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Klinički laboratorijski genetičar postupati će u skladu sa sljedećim propisima:
1. Poštivati će ljudska prava korisnika* u skladu s preporukama Svjetske
zdravstvene organizacije (SZO).
2. Postupati će u skladu sa zakonskim i etičkim propisima države u kojoj se provodi
praksa.
3. Omogućiti će jednakost pristupa uslugama, bez diskriminacije na temelju etničkog
podrijetla, vjere, političkih ili drugih uvjerenja, spola, invaliditeta, dobi ili spolne
orijentacije.
4. Štititi će povjerljive podatke dobivene tijekom pružanja profesionalnih usluga te će
pribaviti suglasnost za otkrivanje podataka drugim stručnim osobama i/ili
članovima obitelji
5. Pružati će precizne informacije o traženom dijagnostičkom postupku i drugim
(daljnjim) dostupnim dijagnostičkim mogućnostima, te će pribaviti informirani
pristanak u svrhu poštivanja prava korisnika za donošenjem odluka na temelju
vlastitih uvjerenja i vrijednosti.
6. Provoditi će radne postupke u skladu s pravilnicima i propisima rukovanja
medicinskom laboratorijskom opremom, kako bi se zagarantirala sigurnost
korisnika, radnika i okoline.
7. Pisati će laboratorijske nalaze kako bi se korisnicima omogućilo donošenje
informiranih odluka bez prisile.
8. Izbjegavati će bilo kakvo narušavanje profesionalnog odnosa s korisnicima ili
kolegama.
9. Voditi će jasne, precizne i datirane laboratorijske, medicinske i stručne zabilješke.
10. Surađivati će i komunicirati s kolegama kako bi se zadovoljili standardi dobre
kliničke prakse, odnosno kako bi se osigurala sljedivost provedenih postupaka.
11. U prikladnim situacijama zastupati će korisnika usluga.

12. Prema potrebi izvijestiti će korisnika o mogućim posljedicama na njegovu
sigurnost i/ili kvalitetu pružene skrbi te provođenje dijagnostičkih postupaka.
13. Biti će svjestan svog fizičkog, mentalnog i emocionalnog zdravlja te će u skladu s
time poduzeti neophodne mjere kako bi se spriječili mogući nepovoljni učinci na
izvršavanje radnih obveza.
14. Surađivati će s drugim znanstvenicima, stručnjacima, kolegama koji se bave
dijagnostikom, te drugim medicinskim djelatnicima kako bi se korisniku pružilo
najprikladnije genetsko savjetovanje.
15. Biti će svjestan svojih osobnih uvjerenja i razine stručnosti, te će sukladno tome
savjetovati korisnika kako bi mu se pružila adekvatna usluga i omogućilo
donošenje vlastitih odluka.
16. Održavati će razinu vlastitih znanja i vještina putem trajnog stručnog
usavršavanja.
*riječ „korisnik“ odnosi se na savjetnike, savjetovane osobe, pacijente, pojedince i/ili
kolege medicinske stručnjake

