
Etický kódex Polikliniky Sabinov, n.o.  

Preambula 

Zamestnanec Polikliniky Sabinov, n.o. má záujem na kvalitnom plnení základného 

účelu, na 

ktorý bola Poliklinika zriadená – t.j. poskytovanie zdravotnej starostlivosti – prostredníctvom 

riadneho plnenia si zverených úloh a zvyšovania si odborných znalostí. Zároveň sa usiluje o 

zjednodušenie procesných postupov a urýchlenie lehôt na plnenie úloh.  

 

Základné ustanovenie 

1. Etický kódex (ďalej len ,,kódex‘) je záväznou normou správania sa zamestnanca 

Polikliniky Sabinov, n.o. (ďalej len ,,zamestnanec‘‘) 

2. Etický kódex je záväznou normou správania sa zamestnanca Polikliniky Sabinov, n.o. 

(ďalej len „Poliklinika‘‘), ktorú je povinný dodržiavať z hľadiska etiky spoločenského 

styku s občanmi, právnickými osobami a ostatnými zamestnancami. Cieľom etického 

kódexu je stanoviť základné zásady a pravidlá správania sa zamestnanca a vytvárať 

tak základ pre udržiavanie podmienok kvalitného poskytovania zdravotnej 

starostlivosti.  

 

Základné princípy správania sa zamestnanca 

1. Zamestnanec vykonáva svoje úlohy v súlade s Ústavou SR, zákonmi, ostatnými 

všeobecne záväznými právnymi predpismi, pracovnou zmluvou, organizačným 

poriadkom a ustanoveniami tohto kódexu. 

2. Zamestnanec koná vždy vo verejnom záujme, nezúčastňuje sa žiadnej činnosti, ktorá 

by mohla byť v rozpore s plnením jeho pracovných povinností, alebo ktorá je 

nezlučiteľná s riadnym výkonom jeho pracovných povinností. Zdržiava sa konania, 

ktoré by viedlo ku konfliktu verejného záujmu s osobnými záujmami zamestnanca a 

jemu blízkych osôb. Jeho povinnosťou je sa vyhnúť takémuto konfliktu a zároveň 

predchádzať situáciám, ktoré môžu vyvolať podozrenie z konfliktu záujmov. 

3. Zamestnanec je povinný sa zdržať takej politickej alebo inej verejnej angažovanosti, 

ktorá by narúšala dôveru verejnosti v nestranný výkon pracovných povinností. 

4. Zamestnanec postupuje pri plnení svojich úloh nestranne a transparentne. Rozhoduje 

sa na základe riadne zisteného skutkového stavu veci tak, aby nedochádzalo k ujmám 



na právach a oprávnených záujmoch pacientov. 

5. Zamestnanec je povinný konať v súlade s cieľmi a úlohami zamestnávateľa, pričom sa 

nesmie dať ovplyvniť zámermi iných osôb, ani prijať akúkoľvek finančnú alebo inú 

výhodu, ktorá by mohla mať vplyv na riadny výkon jeho pracovných povinností a 

výsledok rozhodovania. 

6. Zamestnanec nevyžaduje ani neprijíma dary, úsluhy ani iné pozornosti, ktoré by mohli 

mať vplyv na jeho rozhodovanie a profesionálny prístup vo veci, alebo ktoré by bolo 

možné považovať za odmenu za prácu, ktorá je jeho povinnosťou. Darom sa rozumie 

bezodplatné plnenie alebo akákoľvek iná bezodplatná výhoda poskytnutá 

zamestnancovi pri výkone jeho funkcie, alebo v priamej súvislosti s plnením jeho 

pracovných úloh. 

7. Zamestnanec nezneužíva výhody plynúce z jeho postavenia ani informácie získané pri 

plnení pracovných úloh pre získanie akéhokoľvek majetkového, či iného prospechu. 

8. Zamestnanec chráni majetok Polikliniky pred poškodením, zneužitím a zničením. 

Zverené prostriedky využíva čo najefektívnejšie, v súlade s účelom, na ktorý boli 

určené a nezneužíva ich na dosiahnutie osobného prospechu. 

