znać i przestrzegać określonych
w

3.

•

Kodeksie zasad i norm,

Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Kodeksu sprawuje Szpitala Komisja Etyczna.

Malbork, dnia...........u...............
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