PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO
Húskova 2, 618 32 Brno

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ
PSYCHIATRICKÉ NEMOCNICE BRNO

***************

Psychiatrická nemocnice Brno se sídlem v Brně, Húskova 2, 618 32 Brno je příspěvková
organizace v přímé řídicí působnosti Ministerstva zdravotnictví. Jako samostatný právní subjekt
poskytuje komplexní psychiatrickou ústavní péči všech druhů psychiatrických poruch včetně
závislostí a výkonů ochranného léčení a další péči v oborech stanovených zřizovací listinou.
Účelem kodexu je stanovit obecně nejdůležitější standardy jednání zaměstnanců ve vztahu ke
svému pracovnímu zařazení a organizačnímu začlenění. Lékařská a nelékařská povolání se
dále řídí i vlastními etickými kodexy, které jsou uvedeny v přílohách.

Preambule
Etický kodex v obecné rovině stanoví standardy chování a jednání zaměstnanců v přímé
návaznosti na základní právní předpisy, které upravují práva a povinnosti zaměstnanců. Jedná
se především o zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních
službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění, a další normy obsažené ve
vnitřních předpisech Psychiatrické nemocnice Brno.

Článek I
Obecné zásady
Zaměstnanci Psychiatrické nemocnice Brno vykonávají svou práci ve shodě se zákony a dalšími
právními předpisy a zároveň činí vše nezbytné proto, aby jednali v souladu s ustanovením
tohoto kodexu. Obecnými principy při výkonu pracovní činnosti v Psychiatrické nemocnici Brno
je zásada rovných příležitostí a rovného zacházení, dodržování zákazu diskriminace, zákonnost
a etika práce. Zaměstnanci se věnují výlučně plnění pracovních úkolů a povinností s plným
vynaložením svých sil a schopností. K výkonu své pracovní činnosti přistupují iniciativně a
tvořivě. V rámci své kompetence činí vše pro úplné, přesné a včasné plnění pracovních úkolů.

Článek II
Zásady nestrannosti a zákazu diskriminace
Zaměstnanci Psychiatrické nemocnice Brno se snaží s vynaložením veškerého úsilí vytvořit
takové pracovní prostředí, které podporuje vztahy spolupráce a důvěry na pracovišti. Prvořadým
zájmem zaměstnanců je kvalitní a včasné plnění profesních povinností založené na vysoké
odborné způsobilosti a ochotě k jejímu zvyšování.
Zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděli
v souvislosti s výkonem svého povolání jak ve vztahu k pacientům, tak i ostatním
zaměstnancům a nešířit nepřesné a neověřené informace či pomluvy uvnitř Psychiatrické
nemocnice Brno, tak i mimo ni.
Zaměstnanci jsou povinni za všech okolností jednat s pacienty, smluvními partnery, se svými
kolegy a s ostatní veřejností s úctou, čestně, seriózně, korektně, trpělivě a vstřícně. Vždy
respektují etnický nebo sociální původ, sexuální orientaci, majetkové poměry, zdravotní stav,
víru, náboženství, eventuelně činnost nebo členství v politických stranách, v odborových
organizacích a jiných sdruženích.
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Článek III
Zásady neovlivnitelnosti a možného střetu zájmů
Při posuzování a rozhodování nepreferují zaměstnanci osobní či skupinové zájmy a nenechávají
se ovlivnit pozitivními nebo negativními vztahy ke konkrétním osobám. Dále zaměstnanci
nevyvíjejí činnost, která je v rozporu nebo ve střetu zájmů s pracovní činností nebo její výkon
omezuje a neúčastní se žádných aktivit, které by na úkor Psychiatrické nemocnice Brno
znamenaly jejich osobní, finanční nebo jiné výhody. Rovněž tak nevyvíjejí aktivity, které by
poškodily zájmy Psychiatrické nemocnice Brno. V případě, že si zaměstnanci nejsou jisti, zda
jde o činnost slučitelnou s jejich pracovním zařazením, projednají záležitost se svým přímým
nadřízeným.
Článek IV
Zásady nestrannosti a neúplatnosti
Zaměstnanci nevyužívají výhody vyplývající z jejich postavení, ani informace, které získají
při výkonu svého povolání, pro svůj soukromý zájem. Povinností zaměstnanců je vyhnout se
konfliktům zájmů a předcházet takovým situacím, které mohou podezření z konfliktu zájmů
vyvolat. Zaměstnanci nenabízejí ani neposkytují žádnou výhodu jakýmkoliv způsobem spojenou
s jejich postavením v organizaci a pracovním zařazením. Zaměstnanci jednají nestranně, zdržují
se všech nedůstojných aktivit a nepřijímají žádné dary, úplatky nebo jiná zvýhodnění, která by
mohla ovlivnit jejich profesionální přístup při rozhodování a řešení problémů.

Článek V
Závaznost etického kodexu
Tento etický kodex je závazný pro všechny zaměstnance Psychiatrické nemocnice Brno, je
součástí vnitřních norem a předpisů Psychiatrické nemocnice Brno. Za seznámení všech
zaměstnanců s tímto kodexem odpovídají vedoucí pracovníci jednotlivých pracovišť. Lékaři a
nelékařští zdravotničtí pracovníci se rovněž řídí profesními etickými kodexy uvedenými v příloze.
Zaměstnanci potvrzují v Příloze č. 1 seznámení s tímto kodexem svým podpisem.
Tento Etický kodex Psychiatrické nemocnice Brno ruší Etický kodex Psychiatrické léčebny ze
dne 2. července 2007.

MUDr. Marek Radimský
ředitel PNB

Příloha: Příloha č. 1 Jmenný seznam zaměstnanců, kteří byli seznámeni s obsahem
a závazností etického kodexu
Příloha č. 2 Etický kodex České lékařské komory
Příloha č. 3 Etický kodex zdravotnického pracovníka nelékařských oborů
Přílohy č. 2 a 3 jsou rovněž k dispozici na intranetových stránkách léčebny

Zpracovalo: ÚKA
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