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Etika in moralaEtika in morala

•• Etika in morala: Etika in morala: etimoloetimološško gledano sinonima ko gledano sinonima 
•• ethicosethicos (gr(gršško)= nravstven, etika=>ko)= nravstven, etika=>nravloslovjenravloslovje
•• mosmos, , morismoris (latinsko)= obi(latinsko)= običčaj, navadaaj, navada

•• vendar razlike med terminomavendar razlike med terminoma

Vir: KrbavVir: Krbavččiičč A. Etika in deontologija v farmaciji. Zdrav A. Etika in deontologija v farmaciji. Zdrav vestnvestn 2001; 79: 4712001; 79: 471--6.6.



Etika / MoralaEtika / Morala

•• Morala:Morala: ““operateroperater”” ljudske skupinske ljudske skupinske 
zavestizavesti, to je razli, to je različčnih nih sosožžitvenihitvenih in in 
drudružžbenih sestavov in strukturbenih sestavov in struktur

•• Etika:Etika: vrednostni usmerjevalec, oblikovalec vrednostni usmerjevalec, oblikovalec 
in doloin določčevalec evalec individualne zavestiindividualne zavesti, katere , katere 
nosilec in nosilec in ““subjektsubjekt”” je je ččlovekova osebnost.lovekova osebnost.

Vir: Vir: PediPediččekek F. Zakaj etiF. Zakaj etiččnono--moralni kodeksi? Zbornik, Univerza v Mariboru, 1996, 41moralni kodeksi? Zbornik, Univerza v Mariboru, 1996, 41--44.44.



MoralaMorala

•• Skupek pravil, predpisov ali norm o obnaSkupek pravil, predpisov ali norm o obnaššanju, anju, 
vedenju in navadah neke skupine ali kulture.vedenju in navadah neke skupine ali kulture.

•• Razlikuje glede na obdobje, druRazlikuje glede na obdobje, družžbo, kulturni krog, bo, kulturni krog, 
drudružžbeno ureditev beno ureditev 
•• npr. krnpr. krššččanska, islamska, morala suanska, islamska, morala sužžnjev, gospodarjev, njev, gospodarjev, 

prostitukprostituk, zapornikov, zapornikov

•• Vodila in naVodila in naččela moral zelo razliela moral zelo različčna: na: ni absolutnih ni absolutnih 
moralnih namoralnih naččelel, veljavnih v vseh , veljavnih v vseh ččasih, za vsak asih, za vsak 
drudružžbeni red in za vse ljudi.beni red in za vse ljudi.



MoralaMorala

•• Moralna krivda: Moralna krivda: 
•• ČČlovek je brezpogojno dollovek je brezpogojno dolžžan ravnati moralno, an ravnati moralno, čče ne, je e ne, je 

kriv. kriv. 
•• Predstavlja najvePredstavlja največčjo jo šškodo, ki jo lahko kodo, ki jo lahko ččlovek utrpi.lovek utrpi.

•• ČČe so moralna nae so moralna naččela ela brezpogojnabrezpogojna, jih , jih ne morejo ne morejo 
razveljavitirazveljaviti nobene okolinobene okoliššččine, nobene koristi. ine, nobene koristi. 
•• Tudi za dosego najbolj vzviTudi za dosego najbolj vzviššenega cilja ne smemo enega cilja ne smemo 

uporabiti nepouporabiti nepošštenega, zlotenega, zloččinskega sredstva. inskega sredstva. 



EtikaEtika

•• Filozofska disciplina, Filozofska disciplina, filozofsko raziskovanjefilozofsko raziskovanje, ki , ki 
se tise tičče morale. e morale. 

•• Filozofska panoga,Filozofska panoga, ki obravnava ki obravnava ččlovelovešška hotenja ka hotenja 
in ravnanjein ravnanje v luv lučči i dobrega in zladobrega in zla (moralnega in (moralnega in 
nemoralnega) nemoralnega) Leksikoni CZ: Morala in etika. Leksikoni CZ: Morala in etika. 
Ljubljana, 1986.

•• Mnogoternosti moralMnogoternosti moral stoji nasproti stoji nasproti enovitost etike enovitost etike 
kot filozofske disciplinekot filozofske discipline, ki ne te, ki ne težži k temu, da bi i k temu, da bi 
razvila katero izmed raznih moral in jo pripororazvila katero izmed raznih moral in jo priporoččila ila 
kot najboljkot najboljššo, marveo, marvečč si si prizadeva, da bi si prizadeva, da bi si 
pridobila pregled o znapridobila pregled o značčilnostih razliilnostih različčnih moral.nih moral.