 

9. Zamestnanec je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa 

dozvedel pri plnení svojich úloh a ktoré v záujme zamestnávateľa nemožno 

oznamovať iným osobám, a to ani po skončení pracovného pomeru. 

10. Zamestnanec zachováva a posilňuje dobré meno Polikliniky a to tak na pracovisku, 

ako aj mimo neho. Nekoná tak, aby bola narušená dôvera verejnosti voči Poliklinike. 

11. Zamestnanec je povinný plniť si svoje úlohy svedomito a zodpovedne, v dobrej viere a 

v zhode s poslaním Polikliniky. Výkon práce musí byť spojený s maximálnou mierou 

slušnosti, porozumenia a ochoty.  

12. Zamestnanec si váži každého občana – pacienta aj návštevníka – a správa sa tak, aby 

každý občan vnímal, že je vítaný a že zamestnanci Polikliniky sú tu pre neho. Pomáha 

návštevníkom zorientovať sa v priestoroch areálu Polikliniky, prípadne ho nasmeruje 

k cieľu jeho návštevy. Voči verejnosti vystupuje zdvorilo a s úctou, nie je však 

povinný tolerovať vulgárne prejavy a urážky a konať s osobami, ktoré nedodržujú 

základné pravidlá slušného správania. 

13. Zamestnanec rešpektuje rozhodnutia svojich nadriadených a v prípade výhrad 



dodržiava úradný prístup a rieši ich najskôr s príslušným nadriadeným. 

14. Zamestnanec si váži a rešpektuje ostatných zamestnancov a ich prácu, ktorá je pre 

Polikliniku rovnako dôležitá ako tá jeho a vyvaruje sa takého konania, ktoré by mohlo 

byť označené ako tzv. mobbing (opakované nezmieriteľné útoky na sebadôveru a 

sebahodnotenie ľudí, šikana, apod.) alebo ako tzv. bossing (šikanovanie podriadeného 

zamestnanca nadriadeným). 

15. Zamestnanec pomáha novým zamestnancom v procese ich adaptácie. 

16. Zamestnanec sa zdraví navzájom s ostatnými zamestnancami v súlade so 

spoločenskými pravidlami. 

17. Zamestnanec si uvedomuje, že navonok aj dovnútra reprezentuje Polikliniku, a preto 

chodí do práce upravený, vhodne oblečený, pričom rešpektuje požiadavky 

zamestnávateľa. Vzbudzuje na pracovisku čo najlepší dojem, čo sa dá docieliť 

príjemným a profesionálnym vystupovaním a dodržiavaním zásady správneho 

spoločenského vystupovania. 

18. Zamestnanec je povinný v súvislosti s výkonom svojej práce bezodkladne oznámiť 

svojmu nadriadenému prípady: 

a) konfliktu záujmov, resp. nemožnosti vyhnúť sa konfliktu záujmov,  

b) ak je požiadaný, aby konal v rozpore s právnymi predpismi alebo kódexom, 

c) zistenia straty alebo poškodzovania verejného majetku, podvodného alebo 

korupčného konania, 

d) vulgárnych útokov smerujúcich voči jeho osobe alebo voči orgánu verejnej 

správy alebo konania s osobami pod vplyvom návykových látok, 

e) ponúkanie akejkoľvek výhody, ktorá by mohla mať nežiaduci vplyv na jeho 

rozhodovanie. 

 

Etický kódex lekárov 

Všeobecné zásady 

1. Stavovskou povinnosťou lekára je starostlivosť o zdravie jednotlivca a celej 

spoločnosti, v súlade so zásadami ľudskosti, v duchu úcty ku každému ľudskému 

životu od jeho narodenia až do jeho smrti, so všetkými ohľadmi na dôstojnosť 

ľudského jedinca 

2. Úlohou lekára je chrániť zdravie a život, mierniť utrpenie a to bez ohľadu na 



národnosť, rasu, farbu pleti, náboženské vyznanie, politickú príslušnosť, sociálne 

postavenie, sexuálnu orientáciu, vek, rozumovú úroveň a povesť pacienta či osobné 

pocity lekára. 

