
1. Etický kódex zdravotníckeho je zdravotná starost l ivosť 
záchranára (ďalej len „kódex”) a b e z p e č n o s ť  o h r o z e n á  
vyjadruje základné ciele a hodnoty nekompetentným, neetickým 
záchranárskeho povolania. Ak sa alebo nezákonným konaním 
niekto stane záchranárom , berie niektorého člena zdravotníckeho 
na seba morálny záväzok, že bude tímu alebo iného zdravotníckeho 

dodržiavať hodnoty a plniť morálne povinnosti pracovníka.
vyjadrené v kódexe.

4. Záchranár je povinný sústavne prehlbovať svoje 
2. Kódex informuje záchranárov aj spoločnosť teoretické vedomosti a praktické zručnosti, udržiavať 
o profesionálnych očakávaniach a požiadavkách, si profesionálny výkon povolania v súlade s aktuálnymi 
ktoré zodpovedajú etickým normám záchranárskeho vedeckými poznatkami v urgentnej medicíne 
povolania. a v ďalších vedeckých disciplínach súvisiacich 

s výkonom jehopovolania.
3. Záchranár má štyri základné zodpovednosti:

5. Záchranár nesie osobnú zodpovednosť za svoje 
a) obnovovať a udržiavať zdravie a život. rozhodnutia a výkony, ktoré vykonáva samostatne 
b) zmierňovať utrpenie a tíšiť bolesť. alebo v spolupráci s lekárom pri výkone svojho 
c) podporovať zdravie. povolania.
d) predchádzať chorobám.

6. Záchranár je zodpovedný za profesionálnu kvalitu 
4. Pri svojom výkone povolania zvažujú záchranári a vysokú úroveň zdravotnej starostlivosti, vedenie 
dôsledky pre klienta – pacienta, rodinu a komunitu zdravotníckej a inej dokumentácie .Vrátane 
a všeobecne známe morálne princípy, z ktorých pravdivého ukončenia zásahu. Zúčastňuje sa na 
vyplývajú etické princípy zdravotníckeho zásahu. formulovaní, realizácii a hodnotení noriem 
Najzákladnejšie z nich sú: zdravotníckeho zásahu.

a) úcta k človeku a rešpekt k ľudskému životu. 7. Záchranár je si vedomý svojej zodpovednosti, tomu 
b) autonómia – sebaurčenie jednotlivca. podriaďuje svoj výkon a koná počas zdravotníckeho 
c) konanie dobra. zásahu v súlade so svojimi kompetenciami, na ktoré 
d) vyhýbanie sa spôsobeniu škody. je spôsobilý. 
e) zachovávanie mlčanlivosti.
f) pravdovravnosť, spoľahlivosť a spravodlivosť 8. Záchranár sa zúčastňuje na činnostiach, ktoré 
v konaní voči ľuďom. prispievajú k rozvoju teoretického a praktického 

základu v urgentnej medicíne a v urgentnej zdravotnej 
KÓDEX starostlivosti, ako aj na aplikácii nových poznatkov 

do záchranárskej praxe.
1. Záchranár si váži ľudský život, ľudské práva 
a dôstojnosť svoju i každého pacienta. Pri zásahu 9. Záchranár vynakladá profesionálne úsilie pre 
akceptuje pacienta v jeho situácii a poskytuje mu dosiahnutie a udržanie takých pracovných 
zdravotnú starostlivosť bez ohľadu na vek, pohlavie, podmienok, ktoré smerujú k vyššej kvalite 
etnickú skupinu, rasu, náboženstvo, kultúru, sexuálnu zdravotníckeho zásahu.
orientáciu, sociálne postavenie a politické 
presvedčenie. 10. Záchranár sa svojím príkladom, podieľa na 
 výchove verejnosti smerom k podpore a udržiavaniu 
2. Záchranár ochraňuje a rešpektuje právo pacienta zdravia a života.
na súkromie a chráni informácie dôverného 
charakteru. Povinnosti mlčanlivosti môže byť zbavený 11. Záchranár svoje profesionálne vedomosti 
súhlasom pacienta alebo ak ho vyzve zákon. a skúsenosti odovzdáva mladším kolegom a širokej 

laickej verejnosti v snahe zvyšovať povedomie 
3. Záchranár koná vždy tak, aby ochránil pacienta - o zachovaní života a zdravia jednotlivca v spoločnosti.
osobu ktorá vyžaduje zdravotnícky zásah, keď 
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