Euroopa õendusjuhtide

eetikakoodeks
Ametialase tegevuse eetilised lähtekohad
Õendusjuht:
... lähtub oma tegevuses üksikisiku õigustest
... toetab ja edendab eetilisi ja professionaalseid väärtusi
... väljendab suhtlemisel viisakust, austust, ausust ja usaldust
... edendab isiklikku ja kutsealast vastutust
... vaidlustab igasuguse diskrimineerimise
... aitab kaasa patsiendi õigusi, väärikust ja turvalisust toetavate dokumentide
väljatöötamisele ja rakendamisele
... järgib konfidentsiaalsuse ja privaatsuse põhimõtteid
... lähtub konfidentsiaalse teabe haldamisel andmekaitse seadustest
... tagab üksikisikule kõikehõlmava ja arusaadava teabe vastavalt tema vajadustele
... vastutab personali ja avalikkuse ees ressursside õiglase, võrdse, tõhusa ja
tulemusliku kasutamise eest
... loob keskkonna, mis toetab kutsealaste väärtuste levitamist ja kutsekuvandi
tugevdamist

Ametialase tegevuse põhimõtted
PÄDEVUS
Õendusjuht:
... teeb oma tööd pädevuse ja pühendumisega parima tulemuse nimel
... toetab tervist edendavaid tegevusi ja arengut
... loob meeskonnale tingimused optimaalseks ja hea tava põhimõtetele vastavaks
tööks
... toetab personali kultuuriteadlikkust ja -tundlikkust
... aitab konfliktiolukordades otsida lahendusi dialoogi ja asjakohaste meetmete abil
ÕENDUSPRAKTIKA
Õendusjuht:
... tegutseb aktiivselt õendusabi pakkumiseks vajaliku keskkonna kujundamisel
... loob dünaamilisi ja paindlikke lähenemisviise kvaliteetse õendusabi pakkumiseks
... tagab sobivate süsteemide kavandamise ja rakendamise kvaliteetse õendusabi
pakkumiseks
... toetab usaldusväärset uurimistööd ning andmebaaside loomist ja kasutamist
tõenduspõhise õendusabi arendamiseks

OHUTUS
Õendusjuht:
... tagab, et töötajatel oleks ohutu töökeskkond ja töötingimused
... kannab vastutust kvaliteedi- ja riskijuhtimise eest ning edendab vigadest õppimist
INFORMATSIOON
Õendusjuht:
... aitab luua ja rakendada patsiendi õiguste, väärikuse ja ohutuse tagamiseks
sobivaid protseduure
... austab üksikisiku privaatsust, avaldades konfidentsiaalset teavet vaid seaduses
ettenähtud korras
... tagab üksikisikule selge ja täieliku teabe vastavalt tema individuaalsetele vajadustele
PERSONALITÖÖ
Õendusjuht:
... toetab õendusabi reguleerivate dokumentide väljatöötamist
... toetab professionaalsete suhtlemisoskuste arendamist ja rakendamist
... toetab personali osalemist asutuse juhtimises ja auditeerimisel
... julgustab töötajaid aktiivselt osalema kutseühingutes
ELUKESTEV ÕPE
Õendusjuht:
... arendab oma teadmistebaasi, oskusi ja pädevust kogu karjääri jooksul
... tagab töötajatele tingimused järjepidevaks professionaalseks arenguks ja
elukestvaks õppeks
... toetab töötajate karjäärialaseid püüdlusi ja mentorlust kõikidel tasanditel
MEESKONNATÖÖ JA KOOSTÖÖ
Õendusjuht:
... edendab meeskonna- ja võrgustikutööd ning koostööd tervishoiumeeskondades
ja -võrgustikes
... toetab suhtlemist ja koostööd kutsealaste ning seadusandlike institutsioonidega
EETIKAKOODEKSI PÕHIVÄÄRTUSED JA EETILISED PÕHIMÕTTED
 kaitsta kõrgeimaid moraalseid ja eetilisi standardeid
 tunnistada isiklikku vastutust ning oma tugevusi ja nõrkusi
 austada võrdseid õigusi ja väärikust kõigis olukordades
 toetada ja edendada tõe rääkimist ning ausust igal tasandil
 toetada ja edendada õiguse ja õigluse põhimõtteid ning vaidlustada
igasugune ebaõiglus igas olukorras
 kaitsta ja edendada isikuvabaduse põhimõtteid
 teha head, mitte kahjustada
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