
CODUL DE ETICA AL BIOLOGILOR, BIOCHIMISTILOR SI CHIMISTILOR DIN SISTEMUL SANITAR DIN 

ROMANIA CONFORM EC4 

1. Calitate si excelenta 

Specialistul în Chimie Clinica si Medicina de laborator (biolog,chimist si  biochimist) pune cunostintele sale în 

ceea ce priveste capacitatea de diagnostic de laborator (inclusiv indicatia pentru analize, fiabilitatea 

rezultatelor, interpretarea rezultatelor si cercetarea stiintifica) în slujba serviciului de diagnostic,tratament si 

prevenire a bolilor omului. 

2. Dezvoltarea profesionala continua 

Pentru a-si îndeplini îndatoririle în mod optim si în conformitate cu ceea ce este considerat de buna practica în 

profesia sa si având în vedere legile tarii în care lucreaza, Specialistul în Chimie Clinica si Medicina de 

laborator (biolog, biochimist si chimist ) trebuie sa : 

a. mentina si sa dezvolte competenta sa la cel mai înalt nivel de calitate în toate domeniile relevante (stiintifice 

si practice) cu privire la evolutiile de îngrijire a sanatatii, în general, si Chimie Clinica si Medicina de laborator, 

în special, prin participarea în mod regulat la cursuri de formare relevante si alte programe de pregatire si 

dezvoltare profesionala continua, pe întreaga durata a activitatii profesionale si în timpul exercitarii profesiei 

sale; 

b.  accepte sarcini / misiuni numai în domeniul sau de competenta; dincolo de aceste limite, el va lucra în 

colaborare cu expertii corespunzatori; 

c. sa se informeze continuu asupra codurilor legale de practica, care afecteaza munca lui. 

Specialistul în Chimie Clinica si Medicina de Laborator (biolog, biochimist si chimist) trebuie  sa-si mentina 

angajamentul la profesia sa din domeniul Chimiei Clinice si Medicinii de Laborator, acela de a lua parte la 

activitatile societatilor sale stiintifice, în special ale celor care promoveaza profesia si contribuie la formarea 

continua a membrilor lor. 

3. Conformitatea cu coduri de etica si conduita 

Specialistul în Chimie Clinica si Medicina de laborator (biolog, biochimist si chimist) trebuie sa respecte nu 

numai prevederile prezentului cod de conduita, dar si legislatia sau orice alte coduri de practica si standarde 

legate de activitatea sa profesionala , care sunt aplicate în tara în care lucreaza. 

4. Onestitate si integritate 

Integritatea profesionala si onestitatea intelectuala a Specialistului în Chimie Clinica si Medicina de laborator 

(biolog, biochimist si chimist) sunt o garantie a impartialitatii sale de analiza, judecata si decizie. 

Specialistul în Chimie Clinica si Medicina de laborator (biolog, biochimist si chimist), trebuie sa evite în orice 

moment, înselaciunea în ceea ce priveste cunostintele sale profesionale si stiintifice, cum ar fi frauda, plagiat, 

tainuirea, omisiunea necorespunzatoare a informatiilor precum si exprimarea opiniilor incorecte sau care induc 

în eroare în activitatea clinica si în cercetare. 

Specialistul în Chimie Clinica si Medicina de Laborator (biolog, biochimist si chimist) nu va accepta nici o 

obligatie care-l aduce în conflict cu independenta sa profesionala. 



În special, acesta se angajeaza 

a. de a nu solicita sau accepta cadouri, avantaje pecuniare sau beneficii din  industria medicamentelor sau 

industria de diagnostic, cu exceptia cazului în care sunt de valoare monetara scazuta si irelevante pentru a 

practica profesia în Chimie Clinica si Medicina de Laborator 

b. de a nu solicita sau accepta sponsorizari de la promotiile de vânzare pentru simpozioane sau congrese cu 

exceptia cazului în care sponsorizarea este la nivel rezonabil si este subordonata scopului principal al întâlnirii 

si nu se extinde la alte persoane din afara sferei profesionale. 

c. sa nu accepte sprijin financiar din partea industriei, direct sau indirect, altul decât pentru evenimente cu 

scopuri pur profesionale si stiintifice; astfel de cadouri trebuie sa fie întotdeauna la un nivel rezonabil si 

subordonate obiectivului stiintific principal al evenimentului si nu trebuie sa fie extinse la alte persoane în afara 

profesionistilor din domeniul sanatatii. 

 

5. Relatia cu alte persoane 

Specialistul în Chimie Clinica si Medicina de Laborator  (biolog, chimist si biochimist)  actioneaza în 

permanenta cu curtoazie, cinste si integritate în relatiile sale cu pacientii si alte persoane, inclusiv colegii din 

domeniul profesional si nu trebuie sa se angajeze în nici o activitate sau comportament care ar putea discredita 

profesia sau a submina încrederea publica în profesie. 

El nu trebuie sa abuzeze de pozitia sa profesionala pentru a stabili relatii nepotrivite cu pacientii, pentru a 

convinge pacientii sa dea sau împrumuta bani sau beneficii, pentru a recomanda tratamente sau investigatii 

care nu sunt în interesul superior al pacientului, sau de a nu recomanda sau efectua investigatii sau tratamente 

medicale care nu intra în sfera sa de competenta. 

El trebuie sa raporteze angajatorilor sau organismelor de reglementare cazurile în care el considera ca un 

coleg din sanatate are un comportament inadecvat sau performanta lui este o amenintare la adresa sanatatii 

unui pacient. 

