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Egyik legfontosabb stratégiai tervünk

Napra késszé tenni a 2008-as közgyűlés
által elfogadott
„A LABORATÓRIUMI MEDICINA
ETIKAI SZABÁLYZATA”-t

Előzmények
Az Etikai Kódex első formáját 2008-ban hagyta jóvá a
Küldött Közgyűlés (Dux L., Kellermayer M., , Nagy E., Paróczai K, Sipka S.
jogiszakértő: Kovács G.)

- 2016-17-ben végzett felmérésünk szerint, az MLDT tagok közel
¼-ének nem volt tudomása az MLD Etikai Kódex létezéséről…….
-

Felújítását megkezdtük 2016-ban

-

Munkacsoportunk, az etikai kódex naprakésszé tételében már
sokat dolgozott:

elvégeztük az első átdolgozását, de jogi véleményezést követően nem
lehetett még további útjára bocsátani mert, ....

Jogászunk véleménye
„Az átdolgozott formátum, mivel követi az első koncepcióját,
nehezen feleltethető meg a jogi - és egy etikai kódextől
elvárható - tartalmi követelményeknek.
Ugyanakkor leszögezte, hogy:
1.) Az MLDT-nek önálló etikai kódexre a szakmánk
jellegzetessége miatt, feltétlenül szüksége van.

2.) Személyi hatálya, csak az MLDT tagokra vonatkozhat.
3.) A kódex az alapvető hivatásbeli erkölcsi követelményeket
kell, hogy megfogalmazza és szakmai eljárásrendet ne
tartalmazzon!
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Bizottságunk állásfoglalása
A RÉGI KÓDEX HELYETT EGY TELJESEN ÚJ ETIKAI
KÓDEXET DOLGOZ KI

Célunk:
Rövidebb, tömörebb, rendeletekre pontosan hivatkozó (Orvosi és
Gyógyszerészi Kamara, egyéb TK) etikai szabályzatot készíteni,
amellyel szeretnénk:
- olyan értékmegőrzést diktálunk, amely a magas szintű szakmai
tudáson, a beteg és az egészség védelmén alapul.
- mértéket körvonalazni, olyan emberi viselkedési normákra, amely a
betegszolgálat érdekében minden egyéni érdeket alárendel és a jó
kollegiális kapcsolatra és a jó kollektíva kialakítására törekszik.
- A laboratóriumi medicina érdeke és kiemelt feladata:
a pályakezdők támogatása mellett, az idős kollégák aktivitásának
megőrzése, tapasztalataiknak értékesítése, foglalkoztatásuk, szakmai
kapcsolattartásuk
biztosítása,
szellemi
elszigetelődésük
megakadályozása.

Mindezt, nem a szép szavak puffogtatásával kívánjuk
érvényesíteni, hanem azzal is, hogy megfelelő etikai eljárási
szabályokat dolgozzunk ki:
-az etikátlan eljárások elítélése
-a tisztességes munkát végző MLDT tag esetleges
sérelmének orvoslása érdekében.

Az írás alatt álló Kódex vázlata:
1.) Alapelvek 10 pontban
2.) Hivatásunk fundamentuma
3.) Általános rendelkezések, a kódex hatálya
4.) Beteg Szolgálata (titoktartás, bizalom, konfliktus
ismerete, kompetenciák, kollégák tisztelete)

5.) Felelősség, függetlenség
6.) Gazdasági tevékenység
7.) Kollektíva, kollegialitás
8.) Az etikai eljárás szabályai

kezelés, szakma és jogszabályok

Csak ez alapozhatja meg szakmánk
hitelének erősítését.

“Mérték nélkül nincs törvény, nincs
közösségi rend, nincs erkölcs
és nincs tudás.”
Hamvas Béla: Extázis