DeontologijaDeontologija

•• Nauk o dolNauk o dolžžnostih, kompleks norm,nostih, kompleks norm, ki se jih ki se jih 
mora posameznih drmora posameznih držžati pri opravljanju ati pri opravljanju 
svojega svojega poklicapoklica, v odnosih z bolniki, s , v odnosih z bolniki, s 
kolegi, z javnimi organi in z drukolegi, z javnimi organi in z družžbo.bo.

•• Vsak poklicVsak poklic ima svojo deontologijo, ima svojo deontologijo, 
namenjeno namenjeno popolnejpopolnejššemu uresniemu uresniččevanju evanju 
ciljev in nalogciljev in nalog dolodoloččenega poklica.enega poklica.



Deset božjih zapovedi (dekalog)Deset božjih zapovedi (dekalog)

•• PPravilaravila, , popo katerihkaterih najnaj bi se bi se ravnaloravnalo ččlovelovešštvotvo, , dada
bobo žživeloivelo v v sosožžitjuitju. . 

•• Judje Judje inin kristjani kristjani verujejoverujejo, , dada se je se je Bog Bog prikazalprikazal
MojzesuMojzesu nana gorigori Sinaj Sinaj v v oblikiobliki goregoreččegaega grmagrma, in , in 
mu mu daldal v v hrambohrambo dvedve kamnitikamniti ploploššččii z z vklesanimivklesanimi
zapovedmizapovedmi. Po . Po drugidrugi razlagirazlagi najnaj bi bi MojzesMojzes ploploššččii
napisalnapisal popo bobožžjemjem narekunareku. . 

•• PriPrišštevajo med tevajo med prvo in temeljno, do zdaj znano prvo in temeljno, do zdaj znano 
socialno zakonodajo.socialno zakonodajo. Na nek naNa nek naččin prvi Kodeks in prvi Kodeks 
etike.etike.



Deset božjih zapovedi (dekalog)Deset božjih zapovedi (dekalog)

1.1. VerujVeruj v v enegaenega BogaBoga
2.2. Ne Ne skruniskruni BoBožžjegajega imenaimena
3.3. PosvePosveččujuj GospodovGospodov dandan
4.4. SpoSpošštujtuj ooččetaeta in mater, in mater, dada bobošš dolgodolgo

žživelivel in in dada titi bobo dobrodobro nana ZemljiZemlji
5.5. Ne Ne ubijajubijaj
6.6. Ne Ne neneččistujistuj
7.7. Ne Ne kradikradi
8.8. Ne Ne pripriččajaj popo krivemkrivem
9.9. Ne Ne žželieli svojegasvojega blibližžnjeganjega žženeene
10.10. Ne Ne žželieli svojegasvojega blibližžnjeganjega blagablaga

Razen prvih treh naRazen prvih treh naččelel, ki so namenjena Bogu, so , ki so namenjena Bogu, so vsa ostala vsa ostala 
namenjena temeljem namenjena temeljem ččlovekovega moralnega obnalovekovega moralnega obnaššanja.anja.



HipokratHipokrat

•• z otoka z otoka KosKosa, a, grgršški antiki antiččni zdravnikni zdravnik
•• slovislovi kotkot enaena najizjemnejnajizjemnejššihih osebnostiosebnosti vv medicinimedicini

vsehvseh ččasovasov. . 
•• ZbralZbral je in je in kritikritiččnono ocenilocenil izkuizkuššnjenje

staroegipstaroegipččanskih anskih in in predhodnihpredhodnih antiantiččnihnih grgršškihkih
zdravnikovzdravnikov. . 

•• VzdevekVzdevek ““ooččee znanstveneznanstvene medicinemedicine””
•• DelaDela, , katerakatera mu mu pripisujemopripisujemo, so , so ovrglaovrgla praznoverje praznoverje in  in  

preprostepreproste »»medicinemedicine«« in in tejtej vedivedi polopoložžilaila temeljetemelje med med 
drugimidrugimi znanostmi.znanostmi.



Hipokratova prisegaHipokratova prisega

•• PPrisegarisega zdravnikovzdravnikov, , kiki jojo izreizreččejoejo ob ob koncukoncu
izobraizobražževanjaevanja

•• nastajala od nastajala od 6. do 1. stoletja 6. do 1. stoletja p.n.p.n.šš
•• vsebino in dikcijo je potrebno razumeti v skladu z vsebino in dikcijo je potrebno razumeti v skladu z 

nanaččinom razmiinom razmiššljanja in ljanja in žživljenja takratnega ivljenja takratnega ččasaasa

•• vsebuje vsebuje temelje zdravnitemelje zdravnišške morale tudi za ke morale tudi za 
danadanaššnje dninje dni
•• NaNaččela vsebujejo vsi kasnejela vsebujejo vsi kasnejšši kodeksi etike i kodeksi etike 

zdravstvenih delavcevzdravstvenih delavcev-- vkljuvključčno farmacevtski.no farmacevtski.



