ÕE EETIKA KOODEKS
Õe eetika koodeksi eesmärk on toetada õdesid otsuste langetamisel nende igapäevases
töös.
Iga õde peab tegutsema nii, et ta oma tegevusega:
- arvestab kliendi/patsiendi huve
- teenib ühiskonna huve
- õigustab rahva lootust ja usaldust
- tõstab ja hoiab ülal oma elukutse mainet.
I ÕE TEGEVUSE EETILINE KÄSITLUS
Õe põhitegevus ja vastutus sisaldavad neli peamist aspekti:
- tervise edendamine ja säilitamine
- haiguste ennetamine
- tervise taastamine
- vaevuste ja kannatuste leevendamine.
Kogu maailmas on õe töö vajalikkus tähtsustatud. Õe tegevusele on iseloomulik inimese
elu, tema väärikuse ja õiguste austamine. Õe töö ei sõltu abistatava rahvusest, rassist ega
usust, ei nahavärvusest, vanusest ega soost, ei poliitilisest ega sotsiaalsest seisusest.
Koos teiste tervishoiu- ja sotsiaalalatöötajatega rakendab õde oma ametnikualaseid
teadmisi ja oskusi üksikisiku, perekonna ja kogu ühiskonna teenindamiseks ning neile abi
osutamiseks.
II ÕDE JA PATSIENT
Õe esmane ülesanne on, sõltumata olukorrast, anda kohest ja oskuslikku abi igale
abivajajale. Abi andmisel loob õde hoolduskeskkonna, kus austatakse abivajaja isiksust,
tema väärikust, kombeid ja usulisi tõekspidamisi.
Õde hoiab nii patsiendi kui tema perekonnaliikmete saladust ja kannab vastutust saladuse
levimise eest.
Õde kasutab temale usaldatud kliendi/patsiendi kohta käivaid andmeid ainult kohtu
nõudmisel või kui avalikustamist saab õigustada laiema ühiskondliku hüvega.
Õde alustab patsiendi enesemääramisõigust, teda õendusabi planeerimisse ja teostamisse
kaasates.
Õe ja patsiendi suhtlemine on rajatud usaldusele ja teineteise austamisele.
III ÕE TÖÖ JA KUTSEOSKUSED
Õde kannab isiklikku vastutust oma kutsealase tegevuse, teadmiste ja oskuste pideva
täiendamise eest.
Tundes vastustu, peab ta:
- Toimima viisil, mis edendab ja kaitseb kliendi/patsiendi huve ja heaolu;

-

Kindlustama, et tema poolt ega tema vastutusalas ei esineks tegevust või tegemata
jätmist, mis kahjustaks kliendi/patsiendi huve või ohustaks neid;
- Tunnistama igat lünka oma teadmistes, praktilistes oskustes ja kompetentsuses
ning keelduma igast kohustusest või vastutusest, mida ei ole võimalik ohutult
täita, omamata selleks oskusi või kogemusi. Õde tagab ja säilitab kvaliteetse
tegevuse igas olukorras.
Õde analüüsib nii oma kui teiste õdede tööd ning teeb ettepanekuid töö parandamiseks.
Õde käitub alati nii, et äratab usaldust oma isiku ja elukutse vastu.
IV ÕDE JA ÜHISKOND
Õde koos ühiskonna teiste liikmetega osaleb inimeste tervist edendavate ja säilitavate
sotsiaalsete probleemide lahendamisel, otsuste vastuvõtmisel ning elanikkonna heaolu
tagamisel.
V ÕDE JA KAASTÖÖTAJAD
Õde teeb aktiivset koostööd teiste tervishoiu- ja sotsiaaltöötajatega ühise eesmärgi nimel.
Õde abistab kolleege oma teadmiste, kogemuste ja vastutuse piires, et arendada nende
kutsealast pädevust ning abistab kõiki, kes tegelevad patsiendi eest hoolitsemisega.
VI ÕDE JA ELUKUTSE
Õel on otsustav roll oma hariduse ja praktilise töö standardite koostamisel ja
ellurakendamisel.
Õde võtab aktiivselt osa oma tegevuse kvaliteedi arendamisest.
Õde osaleb aktiivselt kutse- ja erialaühingute ning liitude kaudu oma tegevuse
maanduslike tingimuste loomisel ja parandamisel.
Õde teeb koostööd rahvusvaheliste kutse- ja erialaliitudega.
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