3. Lekár má poznať zákony a záväzné predpisy platné pre výkon jeho povolania 

a dodržiavať ich. 

4. Lekár je povinný byť za všetkých okolností byť vo svojich profesionálnych 

rozhodnutiach nezávislý a zodpovedný. 

5. Lekár uznáva právo každého človeka na slobodu a voľbu lekára. 

 

Lekár a výkon jeho povolania 

1. Lekár v rámci svojich odborných spôsobilostí a kompetencie slobodne volí a prevádza 

tie preventívne, diagnostické a liečebné úkony, ktoré sú prakticky dostupné, a ktoré 

považuje pre pacienta za najvýhodnejšie. Pritom je povinný rešpektovať v čo 

najväčšej možnej miere vôľu pacienta, alebo jeho zákonného zástupcu. Lekár je 

povinný oboznámiť pacienta s možnosťou základnej a ekonomicky náročnejšej 

varianty zdravotnej starostlivosti. 

2. Každý lekár je povinný v prípadoch ohrozenia života a vážneho ohrozenia na zdraví 

neodkladne poskytnúť lekársku pomoc. 

3. Lekár musí plniť svoje povinnosti v situáciách verejného ohrozenia, prírodných 

katastrofách, alebo katastrofách inej povahy. 

4. Lekár má právo odmietnuť starostlivosť o pacienta z odborných dôvodov, pri 

prekročení únosného pracovného zaťaženia, alebo keď je presvedčený, že sa 

nevytvoril potrebný vzťah dôvery medzi ním a pacientom. Je povinný odporučiť 

a v prípade súhlasu pacientovi zaistiť vhodný postup v pokračovaní liečby 

5. Lekár nesmie predpisovať lieky, na ktoré vzniká závislosť, alebo ktoré vykazujú 

účinky dopingového typu, k iným než liečebným účelom 

6. Lekár je v záujme pacienta povinný dôsledne zachovávať lekárske tajomstvo 

s výnimkou prípadu, kedy je tejto povinnosti súhlasom pacienta zabavený, alebo keď 

to stanovuje zákon 

7. Lekár, ktorý vykonáva svoje povolanie je povinný sa odborne vzdelávať. 

8. Lekár je povinný pri výkone povolania viesť a uchovávať riadnu dokumentáciu 

v písanej, alebo inej forme. Vo všetkých prípadoch je nutná patričná ochrana 



znemožňujúca zmenu, zničenie, alebo zneužitie dokumentácie pacienta. Riadi sa pri 

tom platnými zákonnými predpismi. 

9. Lekár nesmie sám alebo po dohodne s inými ordinovať neúčelné liečebné, 

diagnostické a iné úkony zo zištných motívov. V rámci svojej právomoci nesmie 

poskytovať odborne nezodpovedajúce vyjadrenia, z ktorých by plynuli občanom 

neoprávnené výhody. 

10. Ak lekár odporúča vo svojej liečebnej praxi lieky, liečebné prostriedky a zdravotné 

pomôcky, nesmie sa riadiť komerčnými hľadiskami, ale výhradne svojim svedomím 

a v prospech pacienta. 

11. Lekár sa podľa svojho uváženia môže zúčastniť na prezentáciách a diskusiách 

medicínskych tém na verejnosti, v novinách, televízii, rozhlase no musí sa vzdať 

individuálne cielených lekárskych rád a doporučení vo svoj vlastný prospech. 

12. Lekár sa musí zdržať všetkých nedôstojných aktivít, ktoré priamo alebo nepriamo 

znamenajú propagáciu alebo reklamu jeho osoby a lekárskej praxe a vo svojich 

dôsledkoch sú agitačné cielenou činnosťou na rozšírenie klientely. Nesmie tiež tieto 

aktivity iniciovať prostredníctvom druhých osôb. 

13. Lekár si má byť vedomí svojej občianskej úlohy a vplyvu na okolie. 

 

Lekár a pacient 

1. Lekár plní svoje profesionálne povinnosti voči každému pacientovi zodpovedne 

a svedomito. 