Hipokratova prisegaHipokratova prisega

•• dada bombom to to prisegoprisego in to in to pogodbopogodbo izpolnjevalizpolnjeval popo zmozmožžnostinosti in in presodnostipresodnosti: : 
•• dada bombom momožžaa, , kiki me je me je izuizuččilil v v zdravnizdravnišškiki vedivedi, , spospošštovaltoval kakorkakor lastnelastne

starstarššee in in dada bombom delildelil z z njimnjim svojsvoj preupreužžitekitek terter mu mu pomagalpomagal, , ččee bobo v v stiskistiski; ; 
•• dada bombom njegovenjegove sinovesinove cenilcenil kakorkakor rodnerodne bratebrate in in jihjih naunauččilil svojesvoje

umetnostiumetnosti, , ččee bodobodo žželelieleli pridobitipridobiti sisi jojo, in to , in to brezbrez plaplaččilaila in in pismenepismene
pogodbepogodbe; ; 

•• dada bombom strokovnastrokovna navodilanavodila in in predavanjapredavanja in in splohsploh vsovso uuččnono snovsnov
preoddajalpreoddajal samosamo svojimsvojim sinovomsinovom, , sinovomsinovom svojegasvojega uuččiteljaitelja in in uuččencemencem, , kiki
so so popo pogodbipogodbi zavezanizavezani in in zaprisezaprisežženieni nana zdravnizdravnišškiki zakonzakon, , drugemudrugemu pa pa 
nikomurnikomur; ; 

•• dada bombom dietidietiččnana nanaččelaela popo svojisvoji vestivesti in in vednostivednosti uporabljaluporabljal v v pridprid
bolnikovbolnikov terter odvraodvraččalal odod njihnjih vsevse, , karkar bi bi jimjim utegniloutegnilo bitibiti šškodljivokodljivo in in 
nevarnonevarno; ; 

PrisePrisežžemem nana ApolonaApolona ZdravnikaZdravnika in in AsklepijaAsklepija in in HigiejoHigiejo in in PanakejoPanakejo in in nana
vsevse bogovebogove in in boginjeboginje terter jihjih klikliččemem zaza pripriččee::



Hipokratova prisegaHipokratova prisega

•• dada ne ne bombom nikolinikoli nikomurnikomur -- tuditudi koko bi me bi me prosilprosil -- zapisalzapisal smrtnesmrtne drogedroge aliali
gaga z z nasvetomnasvetom napeljevalnapeljeval nana takotako miselmisel;; pravprav takotako ne ne bombom nobeninobeni žženskienski
daldal pripomopripomoččkaka zaza uniuniččenjeenje telesnegatelesnega plodaploda; ; 

•• daldal bombom svojesvoje žživljenjeivljenje in in vedovedo svojosvojo varovalvaroval vseskozivseskozi neomadeneomadežževanoevano in in 
popošštenoteno; ; 

•• dada ne ne bombom rezalrezal ljudiljudi, , kiki trpetrpe zaza kamnikamni, , marvemarvečč dada jihjih bombom prepuprepuššččalal
delovnimdelovnim momožžemem, , kiki jimjim je je tata stvarstvar poklicnopoklicno opraviloopravilo; ; 

•• dada bombom v v slehernosleherno hihiššoo, , kamorkamor me me bodobodo klicaliklicali, , stopilstopil samosamo zaradizaradi koristikoristi
bolnikovbolnikov terter dada se se bombom vzdrvzdržževaleval vsakevsake zavestnezavestne in in pogubnepogubne krivicekrivice, , 
posebnoposebno pa pa spolnegaspolnega obobččevanjaevanja z z žženskamienskami in in momošškimikimi osebamiosebami, , 
svobodnimisvobodnimi in in susužžnjinji; ; 

•• dada bombom molmolččalal o o vsemvsem, , karkar bombom pripri izvrizvršševanjuevanju prakseprakse aliali tuditudi izvenizven njenje
videlvidel aliali slisliššalal o o žživljenjuivljenju in in vedenjuvedenju ljudiljudi in in ččesaresar ne ne gregre obeobeššatiati nana velikiveliki
zvonzvon, , kerker semsem mnenjamnenja, , dada je take je take rereččii trebatreba ohranitiohraniti zasezase kotkot ((poklicnopoklicno) ) 
skrivnostskrivnost. . 

