Sairaalafyysikon eettiset säännöt
Johdanto
Sairaalafyysikon tehtäviä terveydenhoidossa voidaan kuvata seuraavasti. Sairaalafyysikko
suunnittelee, ehdottaa käyttöön otettaviksi, ottaa käyttöön ja käyttää ajanmukaisia diagnostisia ja
hoitolaitteita ja -menetelmiä yksittäisten potilaiden tai potilasryhmien hoidossa
antaa neuvoja lääkäreille tutkimusmenetelmien soveltuvuudessa uusiin tilanteisiin ja neuvoo
tavallisesta poikkeavien tulosten arvionnissa
ylläpitää yksikkönsä tarjoamien palvelujen korkeaa laatua
toimii säteilyn lääketieteellisen käyttöön liittyvissä toiminnoissa Sosiaali- ja terveysministeriön
asetuksen 423/2000 15 § edellyttämänä lääketieteellisen fysiikan asiantuntijana ja antaa säteilyn
käyttöön liittyvää koulutusta muulle henkilökunnalle
osallistuu kliinisiin auditointeihin, tukee tietotekniikan tehokasta hyväksikäyttöä sekä arvioi uusien
teknisten kehitysaskelten soveltuvuutta yksikkönsä potilastyöhön
osallistuu erityisesti niihin ongelmalähtöisiin tutkimus- ja menetelmäkehityshankkeisiin, joissa
tarvitaan kriittistä ja innovatiivista sairaalafysiikan erikoisosaamista
opettaa ja kouluttaa työpaikkansa eri ammattiryhmiä tieteellisten menetelmien käytössä
Monissa näistä tehtävistä sairaalafyysikko tekee päätöksiä ja antaa neuvoja, jotka vaikuttavat suoraan
potilaiden hoitoon. Kaikissa näistä tehtävistä hän on vuoravaikutuksessa useiden eri terveydenhuollon
ammattiryhmiä edustavien henkilöiden kanssa ja joskus tavallisten kansalaisten kanssa.
Sairaalafyysikon eettiset ohjeet on laadittu varmistamaan, että sairaalafyysikot toimivat kaikissa
tilanteissa ammatilleen sopivalla tavalla.

Eettiset säännöt
1.

Muista, että kaikissa tilanteissa potilaan etu on ensisijainen. Älä aiheuta hänelle terveydellistä
vaaraa. Kunnioita hänen yksityisyyttään ja ihmisarvoaan.
2. Kanna henkilökohtaisesti vastuuta omasta työstäsi ja siitä työstä, jota toiset tekevät sinun
ohjauksessasi.
3. Huolehdi parhaasi mukaan siitä, että alaisenasi tai ohjauksessasi työskentelevät henkilöt ovat
päteviä suorittamaan heille annetut tehtävät ja että heillä on kaikki tehtäviin tarvittavat resurssit.
Seuraa heidän kuormittumistaan työssä ja ryhdy toimenpiteisiin, jos kuormitus uhkaa tehtävien
turvallista suorittamista.
4. Ylläpidä ja kehitä ammatillisia tietojasi ja pätevyyttäsi. Pidä huolta, että niin tekee myös
vastuullasi oleva muu henkilökunta.
5. Älä ota vastaan tehtäviä, joihin et ole pätevä.
6. Älä missään tilanteessa anna itsestäsi sellaista kuvaa, että olisit lääkäri. Voit esittää potilaalle
hänen diagnoosiaan tai hoitoaan koskevia suoria arvioita vain, jos sellaisesta menettelystä on
työpaikallasi erikseen sovittu tai jos hoitava lääkäri pyytää sinua niin tekemään.
7. Kunnioita työssä saamasi tiedon luottamuksellisuutta.
8. Huolehdi parhaan kykysi mukaan siitä, että antamasi tiedot ovat luotettavia ja puolueettomia. Tee
kaikkesi, jotta henkilö, joka hylkää antamasi tiedon, ymmärtää tekonsa seuraukset - erityisesti, jos
asia koskee turvallisuusmääräyksiä. Ilmoita tarvittaessa asiasta esimiehillesi.
9. Muista, että työsi toisten terveydenhuollon ammattilaisten ja toisten fyysikoiden kanssa on
yhteistyötä. Pyri aina omalla toiminnallasi yhteistyön vahvistamiseen.
10. Älä ota vastaan mitään lahjaa tai huomionosoitusta, joka voitaisiin nähdä yrityksenä vaikuttaa
ammatillisiin arviointeihisi.
11. Käyttäydy joka tilanteessa tavalla, joka noudattaa terveydenhuollon korkeimpia eettisiä periaatteita
ja edistää ammattisi ja ammattikuntasi kunniaa ja arvostusta.

