Kodeks etike zdravstvenih delavcev SFRJ
2'imagasacialistiěne revalucije tel' nagel razvoj produkcijskih sil in sacia1ističnih družbenih adnasovsta v naši dir:žaviprinesla rtemeljite Ispremembe in nenehen
napredek v organiz8JCijazdiI'aVlstvene
službe in palažaj zdraJV1stvenih
delavcev.
SacialisÍična demakracija 15 svajimi mehanimni, posebna pa s sistemam družbenega samoupravljanja na vseh življenjskih podračjih, omogoča in zaihrtevanenehen in Vlsestranlskirazvoj e t i č n e z a ves t i - mor a lne 'Od g 0' vor n o s t i
i n ves t i zdrav:stvenega delaJVca.
IZvesti načelom socialističnega humanwma zdraJVstvenidelavci brez pridržkov
spoštujeja človeška življenje ad samega spočetja in ,se aktivIllo b'Olrijaza pospeševanje, varavanje in obnavljanje zdravja, ki jeena teme~jnih človekovih pravic.
V splošnem prizaJdevanJjru
za b I a g o r vsakega posameznega člana naše družbene skupnosti delajo zdravstveni delavci vedno v korist ,človeka, za njegovo dušeV!Ilain telesno 2ldravjein socialno blaginjo.
V svesti si svaje družbene vloge prevzemaja zdmvstveni delavci Jugoslavije
častna zavezo, da se bada pri izvrševanju svojega plOlkUca
ravna1i po tehle
ETIČNIH N:AČELIH
2'idravstveni delavec ,slovesno izjavlja, da .bo ne glede na vrsta svajega dela in
svaj položaj v zdravstveni službi svaje umske in telesne 2lrhaŽ!llostitel' sVlOjostcr-okovno in družbena dejaV!Ilostposvetil največji vrednoti socialistične družbe člo!veku.
Spoštujoč ,svetle rtradicije sVlOjegapoklica, ki jih je priznaval, varoval in ra,zvija1 ad Hipokraita da danes, se ~dravst:veni delavec brez prestanka bori za čim
lepše in čim bolj humane odnose med ljudmi in za nenehen na,predek človeštva.
Ponosen na adpovedi, požrtVlovanje,navduŠ8nje in druge kreposti, ki sa vselej
odlikovale njegiove tova:riše v hudih dneh naše nruradne zgodovine, pasebno pa
v narodinoosvabodilnem baju in v sociaUstični revoluciji, bo zdravstveni delaNec
v svojem poklicu te kJreposti še lllaJPrejvaraval in jih dosledno uveljavlja1.
Zboljševanje in vlllravanje zdravja, zrdravljenje bolnikov in podaljševanje člaveškega življenja je temeljna nalaga vsakega ZdI'aV1stvenega
delavca. S tem namenom ,se bori pI10ti vsemu, kar škJadljiv'Ovpliva na člaveŠlkozdnlvje, pagumna in
adkrita opo:zarja na vzroke balezni, sklrbi za ta, da se adpravUaja rti vzroki in
njihave :pasledice, in predočuje družbi, da je odgovarna za naJPredek zdraJVja.
ZdraVlstveni delavecaktivna sodeluje pri zdravlstveni vzgaji, krelpi 2dravstveno
zavest in kulturo ljudstva, nastapa proti zaostalosti in ostankom predsadkJov in
preganja vse oiblikemaJZaštva.
Zdravstveni del'lwec 'V1selejdaje vsalmmUlr e!lla k a s t I' a k a v n a pam ač,
ne glede na rasa, Ispal, naradnast, Vler'skaali palitično prepričanje tel' družabni
in ekonomSlki polažaj, in ne glede na Isvoj osebni odnos do. človeka ali njegorve
družine.
Zdra'V1stvenemudelavcu je v skladu z njegava st:rakavna izo.lbrazbomalra1na
da1žnost, da vselej da prva pomač. Pri epidemijah te,r pri stihijskih in drugih
množičnih katastI'lofah posveča skrb predVlsem balnim, pašl\!odovanim, ranjenim,
atrakom, nosečniclllffiin slabatnim.