2. Lekár sa k pacientovi chová korektne, s pochopením a trpezlivosťou, a nesnaží sa 

k hrubému, násilníckemu alebo nemravnému chovaniu. Berie ohľad na práva pacienta. 

3. Lekár sa má vzdať paternalistických pozícií v postojoch voči pacientovi a rešpektovať 

ho ako rovnocenného partnera so všetkými občianskymi právami a povinnosťami 

vrátane zodpovednosti za vlastné zdravie. 

4. Lekár je povinný zodpovedne a zrozumiteľným spôsobom informovať pacienta, alebo 

jeho zákonného zástupcu o charaktere choroby, o ďalších diagnostických a liečebných 

postupoch vrátane rizika, o uvažovanej prognóze a o ďalších dôležitých okolnostiach, 

ktoré behom liečby nastanú, alebo by mohli nastať. V prípade maloletého pacienta je 

treba pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti zistiť jeho názor s ohľadom na vek 

a schopnosti vnímať situáciu. 



5. Zadržanie informácií o nepriaznivej diagnóze alebo prognóze je možné individuálne 

v záujme pacienta v nevyhnutnom rozsahu a po dobu nevyhnutne nutnú podľa úvahy 

lekára. V týchto prípadoch by mal lekár, ak pacient neurčil inak, informovať blízke 

osoby. 

6. Lekár nesmie zneužívať vo vzťahu k pacientovi jeho dôveru a závislosť akýmkoľvek 

spôsobom. 

 

 

 

 

Vzťahy medzi lekármi 

1. Základom vzťahu medzi lekármi je vzájomné čestné, slušné a spoločensky korektné 

správanie spolu s kritickou náročnosťou, rešpektovaním kompetencie a priznaním 

práva na odlišný názor. 

2. Lekár v záujme svojej stavovskej cti i ohľadom na povesť lekárskej profesie nesmie 

podceňovať a znevažovať profesionálne schopnosti, znalosti a poskytované služby 

iného lekára, alebo lekárov. Nesmie používať ponižujúce výrazy voči ich osobám, 

komentovať nevhodným spôsobom činnosť ostatných lekárov v prítomnosti pacienta, 

alebo nelekára. 

3. Lekár kolegiálne spolupracuje s tými lekármi, ktorí súčasne, alebo následne vyšetrujú 

či liečia svojho pacienta. Posúva mu z dôvodu príčin pacienta inému lekárovi, musí 

mu odovzdať zistené nálezy a informovať ho o priebehu liečby. 

4. Lekár je povinný požiadať ďalšieho lekára o konzultáciu vždy, keď si to vyžadujú 

okolnosti a pacient súhlasí. Závery konziliárneho vyšetrenia majú byť dokumentované 

zásadne písomnou formou a je povinnosťou o nich informovať pacienta. 

5. Lekár musí svoju prax vykonávať zásadne osobne. Zastupovaný môže byť len 

dočasne, a to lekárom vedeným v zozname Slovenskej lekárskej komory a splňujúcim 

potrebné odborné predpoklady. 

Lekár a ,,nelekár‘‘ 

1. Lekár spolupracuje so zdravotníckymi pracovníkmi vyškolenými v rôznych 

špecializovaných činnostiach. Ak ich poverí diagnostickými, alebo liečebnými 

úlohami a ďalšími procedúrami, musí sa presvedčiť, či sú odborne, skúsenostne 



a zodpovedne spôsobilí tieto úlohy vykonávať. 

2. Lekárovi nie je dovolené vyšetrovať, alebo liečiť s osobou, ktorá nie je lekárom 

a nepatrí k zdravotníckemu personálu. Tieto osoby nesmú byť prítomné ani ako diváci 

pri lekárskych výkonoch. Výnimkou z uvedených zásad sú osoby, ktoré sa u lekára 

vzdelávajú, alebo pracujú v lekárskych odboroch, a ďalšie osoby s ich prítomnosťou 

pacient súhlasí. 

