Tento kodex charakterizuje chování ergoterapeuta na všech úsecích ergoterapie.

Vlastnosti ergoterapeuta


Ergoterapeut musí být bezúhonný, ukázněný, spolehlivý a zodpovědný. Musí mít
schopnost dobré autoregulace a empatie. Předpokladem je i emoční vyrovnanost,
pracovní stabilita a organizační schopnosti.



Profesionální vztahy. Ergoterapeut musí za všech okolností dodržovat profesionální
a etické standardy. Spolupracuje s ostatními kolegy, bere v potaz jejich příspěvky.
V případě nelegální-ho či neetického jednání je ergoterapeut povinen osobně upozornit
kolegu, jež kodex porušil. Nedojde-li k nápravě, je povinen informovat profesní
organizaci.



V přítomnosti pacientů neřeší problémy provozního, profesního a osobního charakteru.

Zodpovědnost ergoterapeuta k pacientům


Ergoterapeut přistupuje ke všem pacientům bez předsudků a pacienta považuje za
sobě rovného. Ve vztahu k pacientům uplatňuje spravedlnost. Všem věnuje stejnou
pozornost a potřebnou péči, bez ohledu na odlišnou rasu, etnickou příslušnost,
náboženské vyznání, pohlaví, věk, handicap, sociální a finanční situaci.



Dodržuje mlčenlivost o pacientových osobních záležitostech a skutečnostech. Nesmí
mluvit o záležitostech klienta s nikým jiným, než s tím, kdo je spoluodpovědný za péči
o něj. Osobní informace poskytuje jen se souhlasem pacienta a v rozsahu své profesní
pravomoci.



Ergoterapeut je oprávněn si účtovat poplatky za své služby. Všechny poplatky placené
pacientem musí být odpovídající nákladům a kvalitě poskytovaných služeb. Pacient
musí znát výši poplatku předem.

Týmová spolupráce
Ergoterapeut produktivně spolupracuje v rámci multidisciplinárního nebo interdisciplinárního
týmu, aby byly splněny medicínské a psychosociální cíle léčebného plánu pacienta. Poskytuje
spolupracovníkům potřebné informace o postupu léčby a všech změnách, ovlivňujících
léčebný plán.

Rozvoj odborných znalostí
Ergoterapeut zvyšuje svou odbornou úroveň celoživotním studiem a své nabyté vědomosti
a dovednosti uplatňuje v praxi.
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Propagace profese
Povinností ergoterapeuta je podílet se na zlepšování úrovně a rozvoji své profese. Podporuje
a propaguje ergoterapii ve veřejném životě, v ostatních odborných organizacích a státních
orgánech na regionální, národní i mezinárodní úrovni.
ZDROJ
Česká asociace Ergoterapeutů. Etický kodex ergoterapeuta. Česká asociace ergoterapeutů.
http://www.ergoterapie.cz/Page.aspx?PageID=1.
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