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ETICKÝ KODEX MEZINÁRODNÍHO McKENZIE INSTITUTU 

  

Tento kodex přísluší: 

  

Veškerému managementu a zaměstnancům institutu na celém světě a všem smluvním stranám 

členů fakulty. Tyto osoby budou respektovat práva a důstojnost všech jedinců a jednat 

bezúhonně, v zájmu společnosti a své profese. Tyto osoby se zavazují, že budou rozvíjet a 

sdílet znalosti a snažit se o profesionální dokonalost.  

 

  

1.         ODPOVĚDNOST VŮČI  PACIENTŮM 

  

            Fakulty institutu 

  

1.1  Budou poskytovat nejlepší možnou péči 

1.2  Prvořadé pro ně bude zdraví pacientů 

1.3  Přijmou plnou zodpovědnost za veškerou poskytovanou péči 

1.4  Se všemi informacemi o pacientech budou nakládat jako s důvěrnými a nebudou je 

poskytovat bez souhlasu pacienta nebo jeho zástupce, pokud si je nevyžádá soud 

1.5  Před zahájením léčby dostanou od pacienta informovaný souhlas 

1.6  Rozpoznají hranice svých profesních možností a v případě nutnosti si vyžádají konzultaci 

nebo odkáží pacienta na jiné zdravotnické profese 

1.7  Omezí se na klinické diagnózy a léčbu stavů, na které se specializují. 

  

2.         ODPOVĚDNOST POBOČEK INSTITUTU 

  

            Management a zaměstnanci poboček 

  

2.1 Budou pořádat McKenzie MDT vzdělávání se zaměřením na nejnovější informace 

2.2 Budou dodržovat osnovy stanovené Mezinárodním McKenzie institutem 

2.3 Nebudou nabízet kurzy způsobem, který je v rozporu se záměrem zásad a postupů 

Mezinárodního McKenzie institutu 

2.4 Získají informovaný souhlas od dobrovolníků, kteří pak mohou být k dispozici pro 

demonstrace na kongresech a konferencích. Standardní formulář poskytuje mezinárodní 

kancelář 



 

Stochovská 530 ● Praha 6 – Ruzyně ● 161 00 ● Tel./FAX: (+420) 235 301 705 ● e-mail: info@mckenzie.cz ● http:\\www.mckenzie.cz 
Bankovní spojení: FIO Banka ● č. účtu: 2200330169 / 2010 ● IČO: 266 33 299 

 

  

3.         ODPOVĚDNOST VŮČI SPOLEČNOSTI¨ 

             

            Fakulty institutu 

  

3.1 Budou se snažit zlepšit standardy myoskeletální péče ve společnosti 

3.2 Budou pracovat v souladu se všemi právními předpisy a nařízeními, které se vztahují 

k výkonu jejich profese 

3.3 Nahlásí příslušnému úřadu jakéhokoli člena, který bude nekompetentní, nebo jehož 

chování během praxe bude neetické či protiprávní 

  

4.         ODPOVĚDNOST TÝKAJÍCÍ SE VÝZKUMU 

  

            Fakulty institutu 

  

4.1 Před zahájením klinického výzkumu se ujistí, že tento výzkum je v souladu s etickými 

výzkumnými standardy zemí, ve kterých se má výzkum provádět 

4.2 Než přikročí k výzkumu, obdrží informovaný souhlas od všech subjektů nebo jejich 

zástupců 

4.3 Uzavřou kontrakty a smlouvy pouze v případě, bude-li možné dodržet profesní zásady. 

  

5.         ODPOVĚDNOST VŮČI INSTITUTU 

  

            Fakulty institutu 

  

5.1 Budou dodržovat zásady a postupy Mezinárodního McKenzie institutu a podporovat jeho 

poslání. 

5.2 Budou se chovat způsobem, který institutu a jeho členům zvýší respekt, a budou 

dodržovat všechna nařízení podrobně popsaná v Dohodě s nezávislou smluvní stranou. 

 

 


