Etický kodex poskytovatele první pomoci na vyžádání Zdravotnické záchranné služby
Plzeňského kraje
1) Pro poskytování první pomoci na vyžádání ZZS PK jsem se rozhodl/a zcela dobrovolně,
bez zištných důvodů, motivován/a snahou poskytnout pomoc osobám v mém okolí, které
jsou nebo by mohly být přímo ohroženy na svém životě, a které tuto pomoc potřebují.
2) Pro práci first respondera (dále jen FR) mám potřebnou kvalifikaci a v případě končící
platnosti požadovaného certifikátu si zajistím jeho další prodloužení. Taktéž budu udržovat
mobilní aplikaci O2 SOS neustále aktualizovanou a budu s ní pracovat v souladu s
návodem.
3) První pomoc budu provádět dle svého nejlepšího vědomí a svědomí, také proto si udržuji
svou odbornou úroveň dalším samostudiem, vyhledáváním novinek v doporučených
postupech v první pomoci nebo účastí na odborných kurzech a školeních, které mi v mé
dobrovolné činnosti FR pomohou.
4) Při poskytování první pomoci budu v první řadě dbát na svou bezpečnost a bezpečnost
ostatních, mohu vykonávat pouze činnost, k níž jsem byl proškolen/a. Sám/sama rovněž
budu dbát na to, abych minimalizoval/a či zcela vyloučil/a další škody na zdraví či na
majetku postižených osob.
5) Nikdy nebudu poskytovat první pomoc jako FR pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky,
je lépe mít v těchto situacích mobilní aplikaci deaktivovánu.
6) Pokud budu jako FR přítomen ve směně na pracovišti, které poskytuje službu jako FR
z titulu své funkce (složky IZS), budu mít mobilní aplikaci O2 SOS deaktivovánu.
7) Při transportu na místo události budu dodržovat pravidla silničního provozu a příslušné
zákony a vyhlášky, které se silničního provozu týkají, a budu dbát na svou bezpečnost.
8) Často vstupuji na soukromé pozemky či do bytů, vždy si zde vyžádám ke vstupu svolení.
Na místě události vystupuji slušně, zdvořile a chovám se tak, abych dobře reprezentoval/a
ZZS PK, která mě na místo vyslala.
9) Zachovám povinnou mlčenlivost o skutečnostech, které zjistím na místě události, či kterých
jsem byl svědkem, respektuji právo na ochranu osobnosti a právo na soukromí.
Neposkytuji taktéž žádné informace, zvukový či obrazový záznam o proběhlém zásahu
nepovolaným osobám nebo médiím, v žádném případě jej nezveřejňuji na sociálních sítích.
Tyto informace lze poskytnout pouze cestou tiskového mluvčí ZZS PK.
10) Jsem si vědom/a, že v případě závažného porušení tohoto etického kodexu mohu být
vyřazen/a ze seznamu FR. Dále jsem si vědom/a toho, že nedodržení toho, k čemu jsem
se zavázal/a, pro mne může znamenat následný právní postih dle platné legislativy České
republiky.
Seznámil/a jsem se s Etickým kodexem poskytovatele první pomoci na vyžádání ZZS PK,
porozuměl/a jsem mu a budu se jím řídit.
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