•• ČČee bombom torejtorej to to prisegoprisego vestnovestno izpolnjevalizpolnjeval in je ne in je ne bombom prelomilprelomil, , najnaj mi mi bobo
danadana sresreččaa in in blagoslovblagoslov v v žživljenjuivljenju in in poklicupoklicu, , dada me me bodobodo vsivsi ljudjeljudje imeliimeli
zmerajzmeraj v v ččislihislih, , ččee pa pa jojo bombom prekrprekrššilil in postal in postal krivoprisekrivoprisežžniknik, , najnaj me me 
zadenezadene nasprotnonasprotno! ! 



SSKJ: kodeks -a m (o)SSKJ: kodeks -a m (o)

•• 1. 1. zakonikzakonik, , zbirkazbirka zakonovzakonov:: izdatiizdati kodekskodeks; ; kodekskodeks
kanonskegakanonskega pravaprava / / NapoleonovNapoleonov kodekskodeks // // navadnonavadno s s 
prilastkomprilastkom drudružžbenobeno priznanpriznan in in uveljavljenuveljavljen sistemsistem nanaččelel, , 
predpisovpredpisov: : moralnimoralni kodekskodeks mu mu tegatega ne ne dopudopuššččaa; ; kodekskodeks
zdravnizdravnišškeke etikeetike; ; nesponespošštovanjetovanje poslovnegaposlovnega kodeksakodeksa / publ. / publ. 
kodekskodeks cestnihcestnih predpisovpredpisov

•• 2. 2. redkoredko pravilapravila, , pravilnikpravilnik: : seznanitiseznaniti se s se s kodeksomkodeksom / / 
zbiranjezbiranje podatkovpodatkov potekapoteka popo posebnemposebnem kodeksukodeksu

•• 3. 3. bibliobiblio. . rokopisnarokopisna knjigaknjiga iziz dobedobe predpred iznajdboiznajdbo tiskatiska: : staristari
pergamentnipergamentni kodeksikodeksi / / supraseljskisupraseljski kodekskodeks * * navtnavt. . 
mednarodnimednarodni signalnisignalni kodekskodeks knjigaknjiga s s ššiframiiframi zaza
sporazumevanjesporazumevanje z z ladjamiladjami in in pristanipristaniššččii vsehvseh drdržžavav



Kodeks etike zdravstvenih 
delavcev SFRJ (1963)
Kodeks etike zdravstvenih 
delavcev SFRJ (1963)

• sprejet decembra 1963
• prvotni namen zdravniški kodeks => za vse 

zdravstvene delavce, 
• izjema v svetovni medicnski deontologiji
• povezuje vse zdravstvene delavce v enoten poklic, 

z enako dolžnostjo in odgovornsostjo do 
človekovega zdravja in živjenja, do človekove 
bolečine in upanja, do človekovega dostojanstva.

• avtorji predloga so bili Janez Milčinski, Drago
Mušič, Jože Potrč in Tone Ravnikar



Kodeks etike zdravstvenih 
delavcev SFRJ (1963)
Kodeks etike zdravstvenih 
delavcev SFRJ (1963)

•• Pri zdravstvenem delavcu Pri zdravstvenem delavcu predpostavlja:predpostavlja:
•• nesebinesebiččnostnost
•• popožžrtvovalnostrtvovalnost
•• pogumpogum
•• spospošštljivost in obtljivost in obččutljivost do drugih ljudiutljivost do drugih ljudi
•• skormnostskormnost in kritiin kritiččnost pri oceni lastnega dela in lastne nost pri oceni lastnega dela in lastne 

osebnostiosebnosti
•• žželjo ueljo uččiti in pouiti in pouččevatievati
•• tovaritovarišštvotvo



Kodeks etike zdravstvenih 
delavcev SFRJ (1963)
Kodeks etike zdravstvenih 
delavcev SFRJ (1963)

•• Pri zdravstvenem delavcu Pri zdravstvenem delavcu predpostavlja (nad.):predpostavlja (nad.):
•• tovaritovarišštvotvo
•• iskrenost in odkritost v odnosihiskrenost in odkritost v odnosih
•• molmolččeeččnost, ko gre za skrivnost nost, ko gre za skrivnost druihdruih in spet in spet 
•• pogum, ko se je treba odlopogum, ko se je treba odloččati in prevzemati odgovornost, pa ati in prevzemati odgovornost, pa 
•• skrajno obskrajno obččutljivost, kadar je pri utljivost, kadar je pri bonikuboniku treba tvegati.treba tvegati.

