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Kodeks Etyki Diagnosty Laboratoryjnego

Potrzeba ustanowienia Kodeksu Etyki Diagnosty
Laboratoryjnego wynika z rozwoju medycyny, w której
coraz wiêksz¹ rolê odgrywa wyspecjalizowana diag-
nostyka laboratoryjna. Pozwala ona nie tylko ustalaæ
trafne diagnozy umo¿liwiaj¹ce podejmowanie skutecz-
nych dzia³añ terapeutycznych, ale w coraz wiêkszym
stopniu przyczynia siê do rozwoju samego lecznictwa
i skutecznej profilaktyki medycznej. Jest rzecz¹ zro-
zumia³¹, ¿e wraz ze wzrostem znaczenia diagnostyki
laboratoryjnej w �wiadomo�ci �wiadczeniodawców
i pacjentów uzyska³a ona status zawodu zaufania pu-
blicznego. W praktyce oznacza to, ¿e przed diagno-
stami laboratoryjnymi stawiane s¹ wysokie wymagania
moralne i zawodowe. Kodeks Diagnosty Laborato-
ryjnego, którego sygnatariuszem jest zjazd przed-
stawicieli diagnostów laboratoryjnych pe³niæ bêdzie
wa¿n¹ rolê w procesie kszta³cenia specjalistów o wy-
sokim poziomie moralnym i w³a�ciwych postawach
zawodowych. Kodeks stanowi¹c wyraz ukszta³towanej
�wiadomo�ci moralnej �rodowiska, jest podstaw¹ do
oceny zawodowego zaanga¿owania i postaw moral-
nych cz³onków korporacji.

Kodeks diagnosty laboratoryjnego opiera siê na po-
wszechnie przyjêtych normach etyki oraz zasadach
wynikaj¹cych z tradycji zawodu. Naczeln¹ zasad¹ po-
stêpowania diagnosty laboratoryjnego jest dobro osoby
ludzkiej, które winno byæ chronione zarówno w odnie-
sieniach indywidualnych, jak i spo³ecznych. Z zasady

tej wynika zarówno powinno�æ poszanowania godno�ci
cz³owieka, jak równie¿ budowanie takich odniesieñ
w pracy zawodowej, by jej naczelnym celem by³a s³u¿-
ba cz³owiekowi wed³ug powszechnie cenionych war-
to�ci takich jak uczciwo�æ, rzetelno�æ i kompetencja.

I. Zasady ogólne:

1. Dobro pacjenta jest dobrem nadrzêdnym, wynika to
z jedyno�ci i niepowtarzalno�ci osoby ludzkiej.

2. Zespó³ nadrzêdnych warto�ci moralnych: dobro,
prawda, wolno�æ, równo�æ, sprawiedliwo�æ dyktuj¹
sposób i zasady postêpowania wobec pacjenta.

3. Diagno�ci laboratoryjni powinni spe³niaæ swoje
funkcje w sposób zgodny z podstawowymi norma-
mi etycznymi oraz zasadami sztuki zawodu.

4. Diagno�ci laboratoryjni postêpuj¹c wed³ug zasad
uczciwo�ci, bezstronno�ci, i rzetelno�ci powinni
wykonywaæ swoje czynno�ci zawodowe z szacun-
kiem dla osoby ludzkiej.

5. Maj¹c na uwadze donios³o�æ uprawianego zawodu
diagnosta laboratoryjny podejmuje swoje obowi¹z-
ki w poczuciu odpowiedzialno�ci za w³asne �rodo-
wisko, dbaj¹c o kszta³towanie w nim nienagannych
postaw oraz rozwój zawodowy.

II. Zasady szczegó³owe:

1. Diagnosta laboratoryjny wykonuje swoje czynno�ci
tak, by dbaj¹c o dobro i interes osób korzystaj¹cych
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Do Diagnostów Laboratoryjnych!
Przedstawiamy Pañstwu projekt �Kodeks Etyki Diagnosty Laboratoryjnego�, który jest owo-

cem pracy wielu osób i zatwierdzony przez Komisjê Etyczn¹ wybran¹ podczas Pierwszego Kra-
jowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych.

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych oczekuje, ¿e przed³o¿ony projekt �Kodeks Etyki
Diagnosty Laboratoryjnego� bêdzie przedmiotem konsultacji w �rodowisku diagnostów labora-
toryjnych do 15 sierpnia 2005 roku. Do tego czasu wp³yn¹ opinie i komentarze do w/w projektu.
Przed³o¿enie opinii i komentarzy przez cz³onków KIDL poprzedzi wprowadzenie pod obrady
i zatwierdzenie Kodeksu na Nadzwyczajnym Krajowym Zje�dzie Diagnostów Laboratoryjnych.

Opinie i komentarze prosimy kierowaæ na adres Biura KIDL
(ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa) z adnotacj¹ �KODEKS ETYKI�.

Oczekujemy, ¿e ka¿dy z Pañstwa we�mie udzia³ w debacie nad ostateczn¹ tre�ci¹ Kodeksu,
który zostanie przed³o¿ony Nadzwyczajnemu Zjazdowi Diagnostów Laboratoryjnych.

Z pozdrowieniem
Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

(�) Henryk Owczarek

PROJEKT KODEKSU ETYKI DIAGNOSTY LABORATORYJNEGO

przed³o¿ony przez Komisjê Etyki KIDL,
w dniu 20 kwietnia 2005 r. do konsultacji ze �rodowiskiem diagnostów laboratoryjnych.