 

Etický kódex zdravotných pracovníkov ,,nelekárov‘‘ 

Všeobecné zásady 

1. Zdravotnícky pracovník pri svojej práci zachováva úctu k životu, rešpektuje ľudské 

práva a dôstojnosť každého jednotlivca bez ohľadu na vek, pohlavie, rasu, národnosť, 

vieru, politické presvedčenie a sociálne postavenie. 

2. Zdravotnícky pracovník dbá na dodržiavanie Dohovoru o ľudských právach 

a biomedicíne, a dodržiavanie práv pacientov, tak ako sú vyjadrené v Charte práv 

pacientov. 

3. Zdravotnícky pracovník je povinný pristupovať k svojej práci so všetkou odbornou 

schopnosťou, ktorú má, s vedomím profesionálnej zodpovednosti za podporu zdravia, 

prevencie choroby, za obnovu zdravia a zmierňovania utrpenia. 

4. Zdravotnícky pracovník poskytuje zdravotnú starostlivosť jednotlivcom, rodinám, 

skupinám a spolupracuje s odborníkmi iných odborov. Pri poskytovaní zdravotnej 

starostlivosti vždy nadraďuje záujmy tých, ktorým poskytuje zdravotnú starostlivosť, 

nad svojimi záujmami. 

5. Zdravotnícky pracovník je povinný chrániť informácie o tých, ktorým poskytuje svoje 

služby, bez ohľadu na spôsob akým sú tieto informácie získavané, zhromažďované 

a uchovávané. Povinnú zdravotnícku dokumentáciu vedie starostlivo a pravdivo, 

chráni ju pred zneužitím a znehodnotením. 

6. Zdravotnícky pracovník aktívne prehlbuje znalosti o právnych predpisoch platných pre 

jeho profesiu a dodržuje ich. 

7. Zdravotnícky pracovník nesmie podriaďovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti 

komerčným záujmom subjektu, pôsobiacom v oblasti zdravotníctva. 

 

Zdravotnícky pracovník a spoluobčania 



1. Zdravotnícky pracovník pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti rešpektuje životné 

hodnoty občanov, ich životné zvyky, duchovné potreby a náboženské presvedčenie 

a snaží sa vytvárať podmienky zohľadňujúce individuálne potreby jednotlivcov. 

2. Zdravotnícky pracovník v rozsahu svojej odbornosti a právomocí poskytuje občanom 

informácie, ktoré im pomáhajú prevziať spoluzodpovednosť za ich zdravotný stav 

a prípadnú liečbu. 

3. Zdravotnícky pracovník považuje informácie o pacientoch za dôverné a je si vedomí 

povinnosťou zachovať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel 

v súvislostiach s výkonom svojho povolania. 

4. Zdravotnícky pracovník pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dbá v maximálne 

možnej miere o zaistenie intimity. 

5. Zdravotnícky pracovník nesmie zneužiť vo vzťahu k pacientovi jeho dôveru 

a závislosť akýmkoľvek spôsobom. 

6. Zdravotnícky pracovník sa snaží pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti docieliť 

vzťah založenom na dôvere, ktorý ctí práva pacienta, reaguje na aktuálne rozpoloženie 

pacienta, súčasne sú rešpektované práva a povinnosti zdravotníckeho pracovníka ako 

poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. 

 

Zdravotnícky pracovník a prax 

1. Zdravotnícky pracovník poskytuje zdravotnú starostlivosť v rozsahu svojej odbornosti 

a právomocí s potrebnou mierou empatie. 

2. Zdravotnícky pracovník sa aktívne usiluje o vlastný odborný, osobný a intelektuálny 

rast po celú dobu svojho profesionálneho života a svoje nové znalosti sa snaží 

využívať v praxi. 

3. Zdravotnícky pracovník sa usiluje o čo najväčšiu kvalitu a úroveň poskytovanej 

zdravotnej starostlivosti. 

4. Zdravotnícky pracovník jedná a vystupuje tak, aby jeho chovanie prispelo k udržaniu 

prestíže a zvyšovaniu spoločenského uznania zdravotníckeho povolania. 