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če ravna pa pravilih ~nanasti in strake, je zdramik neodvisen pri Isvajem
delu in pIů ~biri nači:na in sredstev delavanja in zatO' med vsemi zdravstvenimi
delavei najbolj adgavoren pred Isvoja vestjO',balnikom i,ndružba.
Zdravstveni delavee apravlja !svaje dela vestna, pažrtv()Valna, humana in pa
svajem najbaljšem znanju. Nikdar ne UlPorabisvajega znanja in zmožnosti p;rati
načelam humanizma in prati svaji vesti; z asebnim primeram dakazuje svaja
privrženast tem načelom.
Nevarnost za la:stna zdravje in življenje ne sme preprečiti zdrav,stvenemu
delaveu, da ne bi izpalnjevallsvajih dalžnasti in nalag.
Spaštujač osebnost vsakega človeka !2ldravstvenidelavee ne ba ne z beseda
ne z dejanjem ranil njegavega člaVieškegadastajanstva.
Paudarjanje svajega dela in svoje asebnasti ni v skladu s paklicem zdravstvenega delavca. Zdrav,stveni delavee ne abjavlja pred nes1Jrakovntm občinstvam
izsledkav premala preiJZkušenihrazislkav, metad in zdmvilnih sredstev.
Nenehna spremlj'anje znanstvenih dasežlmv in stl1akoma izpapalnjevanje je
dalžnost vsa:kega zdravstvenega delavea. Vsaka pridOlbljena strakavna znanje
mara 2ídravstveni delavee posredavati svajim sadelavcem v ustanovi in s svojim
aktivnim sadelava:njem v Istrakovnih in družbenih arga:nizaeijah tudi dirugim zdravstvenim deľaveem.
Sodela:vanje med zdravstvenimi delavei temelji na tovarištvu, adkritasti in
posredovanju ~zkušenj, vse ta pa v karist člave1Qain za njegov blagor. Zdravstveni
delavee ceni in spaštuje znanje, dastajanstva in strakavnast vsakega zdravstvenega
delavca, ne glede na to, na kakšnem mestu dela, v zavesti, da le taki adnasi zagatavljaja pagaje za ustvarjalna aktiynost in kanstruktivna 1Qritika.
Z Visapa:zljivostja in abzirnostja naj paklicani zdravstveni delavec ser,mani
z zdravstvenim stanjem :samega balnika in njegova najbližjo okoliea. Kada.r gre
za huda ali neaiZdravljiva bolezen, pove s primernim taktom in pazljivostja diagnoza in pragnozo balnikavi družini, samemu balniku pa le v nujni potrebi; pd
tem mara mis liti na ta, kako utegne vPlivati taka sporačila na telesno in duševna
stanje balnika ali njegave družine. Ta kačljivo dalžnost apravi zdravnilk, ki je rz;a'!la
pakliea:n.
Vse, kar zdra'V'stveni delavec pri opravljanju svajega paklioa zve a balezni
ter a osebnih in družinskih intimnastih, varuje kat polkliena tajnost. Te dolžnosti
je odveza:n le, če je ta nujna 2la balnika, družina ali družba. V teh mejah astaja
:zidravstvenidelavec moralna in osebna adgavaren za sparačene padatke.
IZdravstveni delavec absaja evtanazijo in JO'šteje za zlagana člavečnast._
V nasprouju s tem si v mejah medicinske znanasti in možnasti prizadeva alajšati
balniku telesna in duševna trpljenje in se bari 2lanjegavo življenje in zdravje.
Najhujša kršitev teh etičnih načel je prisilen paizkus na člaveku: Preiska-vanje in preizkušanje znanstvenih metod na člavelku je davaljena sama, če je ta
medieinska in bialoško apravičena - pri tem se mara pai1zkusna aseba zavedati
pomena paizkusa in imažnih pasledie - če je starjena Vise,kar narelkujeta previdnost in v8lmost, in če člavek prostavaljna v ta privoli.