•• Iz Iz temeljnega natemeljnega naččela spoela spošštovanja tovanja ččlovekovega lovekovega žživljenjaivljenja vse vse 
od spood spoččetja izhaja odklonilno stalietja izhaja odklonilno stališščče do splava, obsodba e do splava, obsodba 
evtanazije in neodgovornega poskusa na evtanazije in neodgovornega poskusa na ččloveku.loveku.

•• Iz Iz nanaččela o skrbi za zdravjeela o skrbi za zdravje izhaja dolizhaja dolžžnost nost zdravstvezdravstve
pomopomočči, zlasti v razmerah mnoi, zlasti v razmerah množžiiččnih nesrenih nesrečč in ne glede na in ne glede na 
nevarnost za lastno zdravje in nevarnost za lastno zdravje in žživljenje.ivljenje.



Etična načela farmacevtskih 
delavcev (1988)
Etična načela farmacevtskih 
delavcev (1988)

• Vsebuje vse bistvene misli razprav o farmacevtski etiki na
sestankih Mednarodne farmacevtske federacije
(Internationa Pharmaceutical Federation- FIP)

• Posebej omenja Farmacevtsko dejavnost v klinični
biokemijski analitiki in klinični farmaciji.

• Pvič objavljeno v zbirki besedil Etična načela
znanstvenoraziskovalnega dela, uredil dr. Stojan Jeretin s 
sodelavci in izdalo SFD 1985 v Novi Goric

• Kot dokument SFD je bilo sprejeto na XIII. Skupščini SFD 
v maju l. 1988 v Portorožu. 

• Priprave za sprejetje podobnega dokumenta na zvezni
ravni SFRJ je prekinil razpad tedanje države.

Vir:FrankiVir:Frankičč D, Turk K. Etina naD, Turk K. Etina naččela farmacevtskih delavcev. Farmacevtski vestnik, 1989, 2: 127ela farmacevtskih delavcev. Farmacevtski vestnik, 1989, 2: 127--
128.128.



Etična načela farmacevtskih 
delavcev (1988)
Etična načela farmacevtskih 
delavcev (1988)

•• Farmacevtu je Farmacevtu je osnovno vodilo skrb za zdravje in osnovno vodilo skrb za zdravje in 
blagostanje bolnika ter drublagostanje bolnika ter družžbe.be.

•• Farmacevt vzdrFarmacevt vzdržžuje uje dostojanstvo in last svojega dostojanstvo in last svojega 
poklicapoklica, ne sodeluje v nobeni dejavnosti, ki bi , ne sodeluje v nobeni dejavnosti, ki bi 
spravila stroko v slab glas in nepristransko spravila stroko v slab glas in nepristransko 
razkrinkujerazkrinkuje podtalno in neetipodtalno in neetiččno delovanje v no delovanje v 
stroki.stroki.

•• Farmacevt si prizadeva za izdelovanje, Farmacevt si prizadeva za izdelovanje, 
oblikovanje in izdajo le tistih oblikovanje in izdajo le tistih zdravil in zdravilnih zdravil in zdravilnih 
pripomopripomoččkovkov, ki so , ki so dobre kakovosti in ki ustrezajo dobre kakovosti in ki ustrezajo 
zakonskim predpisom.zakonskim predpisom.



Etična načela farmacevtskih 
delavcev (1988)
Etična načela farmacevtskih 
delavcev (1988)

•• Farmacevt Farmacevt osebno odgovarja pri izdaji zdravil brez osebno odgovarja pri izdaji zdravil brez 
recepta. recepta. 

•• Ker bolnik najveKer bolnik največčkrat ne more oceniti kakovosti krat ne more oceniti kakovosti 
uslug, mora obstajati uslug, mora obstajati zaupanje med farmacevtom zaupanje med farmacevtom 
in bolnikom.in bolnikom. Farmacevt si Farmacevt si prizadeva ustvariti prizadeva ustvariti 
zaupanjezaupanje bolnika in to bolnika in to zaupanje tudi varuje.zaupanje tudi varuje.

•• Farmacevt stremi Farmacevt stremi k izboljk izboljššanju in razanju in razšširjanju irjanju 
svojega strokovnega znanjasvojega strokovnega znanja in lein le--tega tega uporablja uporablja 
pri svojem vsakodnevnem delu.pri svojem vsakodnevnem delu.



Etična načela farmacevtskih 
delavcev (1988)
Etična načela farmacevtskih 
delavcev (1988)

•• Farmacevt ne privoli, niti ne nagovarja drugih, Farmacevt ne privoli, niti ne nagovarja drugih, 
•• da bi da bi opravljali delo pod pogoji, ki skuopravljali delo pod pogoji, ki skuššajo ovirati ali ajo ovirati ali šškodovati kodovati 

njegovi suverenostinjegovi suverenosti pri opravljanju njegovega poklica, pri opravljanju njegovega poklica, 
•• ki skuki skuššajo ajo poslabposlabššati kvaliteto njegovega delaati kvaliteto njegovega dela ali, ali, 
•• ki zahtevajo od njega, da bi dopustil ki zahtevajo od njega, da bi dopustil neetineetiččno opravljanje dela.no opravljanje dela.

