
                   Etický kodex pracovníků Psychiatrické nemocnice Kosmonosy 
 
 

Zásady 
 

Každý zaměstnanec je při výkonu svého povolání povinen řídit se tímto etickým kodexem. 
Jeho porušení projednává etická komise léčebny a své závěry předkládá managementu. 
Některá etická pochybení mohou představovat i porušení pracovní kázně. Etická pochybení 
lékařů může navíc řešit Česká lékařská komora. 
 

1. Pracovník PNK si je vědom, že duševní porucha je z lidského hlediska nejtěžším 
možným zdravotním postižením. Z tohoto vědomí vychází při každodenní činnosti, 
rozhodování a komunikaci s nemocnými a jedná vždy v jejich nejlepším zájmu, ať po 
stránce zdravotní či sociální v nejširším slova smyslu 

2. Pracovník PNK se zdrží každého projevu despektu k nemocným či jejich zesměšňo-
vání. Chová se a jedná vždy profesionálně. Pozorně vyslechne jejich stesky a odpo-
vědně je zváží. Je si zejména vědom, že bagatelizace tělesných stesků jsou spolu 
s komunikačními potížemi významnou překážkou rovného přístupu duševně nemoc-
ných k somatické péči. 

3. Pracovník PNK dbá na dodržování práv pacientů a při jejich aplikaci citlivě individua-
lizuje podle tíže i charakteru duševní poruchy. 

4. Pracovník PNK nikdy nezneužije závislosti nemocných k osobnímu prospěchu, eko-
nomickému či ve formě protislužby ani k usnadnění své práce. 

5. Pracovník PNK bez ohledu na konkrétní pracovní zařazení striktně dodržuje zásady 
povinné mlčenlivosti a ochrany dat pacientů. Je si vědom zvláštního významu těchto 
omezení v tak citlivé oblasti i snížené schopnosti pacientů se přiměřeně bránit. Tuto 
profesní mlčenlivost a obecně informační nedotknutelnost pacientů dodržuje i vůči 
své vlastní rodině a dalším osobám blízkým. Totéž dodržuje vůči jiným pracovníkům 
PNK i externím zdravotníkům, kteří nejsou účastníky péče o daného pacienta. 

6. Pracovník PNK dodržuje zásady mlčenlivosti vůči nezúčastněným pracovníkům 
PNK o osobních údajích a důvěrných informacích, se kterými přišel do styku 
při výkonu své pracovní činnosti. 

7. Pracovník PNK se chová ke svým kolegům a ostatním spolupracovníkům všech ka-
tegorií zdvořile a s respektem. Všichni pracovníci PNK jsou si vzájemně nápo-
mocni a pokud jsou vyzváni ke spolupráci, tak vycházejí svým kolegům vstříc. 

8. Pracovník PNK vystupuje korektně i vůči jiným zdravotnickým zařízením a nezdravot-
nickým institucím u vědomí toho, že reprezentuje svou nemocnici a její firemní kultu-
ru. 

9. Pracovník PNK je povinen respektovat každého člověka bez ohledu na jeho ra-
su, etnický původ, národnost, pohlaví a gender, sexuální orientaci, věk, zdra-
votní postižení, náboženské vyznání, víru či světový názor nebo z důvodu státní 
příslušnosti. 

10. Zdravotnický pracovník PNK se dále řídí specifickými profesními etickými pravidly, 
která jsou přílohou a tím součástí tohoto kodexu: 

 Etický kodex České lékařské komory 
 Etický kodex klinického psychologa 
 Etické zásady zdravotnického pracovníka nelékařských oborů 
 Etický kodex sociálních pracovníků 
 Etický kodex pracovníků v adiktologii. 
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