5. Zdravotnícky pracovník pri preberaní úloh i pri poverovaní úloh zodpovedne zvažuje 

svoju kvalifikáciu a tiež kvalifikáciu ostatných zdravotníckych pracovníkov. 

6. Zdravotnícky pracovník je povinný poskytnúť odbornú prvú pomoc každému, kto by 

bol bez tejto pomoci ohrozený na živote alebo vážne ohrozené zdravie a ak nie je 



pomoc včas poskytnutá obvyklým spôsobom. 

 

Zdravotnícky pracovník a spoločnosť 

1. Zdravotnícky pracovník pôsobí na zdravotné uvedomenie jednotlivcov pri 

poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Podľa svojich odborných schopností sa 

podieľa na podporovaní a šírení zásad zdravého života, zásad ochrany životného 

prostredia, objasňovanie problémov spojených so starostlivosťou o poškodzovaní 

ľudského zdravia. 

2. Zdravotnícky pracovník spolupracuje pri tých aktivitách, ktoré smerujú 

k zlepšovaniu zdravotného a sociálneho prostredia v živote ľudí. 

 

Zdravotnícky pracovník a spolupracovníci 

1. Zdravotnícky pracovník spolupracuje v rámci medziodborového tímu s ostatnými 

odborníkmi tak, aby boli splnené všetky ciele plánu komplexnej zdravotnej 

starostlivosti o pacienta. 

2. Zdravotnícky pracovník rešpektuje znalosti a skúsenosti svojich kolegov 

a spolupracovníkov v iných odbornostiach. 

3. Zdravotnícki pracovníci sa navzájom podporujú vo svojich odborných rolách a aktívne 

rozvíjajú úctu k sebe a druhým 

4. Zdravotnícky pracovník vystupuje podľa aktuálnej situácie ako ochranca pacienta, ak 

je starostlivosť o pacienta ohrozená nevhodným chovaním, alebo jednaním iného 

zdravotníka či osoby. 

 

Zdravotnícky pracovník a profesia 

1. Zdravotnícky pracovník je zodpovedný za kvalitu jeho poskytovanej zdravotnej 

starostlivosti a za čo najvyššiu odbornú úroveň svojho vzdelania. 

2. Zdravotnícky pracovník dbá na udržovanie a zvyšovanie prestíže svojej profesie. 

3. Zdravotnícky pracovník sa neustále snaží o rozvoj svojej profesie, o rozvoj 

profesionálneho zamerania a zvýšenie svojej odbornej úrovne. 

 

Etický kódex lekárnikov 

1. lekárnik slúži svojou činnosťou verejnosti, je povinný svoje povolanie vykonávať 



svedomito s využitím svojich odborných znalostí, pristupovať ku všetkým pacientom 

s rovnakou starostlivosťou, nerobiť medzi nimi rozdiely a ich prospech stavať na prvé 

miesto, zásadne nad svojej vlastné záujmy. 

2. Lekárnik rešpektuje právo pacienta na slobodnú voľbu liečby a poskytuje mu 

zrozumiteľným spôsobom pravdivé informácie. 

3. Lekárnik zachováva mlčanlivosť o záležitostiach pacienta, o ktorých sa dozvedel pri 

výkone povolania a dbá o to, aby túto mlčanlivosť zachovával aj ostatný personál 

lekárne. 

4. Lekárnik zaisťuje sústavnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti aj v prípadoch 

pracovných sporov, zatvorenia lekárne, alebo konfliktom s osobnou morálkou či 

vierou. V takých prípadoch je povinný informovať pacientov vhodnou formou 

o najbližšej lekárni, ktorá im poskytne starostlivosť. 

5. Pre prospech pacienta spolupracuje lekárnik tiež s ostatnými zdravotníkmi, táto 

spolupráca však nikdy nesmie obmedzovať slobodnú voľbu pacienta. 

6. Voči ostatným sa lekárnik chová vždy kolegiálne, zachováva rešpekt k orgánom 

stavovskej samosprávy a ich rozhodnutiam. 