•• Pomembna znaPomembna značčilnost stroke je ilnost stroke je nesebinesebiččnost za blagor nost za blagor 
drugih.drugih. Farmacevt se Farmacevt se izogiblje udeleizogiblje udeležžbe v vsaki nepotrebni be v vsaki nepotrebni 
dejavnosti, kjer bi njegovo strokovno presojo lahko dejavnosti, kjer bi njegovo strokovno presojo lahko 
zameglil sum na zameglil sum na soebnosoebno finanfinanččno korist.no korist. Vsaka odloVsaka odloččitev, itev, 
ki jo izbere pri svojem delu, naj sloni na njegovem obki jo izbere pri svojem delu, naj sloni na njegovem obččutku utku 
za to, kaj je pravilno, ne pa na njegovi oceni, kaj je za to, kaj je pravilno, ne pa na njegovi oceni, kaj je 
donosno. donosno. Stroke ne sme Stroke ne sme žžrtovatirtovati dobidobiččkarstvu; potreba karstvu; potreba 
bolnika je na prvem mestu.bolnika je na prvem mestu.



Etična načela farmacevtskih 
delavcev (1988)
Etična načela farmacevtskih 
delavcev (1988)

•• Farmacevt spoFarmacevt spošštuje tuje zaupno in osebno naravo zaupno in osebno naravo 
strokovnih dokumentov.strokovnih dokumentov. KakrKakrššnikolunikolu podatki o podatki o 
bolnikih, ki jih farmacevt dobi pri opravljanju bolnikih, ki jih farmacevt dobi pri opravljanju 
svojega poklica, se smatrajo za svojega poklica, se smatrajo za zaupne in jih zaupne in jih 
varuje kot poklicno tajnostvaruje kot poklicno tajnost. Izjema so le primeri, . Izjema so le primeri, 
kjer to zahteva korist bolnika ali zakon.kjer to zahteva korist bolnika ali zakon.

•• Farmacevt Farmacevt sodeluje v organizacijah, ki imajo za sodeluje v organizacijah, ki imajo za 
cilj izboljcilj izboljšševanje farmacevtske strokeevanje farmacevtske stroke; s svojim ; s svojim 
ččasom in sredstvi prispeva k razvoju in delu teh asom in sredstvi prispeva k razvoju in delu teh 
organizacij.organizacij.



Etična načela farmacevtskih 
delavcev (1988)
Etična načela farmacevtskih 
delavcev (1988)

•• Farmacevt Farmacevt sodeluje z sodeluje z vzgojnoizobravzgojnoizobražževalnimievalnimi
ustanovami.ustanovami.

•• Farmacevt Farmacevt sodeluje z ostalimi zdravstvenimi sodeluje z ostalimi zdravstvenimi 
delavcidelavci pri celoviti obdelavi bolezni in bolnika: v pri celoviti obdelavi bolezni in bolnika: v 
diagnostiki z opravljanjem potrebnih klinidiagnostiki z opravljanjem potrebnih kliniččno no 
biokemibiokemiččnih analiz in v terapiji z dajanjem nih analiz in v terapiji z dajanjem 
smernic pri izbiri varne in racionalne uporabe smernic pri izbiri varne in racionalne uporabe 
zdravil.zdravil.

•• Farmacevt Farmacevt posreduje osnove znanja, na katerih posreduje osnove znanja, na katerih 
sloni opravljanje poklica.sloni opravljanje poklica. Uvajanje v delo in Uvajanje v delo in 
edukacijo je osnovna doledukacijo je osnovna dolžžnost farmacevta, ne pa nost farmacevta, ne pa 
njegova dobra volja.njegova dobra volja.



Kodeks Zbornice laboratorijske
biomedicine Slovenije (1993)
Kodeks Zbornice laboratorijske
biomedicine Slovenije (1993)

• Zbornica za laboratorijsko biomedicino
Slovenije, v kateri delujejo pretežno
farmacevti.
• Fakulteta za farmacijo, Katedra laboratorijsko 

biomedicino
• Besedilo je objavljeno v obširnem delu

Medicinska etika in deontologija.

Vir:Dolenc A. Medicinska etika in deontologija. Ljubljana: Vir:Dolenc A. Medicinska etika in deontologija. Ljubljana: TangramTangram, 1993: 538, 1993: 538--8.8.