IZazdravstvenega delavca, ki i:zhaja ad načela, da je treba člaveška življenje
spaštarvati 'Od samega spačetja, od sacialističnega humanirz,main medicinske rzna-nosti, je splav 'bialaška-1Iledicinska, psi:halaška in sacialna škadljiv. Zavestna si
zatO'priJzadeva,da badi resnična humanistiČiI1apravica dO'materinstva nad pravica'
dO' splava. Njegav paklie zdraV1stvenegadelavoa mu nalaga, da se p,ri vsakem
pasameznem primeru adlači za tista vrsta strakovne pamači, ki ba ženi in družini
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alajšala polažaj, in hkrati bari za taka stanje v dJružbi, da bo pastal splav zaradi
načrtnega ustvarjanja družÍlJe nepa1Jreben.
Sacialistična načela: »ad VlSakagarpa zmožnastih - vsakomur pa delu« je
temeljna vadila p["i nagrajevanju zdraVlStvenihdelavcev. Zdravstveni delavec pa
z gorečnostja in pažrtvavantiem pohiti na pomač poškadavanemu, bolnemu in
agroženemu čloV'eku,ne glede na nagrada, ki jo ba dobil za svaje dela.
Ka sprejemajo ta etična načela, se zdravstveni delavci Jugoslavije zavezujejo, da bodo v svojem stl'okavnem delu in v svoji družbeni 31ktivnostiizpopolnjevali
etična zavelStin da bada spaštav,ali in dosledno izvajali etična načela svojega humanega paklica, in ta vselej in sama v korist človekavega zdravja in življenja.
Stralwvne organizacije iZdravstvenihdelavcev in zdraVlstveneustanave azirama
njip.avi amžbeni upravni argani imaJja pravica in dalžnast skrbeti za papalno
uveljavljanje etičnih načel tega ~adeksa.

AH je nega bolnika medicinska
aH paramedicinska dejavnost
Din a U r b a n č i č ,zdravstveni

sadelavec Medicinske fakultete v Ljubljani

Medicina je veda in izvedenost, ki ji je predmet dela preprečevanje, zdravljenje in laJjšanjebolezni.
Nalffienu,kot ga navaja ta definicija, slUžijo razne dejavnasti: medicinske tarej bistvene, strolwvne - in paran:nedicinske- obrobne, pomožne dejavnosti, tj.,
tiste, ki služija ternu namenu posredna.
/
Prvi kriterij, ki nam mora slUžiti za presojo, ali je nega balnika medicinska
ali paramedicinska dejavnast, je vprašanje, kaj je predmet njene obravnave.
Odgavar je tu, v sami označbi te dejllJVnosti:člavek kat psiha!Somatiooa bit je,
enkratno v svajih individualnih pasebnostih in abeležjih, kakar tudi v manifestacijaJh njegove bolezni.
Drugi kriterij je vprašanje: ali' z bolnikavo nego nepo:sre,dno pripomoremo
k zdravljenju njegavebolezni ali lajšanju bolečin in Ibolnikove smrti, ki je tudi
adsvit življenja.
Namesta da bi na ta vprašanje paskušali odgavariti pozitivna z navajanjem
primerov, ki zanje ne bi bili 'VzadDegi, paizkusimo kampleksna dejavnost, ki ji
pravtmo strokovna bolniška nega, razčleniti v njene elemente.
Zaradi motenega delovanja arganizma, zaradi bolečin, anemoglasti ali groze·
čega pojava teh matenj in absolutne ali relativne adviJSnosti potrebuje bolník
pamoč negovalca v najosnavnejših, najbolj elementarmh fiziolaških potrebah, pa
tudi v psihičnih in socialnih patrebaJh.
Balnik je v teh patrebah dela:ma ali dacela advisen 'Od negavalčeve pamači,
v vsakem primeru pa balj advisen, kat je narmalna za njegaíVzrelastni razvaj
aziroma stanje, ki ga aznačujema za psihasamatična zdravje. Kaka redka pamisUmo na to, da je 'balnik prizadet že zaradi same odvisnasti, in ta tem bolj, čim
:manj je prizadeta njegava razumska sfera.
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