ФАРМАЦЕУТСКА КОМОРА СРБИЈЕ

ПОСЛОВНИК
о раду
Етичког одбора

Београд, 18. април 2007.године

На основу чл. 65. Статута Фармацеутске коморе Србије, а у вези са чл. 27.
Закона о коморама здравствених радника, Управни одбор Фармацеутске коморе
Србије на седници одржаној 18. априла 2007. године и Етички одбор
Фармацеутске коморе Србије на седници одржаној дана 24. маја 2007. године
донео је

ПОСЛОВНИК
о раду
Етичког одбора Фармацеутске коморе Србије

I

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Овим Пословником о раду (у даљем тексту: Пословник) Етичког одбора
Фармацеутске коморе Србије (у даљем тексту: Етички одбор) утврђују се начин
рада Етичког одбора и поступак спровођења Етичког кодекса фармацеута
Србије (у даљем тексту: Етички кодекс).
Члан 2.
Делокруг Етичког одбора утврђен је Законом о коморама здравствених радника
(у даљем тексту: Закон), и то чл. 27. и Статутом Фармацеутске коморе Србије (у
даљем тексту: Статут) и то чл. 64 – 66.
Избор чланова Етичког одбора извршен је у складу са Статутом.

Члан 3.
Етички одбор ради у седницама.
Етички одбор доноси одлуке, даје предлоге и даје мишљења (у даљем тексту:
одлука).
Етички одбор доноси одлуке већином гласова чланова Етичког одбора.
Члан 4.
На захтев Суда части Фармацеутске коморе Србије или овлашћеног лица за
покретање дисциплинског поступка против члана Коморе, Етички одбор даје
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мишљење о карактеру и врсти стручне грешке начињене у спровођењу
фармацеутске здравствене делатности.
Етички одбор при давању мишљена из става 1. овог члана не одлучује о кривици
нити о покретању дисциплинског поступка против члана Коморе који је
начинио стручну грешку у обављању фармацеутске здравствене делатности.

II

ПРИМЕНА ЕТИЧКОГ КОДЕКСА
Члан 5.

Примена Етичког кодекса врши се путем тумачења принципа као исказних
моралних принципа, фундаменталних моралних начела и моралних вредности
који су примењиви у здравству и дужности као стандарда професионалног
понашања које се имају прихватити и поштовати у обављању професије
здравственог радника.
Члан 6.
Повреда принципа утврђеним у наредним члановима су основ за утврђивање
повреде Етичког кодекса.
Повреде дужности представљају повреде дефинисаних дужности у оквиру
принципа Етичког кодекса и настају повредом описане дужности утврђеним
тачкама и подтачкама принципа.

Први принцип
Члан 7.
Принцип постављање здравља, сигурности и добробити пацијента у центар
професионалне пажње фармацеута у сваком случају повређен је када се на било
који начин не поштује принцип primum non nocere (важно је не нашкодити).

Други принцип
Члан 8.
Принцип фармацеут изграђује професионалан однос са сваким пацијентом
повређен је било којом радњом којом се прави разлика међу пацијентима у
пружању услуге фармацеутске здравствене делатности.

3

Трећи принцип
Члан 9.
Принцип фармацеут уважава интегритет, потребе пацијента и његово
достојанство повређен је увек када је на било који начин повређено
достојанство личности пацијента.

Четврти принцип
Члан 10.
Принцип фармацеут поштује право поверљивости и приватности у здравству
у сваком случају обавезује на чување професионалне тајне и увек настаје
одавањем на директан или индиректан начин професионалне тајне предвиђене
овим принципом.
Пети принцип
Члан 11.
Принцип - фармацеут поштује права пацијента на добијању одговарајуће
фармацеутске заштите и омогућава испуњење ових права у сваком случају је
флагрантно повређен напуштањем радног места док фармацеут не добије
замену.
Шести принцип
Члан 12.
Принцип - фармацеут пружа стручне савете и препоруке у професионалном
раду уважавајући етичке принципе аутономије и информисане сагласности
повређен је ометањем, на директан или индиректан начин, слободе пацијентовог
избора.
Седми принцип
Члан13.
Принцип – фармацеут поштује законске прописе, придржава се високих
професионалних стандарда и истиче достојанство и часност свог позива увек
је повређен било којом повредом важећих прописа.
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Осми принцип
Члан 14.
Принцип – фармацеут континуирано настоји да обогати своје знање и ниво
стручне оспособљености флагрантно је повређен ако фармацеут, директно
одбије стручно усавршавање, а одбије да властито знање пренесе на мање
искусне колеге за које је одговоран овај принцип повређен је у свакој ситуацији
када фармацеут због недостатака (пропуста) у знању није у стању да пружи
адекватну услугу пацијенту.

Девети принцип
Члан 15.
Принцип – фармацеут сарађује са својим колегама и другим здравственим
радницима у циљу постизања максималних резултата у обављању
фармацеутске здравствене делатности повређен је сваком каквом
манифестацијом несарадње или опструктивног карактера неопходне сарадње –
на било који начин.
Десети принцип
Члан 16.
Принцип – фармацеут доприности систему здравствене заштите и излази у
сусрет потребама друштва у сваком случају је повређен било каквим
опструктивним односом према променама у систему здравствене заштите и
променама у циљу безбедне и ефикасне здравствене заштите.
Једанаести принцип
Члан 17.
Принцип - фармацет активно учествује у испитивању лекова и медицинских
средстава је повређен у сваком случају када фармацеут укључен у
биомедицинска истраживања на било који начин одступи од протокола
испитивања одобреног од стране Етичког комитета.
Дванаести принцип
Члан 18.
Принцип – фармацеут не учествује, нити подржава рекламне кампање лекова
и/или медицинских средстава повређен је било којом радњом којом се
обезбеђује да садржај рекламе за фармацеутски производ буде умерен.
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Тринаести принцип
Члан 19.
Принцип – фармацеут у границама своје стручне оспособљености комуницара
са медијима у циљу пружања објективних и веродостојних информација и
сноси одговорност за јавне наступе у сваком случају повређен је било каквим
ускраћивањем захтеване информације или изношењем нетачних информација
или јавним наступом којим се вређа углед, право и достојанство здравствене
струке у целини.

III

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 20.

Етички одбор друге послове из свог делокруга обавља интензивно сарађујући
са другим коморама здравствених радника, факултетима, научним и
здравственим установама, референтним установама у земљи и иностранству.
Своје одлуке, ставове, сугестије, тенденције и сл. Етички одбор може
објављивати у средствима информисања.
О начину информисања Етички одбор одлучује у сарадњи са директором
Коморе.
Члан 20.
Овај Пословник ступа на снагу даном доношења.

Председник Управног одбора
Небојша Јорговановић, дипл. фарм. спец.

Председник Етичког одбора
Гордана Симић, дипл. фарм. спец.
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