Zakon o zdravilih in pripadajoči 
pravilniki (2006)
Zakon o zdravilih in pripadajoči 
pravilniki (2006)

• Zelo podrobne predpise o dolžnostih in 
pravilih pri delu z zdravili.

• Po tej vrsti deontološke kodifikacije se 
morajo ravnati posamezniki in podjetja, ki
želijo poslovati z zdravili.

• Za nespoštovanje določil Zakona
predpisane kazni za posameznika in 
podjetje

Vir: Vir: ZakonZakon o o zdravilihzdravilih (ZZdr(ZZdr--1)1) Ur.lUr.l. RS, . RS, šštt. . 331/20061/2006 SpremembeSpremembe: : Ur.lUr.l. RS, . RS, šštt. . 45/200845/2008..



Kodeks lekarniške deontologije 
(1994)
Kodeks lekarniške deontologije 
(1994)

•• LekarniLekarnišškaka zbornicazbornica SlovenijeSlovenije (ustanovljena (ustanovljena 
Zakon o lekarniZakon o lekarnišški dejavnosti, Ur. l. 9/92)ki dejavnosti, Ur. l. 9/92)

•• zaza svojesvoje ččlanelane Kodeks lekarniKodeks lekarnišške deontologije ke deontologije 
junija junija 19941994 podrobnejepodrobneje opredeljujeopredeljuje doldolžžnostinosti
lekarnilekarnišškihkih farmacevtkfarmacevtk in in farmacevtovfarmacevtov. . 

•• EtiEtiččnim nanim naččelom farmacevtskih delavcev dodane elom farmacevtskih delavcev dodane 
vsebinevsebine iz podroiz področčja: oglaja: oglašševanja, evanja, vrendotenjavrendotenja
farmacevtovega dela, ukrepanja v primeru krfarmacevtovega dela, ukrepanja v primeru krššitev itev 
itd.itd.

Vir: Kodeks lekarniVir: Kodeks lekarnišške deontologije. Lekarnike deontologije. Lekarnišštvo, 1994: 2tvo, 1994: 2--3: 153: 15--19.19.



Kodeks lekarniške deontologije 
(1994)
Kodeks lekarniške deontologije 
(1994)

•• V ospredju V ospredju farmacevtova odgovornostfarmacevtova odgovornost::
•• za zdravje bolnikaza zdravje bolnika
•• za lastno strokovno izpopolnjevanjeza lastno strokovno izpopolnjevanje
•• za njegovo delo in delo manj strokovno usposobljenih za njegovo delo in delo manj strokovno usposobljenih 

sodelavcev v lekarnisodelavcev v lekarni
•• Poudarjen Poudarjen odnos do bolnikov in korekten odnos do sodelavcevodnos do bolnikov in korekten odnos do sodelavcev
•• ZdruZdružževanje prizadevanjevanje prizadevanj predvsem preko Lekarnipredvsem preko Lekarnišške zbornice za ke zbornice za 

vrednotenje farmacevtovega dela in zavarovanje proti vrednotenje farmacevtovega dela in zavarovanje proti 
ododšškodninskim zahtevkomkodninskim zahtevkom

•• Prepoveduje:Prepoveduje:
•• spekulativne dogovore v spekulativne dogovore v šškodo bolnikakodo bolnika
•• nedovoljeno oglanedovoljeno oglašševanjeevanje

•• Ukrepi proti krUkrepi proti krššiteljemiteljem kodeksa pred kodeksa pred ččastnim razsodiastnim razsodiššččem em 
LekarniLekarnišške zbornice Slovenije.ke zbornice Slovenije.



Kodeks lekarniške deontologije 
(1994)
Kodeks lekarniške deontologije 
(1994)

•• ZaZa ravnanjeravnanje v v skladuskladu s s KodeksomKodeksom se se 
obveobvežžejoejo popo opravljenemopravljenem strokovnemstrokovnem izpituizpitu
s s slovesnoslovesno izjavoizjavo. . Izvajanje?!Izvajanje?!

•• SveSveččana izjava je kratka, individualna in ana izjava je kratka, individualna in 
subjektivna in temelji na svobodni in subjektivna in temelji na svobodni in 
svesveččani obljubi pri ani obljubi pri ččasti asti ččloveka in loveka in 
farmacevta.farmacevta.