7. Ak zdravotný stav pacienta vyžaduje akútne lekársku starostlivosť, je povinnosťou 

lekárnika pacienta na lekára odkázať. 

8. Lekárnik sa nezúčastňuje akéhokoľvek hospodárskej súťaže, ktorá by mohla byť 

posudzovaná ako nekalá a nezúčastní sa jednania, ktoré by mohlo obmedzovať či 

vylučovať hospodársku súťaž ak: 

a) Neuzatvára dohody a neprijíma opatrenia, ktoré by vyradzovali, či mohli mať 

za následok vyradenie inej lekárne z činností, ako sú dohody o prednostných 

dodávkach liečiv do určitej lekárne, smerovanie pacientov, alebo predpisov 

lekárov do určitej lekárne a dodávky liečiv do ordinácií lekárov za účelom ich 

výdaja na recept priamo v ordinácii, a dohody so zdravotnými poisťovňami 

b) Neposkytuje výhody, alebo dary ostatným zdravotníkom, zariadením ústavnej 

starostlivosti, ústavom kúpeľnej či sociálnej starostlivosti, vedúcim 

pracovníkom týchto zariadení a podobne ak by bolo možné na tieto výhody či 

dary nahliadať ako na neprimerané. 

c) Nepredstiera zvýhodnené postavenie vlastnej lekárne iným názvom, alebo 

poukazovaním na vlastnú kvalifikáciu, alebo kvalifikáciu personálu lekárne. 



9. Právom lekárnika je propagovať vlastnú lekáreň. Pri propagácii lekárne musia byť 

dodržované ustanovenia platných právnych predpisov a rádov a ďalších stavovských 

predpisov. Je nutné zdržať sa pri propagácii lekárne neetického jednania, ako je 

napríklad uvádzanie nepravdivých, alebo klamných údajov. 

10. Lekárnik nevykonáva komerčné činnosti nezlučiteľné s dôstojnosťou profesie 

lekárnika, ani výkon svojej profesie s týmito činnosťami nespojuje. v obchodných 

vzťahoch vystupuje lekárnik ako čestný človek, ktorý plní svoje povinnosti a záväzky 

a vyvaruje sa nepoctivého jednania. 

11. Povinnosťou lekárnika je poznať a dodržiavať predpisy pre výkon tohto povolania. 

12. Lekárnik sa po dobu výkonu svojej profesie stále vzdeláva a je schopný svoje 

vzdelanie preukázať, rovnako ako svoju odbornú prax osvedčuje zvláštnym dokladom. 

13. Lekárnik sa v medziach svojich možností podieľa na profesionálnej príprave študentov 

škôl farmaceutického smeru. 

14. Lekárnik sa podieľa na zdravotnej výchove spoluobčanov. Jeho povinnosťou preto je 

poskytovať pravdivé informácie a pri všetkej publicite mať na zreteli tiež etiku 

odboru. 

15. Povinnosťou lekárnika, ktorý vykonáva svoje povolanie v pracovnom pomere 

k prevádzateľovi lekárne je zachovať si nezávislosť a slobodu rozhodovania v prof. 

otázkach. 

16. Povinnosťou lekárnika je oboznámiť pacienta pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti 

so svojim menom, priezviskom a funkciou v lekárni, minimálne nosenou menovkou. 

Odborný zástupca je povinný zabezpečiť, aby okrem lekárnika túto identifikáciu pri 

poskytovaní zdravotnej starostlivosti pacientovi podávali aj ostatní pracovníci lekárne. 

 

Spoločné ustanovenia 

1. Tento etický kódex nenahrádza Pracovný poriadok Polikliniky, nadväzuje na základné 

práva a povinnosti zamestnancov, uvedené v zákonníku práce a pracovnom poriadku. 

2. Konanie v rozpore s jednotlivými ustanoveniami je kvalifikované ako porušenie 

pracovnej disciplíny so všetkými dôsledkami v zmysle platných právnych predpisov. 

Záverečné ustanovenia 

Vedúci zamestnanci zabezpečia oboznámenie sa každého zamestnanca s týmto etickým 

kódexom a povinnosťou jeho dodržiavania. 


