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1. Úvodní ustanovení 

Zaměstnanci a zaměstnankyně naší společnosti dodržují a naplňují tyto zásady - 
transparentnost, důvěra, vstřícnost, otevřenost a poctivost – a to ve styku s pacienty, 
s veřejností, při spolupráci s kolegy, při komunikaci s nadřízenými a vedením společnosti. 

2. Jednání zaměstnanců 

Všichni zaměstnanci a zaměstnankyně mají povinnost chovat se hospodárně k veškerému 
majetku, ctít hodnoty společnosti, jednat v souladu s firemní vizí i vytčenou dlouhodobou 
firemní strategií a snažit se o maximální užitek své práce při výkonu vlastní pracovní pozice.  

Zaměstnanci a zaměstnankyně musejí jednat se všemi pacienty a klienty společnosti MUDr. 
Aleš Káňa s úctou, maximální vstřícností a porozuměním, a mít na paměti, že je jejich 
prvořadou povinností v co nejvyšší možné míře uspokojit závazky a potřeby, které jsou 
předmětem činnosti společnosti, a to při dodržení všech etických pravidel daných tímto 
kodexem a platnými zákony. 

3. Nakládání s informacemi 

Všichni zaměstnanci a zaměstnankyně společnosti MUDr. Aleš Káňa mají na paměti, že 
musejí zachovávat mlčenlivost ve vztahu k třetím osobám, včetně přátel a rodinných 
příslušníků, o všech skutečnostech vyplývajících ze zdravotní dokumentace pacientů, 
vzájemných obchodních vztahů se spolupracujícími společnostmi a jejich zástupci a také                 
o všech připravovaných, realizovaných i nerealizovaných nákupech, včetně prodejů a 
nákupů, týkajících se provozu ordinace MUDr. Aleš Káňa.  

4. Zapojení do klinických studií 

Lékaři a další pracovníci či pracovnice společnosti, kteří se zapojují do klinických studií 
různého druhu či výzkumu sponzorovaného farmaceutickými firmami prováděných na 
pracovišti musí striktně dodržovat Helsinskou deklaraci a Správnou klinickou praxi. 
Veškeré tyto studie a výzkumy, a případná nabídnutá plnění za tyto studie, si musí lékaři a 
lékařky nebo ostatní zaměstnanci a zaměstnankyně nechat vše předem schválit vedením 
společnosti. 

5. Ochrana osobních údajů 

Zaměstnanec či zaměstnankyně společnosti MUDr. Aleš Káňa nejsou oprávněni poskytovat 

v rámci obchodních vztahů jakákoliv obchodní data, informace o pacientech, včetně 

statistických dat o výkonech a službách provedených pacientům společnosti či vykázaným 

zdravotním pojišťovnám. Výjimkou jsou případy, kdy poskytnutí těchto dat písemně nebo 

emailem schválí vedení společnosti či přímý nadřízený a toto počínání není v rozporu se 

zákonem o ochraně osobních údajů. 



6. Zásady chování ke klientům, pacientům 

Stavovskou povinností lékaře, lékařky či dalších pracovníků a pracovnic personálu 

společnosti MUDr. Aleš Káňa je péče o zdraví jednotlivce i celé společnosti v souladu se 

zásadami lidskosti, v duchu úcty ke každému lidskému životu, se všemi ohledy na 

důstojnost lidského jedince. Jejich úkolem je chránit zdraví a život, mírnit utrpení, a to bez 

ohledu na národnost, rasu, barvu pleti, náboženské vyznání, politickou příslušnost, sociální 

postavení, sexuální orientaci. 

Lékaři, lékařky, zdravotní sestry, laborantky společnosti MUDr. Aleš Káňa mají znát zákony 

i závazné předpisy platné pro výkon vlastní pracovní pozice a tyto dodržovat. Lékaři, 

lékařky, zdravotní pracovníci a pracovnice jsou povinni být za všech okolností ve svých 

profesionálních rozhodnutích nezávislí a odpovědní. 

Lékaři, lékařky, zdravotnický personál plní vůči každému nemocnému své profesionální 

povinnosti. Vždy včas a důsledně zajistí náležitá léčebná opatření, která zdravotní stav 

nemocného vyžaduje.  Veškerý zdravotnický personál se k nemocnému chová korektně,                  

s pochopením a trpělivostí a nesníží se k hrubému nebo nemravnému jednání. Berou ohled 

na práva nemocného.   

7.   Spolupráce s kolegy 

Lékaři, lékařky, zdravotnický personál kolegiálně spolupracují se všemi kolegy. Lékaři a 

lékařky spolupracují se zdravotními pracovníky vyškolenými v různých specializovaných 

činnostech, kteří jsou odborně, díky svým zkušenostem i zodpovědnosti způsobilí tyto 

úkony vykonávat.   

Základem vztahů mezi lékaři, lékařkami, zdravotnickým personálem je vzájemně čestné, 

slušné a společensky korektní chování. 

 

Závěrečná ustanovení 

Lékař, lékařka, zdravotníci, zdravotnice plní vůči každému nemocnému své profesionální 

povinnosti. Vždy včas a důsledně zajistí náležitá léčebná opatření, která zdravotní stav 

nemocného vyžaduje.     

Zaměstnanci a zaměstnankyně společnosti MUDr. Aleš Káňa se zavazují tento etický kodex 

dodržovat. 

Tento interní firemní předpis - Etický kodex nabývá účinnosti dne 31. 1. 2020. 

 

MUDr. Aleš Káňa 