Svečana izjavaSvečana izjava

Jaz _____ sveJaz _____ sveččano izjavljam:ano izjavljam:
•• svoj poklic bom opravljal/a v skladu z etisvoj poklic bom opravljal/a v skladu z etiččnimi nanimi naččeli tega eli tega 

kodeksa vestno in dostojanstveno;kodeksa vestno in dostojanstveno;
•• svoje delo bom posvetil/a svoje delo bom posvetil/a ččloveloveččnosti in varovanju zdravja;nosti in varovanju zdravja;
•• koristi bolnika bom dajal/a prednost pred zasebnimi interesi;koristi bolnika bom dajal/a prednost pred zasebnimi interesi;
•• skrbel/a bom za pravilno, uskrbel/a bom za pravilno, uččinkovito in varno uporabo zdravil;inkovito in varno uporabo zdravil;
•• zdravila bom izdeloval/a in izdajal/a po najvizdravila bom izdeloval/a in izdajal/a po najviššjih standardih jih standardih 

kakovosti;kakovosti;
•• pri opravljanju svojega poklica ne bom dopupri opravljanju svojega poklica ne bom dopuššččal/a razlik zaradi al/a razlik zaradi 

spola, vere, rase, nacionalnosti, politispola, vere, rase, nacionalnosti, političčne pripadnosti ali ne pripadnosti ali 
socialnega polosocialnega položžaja;aja;

•• varoval/a bom zaupane mi skrivnosti;varoval/a bom zaupane mi skrivnosti;
•• svojim usvojim uččiteljem in kolegom bom izkazoval/a doliteljem in kolegom bom izkazoval/a dolžžno no 

spospošštovanje.tovanje.



Kodeks lekarniške deontologije 
(1994)
Kodeks lekarniške deontologije 
(1994)

• Lekarniška zbornica mora kršenje določil
sankcionirati, vendar že pravilnik o 
strokovnem nadzoru lekarn pokaže, da ima
Lekarniška zbornica predvsem posredno
pristojnosti za ukrepanje zoper kršitelje.
• Začasni ali trajni odvzem licence oziroma

zaprtje lekarne more le predlagati Ministrstvu
za zdravje ali občini, kadar je le-ta izdajateljica
koncesije.



Kodeks farmacevtske etike Slovenskega
farmacevtskega društva (2000)
Kodeks farmacevtske etike Slovenskega
farmacevtskega društva (2000)

• Obvezuje člane SFD
• Opomine oziroma celo izključitev zaradi

nespoštovanja društvenega kodeksa
obravnava razsodišče pri upravnem odboru
SFD.

Vir: Kodeks farmacevtske etike. Farmacevtski vestnik 2000; 51: 3Vir: Kodeks farmacevtske etike. Farmacevtski vestnik 2000; 51: 32424--325.325.



Kodeks farmacevtske etike Slovenskega
farmacevtskega društva (2000)
Kodeks farmacevtske etike Slovenskega
farmacevtskega društva (2000)

• 1. Poslanstvo članov SFD je spoštovati osebnost in 
varovati dobrobit posameznika.

• 2. Član SFD (v nadaljevanju član) izkazuje enako
predanost vsakomur.

• 3. Član spoštuje posameznikovo pravico do 
svobodne izbire zdravljenja.

• 4. Član spoštuje in varuje posameznikovo pravico do 
zaupnosti.

• 5. Član sodeluje s svojimi kolegi in drugimi
strokovnjaki, pri čemer spoštuje njihove vrednote in 
sposobnosti.



Kodeks farmacevtske etike Slovenskega
farmacevtskega društva (2000)
Kodeks farmacevtske etike Slovenskega
farmacevtskega društva (2000)

• 6. Obnašanje člana v vseh strokovnih in poklicnih
odnosih je pošteno in odkrito.

• 7. Član služi interesom posameznikov, skupnosti in 
družbe v celoti.

• 8. Član ohranja in dopolnjuje svoje strokovno znanje
in spretnosti ter skrbi za osebnostno rast.

• 9. Član zagotavlja vsaj minimum storitev za bolnike
kljub nenormalnim okoliščinam in ne glede na
osebno moralno prepričanje.



Osnovna etična načelaOsnovna etična načela

• spoštovati osebnost (avtonomijo) pacienta, 
• ravnati dobro (pravilno zdraviti) in pri tem ne 

škoditi (v okviru razumnega pretehtanja koristi
pacienta) in 

• biti pravičen,
• biti zvest pacientu ter ohranjati zaupnost. 

• Na videz preprosti napotki lahko v praksi 
pomenijo izjemno težke odločitve.

Vir: Vir: VeatchVeatch RmRm, , HaddadHaddad A. A. CaseCase studiesstudies in in pharmacypharmacy ethicsethics. 2nd . 2nd EdtEdt. Oxford . Oxford UniversityUniversity PressPress
2008.2008.