6. Independenta si impartialitatea 

Specialistul în Chimie Clinica si Medicina de Laborator (biolog, biochimist si chimist) trebuie sa-si exercite 

judecata profesionala în cadrul responsabilitatilor sale impartial si obiectiv, dupa luarea în considerare a tuturor 

circumstantelor relevante, în interesul pacientului sau, fara presiuni din surse externe sau conflicte de interese. 

El trebuie sa se asigure de asemenea ca interesele participantilor la cercetare sunt protejate. 

Specialistul în Chimie Clinica si Medicina de Laborator (biolog, biochimist si chimist) va servi fiecare pacient în 

parte la cele mai înalte standarde ale capacitatii profesionale si  va furniza publicului larg informatii, în cadrul în 

domeniul sau de competenta, pentru a permite o întelegere corecta a problemelor de sanatate de interes 

public. 

  

 

7. Confidentialitatea 



Specialistul în Chimie Clinica si Medicina de Laborator (biolog, biochimist si chimist), fara a aduce atingere 

legislatiei privind viata privata aplicabile în tara în care lucreaza, este obligat sa respecte confidentialitatea 

informatiilor obtinute de catre acesta în activitatea sa profesionala. Specialistul în Chimie Clinica si Medicina de 

Laborator (biolog, biochimist si chimist)  trebuie sa nu   utilizeze abuziv  aceste informatii. El se va asigura ca 

informatiile despre un pacient nu sunt divulgate altor persoane decât în anumite situatii, ca de exemplu altor 

profesionisti de sanatate implicati în îngrijirea pacientului, si, acolo unde este posibil, cu consimtamântul 

informat al pacientului. 

  

8. Conflictul cu convingerile morale si etice 

Specialistul în Chimie Clinica si Medicina de Laborator (biolog, biochimist si chimist) nu este obligat sa ofere un 

serviciu profesional daca acesta este în conflict cu propriile convingeri morale sau religioase, dar trebuie sa 

respecte convingerile morale, religioase si culturale ale pacientilor. 

Daca el este de acord sa furnizeze un serviciu, el trebuie sa înlature convingerile religioase personale, 

culturale, fiziologice sau de alta natura. El trebuie sa asigure un acces echitabil la serviciile sale tuturor celor 

care au dreptul sa le foloseasca. 

9. Delegatia si supravegherea 

Ca sef si / sau membru al echipei care lucreaza în Chimie Clinica si Medicina de laborator, Specialistul în 

Chimie Clinica si Medicina de laborator (biolog, biochimist si chimist), având în vedere circumstantele speciale 

ale situatiei în cauza, trebuie sa 

a. obtina o definitie clara a serviciilor solicitate de el si / sau echipa sa; 

b. se asigure ca toate activitatile în laborator sunt organizate si executate cât mai exact si cât mai repede 

posibil; 

c. protejeze securitatea si bunastarea colegilor sai, natura si mediul înconjurator; 

d. respecte superiorii, colegii si subordonatii prin luarea în considerare a cerintelor si aspiratiilor lor, cu conditia 

ca acestea sa respecte legile si etica profesiilor lor; 

e. depuna eforturi pentru un nivel ridicat de realizare tehnica a sarcinilor sale, sa contribuie si sa promoveze un 

mediu sanatos si placut pentru colegii sai; 

f. se asigure ca în cazul în care o sarcina este delegata unei persoane, aceasta are cunostintele, aptitudinile si 

competentele necesare pentru a întreprindere aceasta sarcina în mod eficient si eficace si este supravegheata 

corespunzator. 

  

10. Asigurarea profesionala 

Specialistul în Chimie Clinica si Medicina de Laborator (biolog, biochimist si chimist) trebuie sa aiba o forma de 

asigurare în ceea ce priveste raspunderea potentiala fata de pacienti si, dupa caz, terte parti, care decurg din 

activitatea profesionala. Acest lucru ar trebui sa fie la un nivel suficient pentru a garanta ca o reclamatie 

justificata ar fi în mod corespunzator compensata. Aceasta asigurare poate fi efectuata printr-un angajament 



national pentru serviciile furnizate de stat, de catre un angajator, prin calitatea de membru al unei asociatii 

profesionale sau de un practician individual. 

În mod exceptional, printr-un angajament prealabil formal, riscul poate fi suportat de catre destinatarul 

serviciului în statele membre în care legislatie permite un astfel de aranjament. Pacientul ar trebui sa fie 

constient de aceste acorduri. 

11. Publicitatea 

Publicitatea pentru Specialistii în Chimie Clinica si Medicina de Laborator (biolog, biochimist si chimist) atât în 

sectorul sanatatii publice cât si în cel privat variaza considerabil în statele membre. În statele membre în care 

publicitatea la serviciile unui specialist este permisa, orice forma de publicitate trebuie sa fie corecta, onesta, 

legala, decenta si trebuie sa se concentreze exclusiv pe serviciile profesionale oferite. 

12. Sanctiuni 

În cazul în care un specialist în Chimie Clinica si Medicina de Laborator (biolog, biochimist si chimist) nu 

respecta prezentul cod de conduita, organismul sau national de reglementare (daca este cazul) si societatea 

sa nationala vor fi responsabile pentru stabilirea vinovatiei si a sanctiunilor. 

Daca un specialist este supus sanctiunii disciplinare (de exemplu, suspendarea, înlaturarea) din registrul lor 

national, EC4 va aplica aceeasi sanctiune în raport cu Registrul EC4. 

  
 


