КОРПОРАТИВНА БІБЛІЯ

c e n t e r

ПЦ м. Києва прагне

створити культуру
найвищих
етичних стандартів.

Для цього ми створили Етичний кодекс
(Perinatalbible, Welcomebook) . Він допоможе
співробітникам дотримуватись правових та етичних
стандартів під час виконання повсякденної роботи і
відповісти на актуальні для кожного питання :

Що ми робимо?

На що ми здатні?
Якими є наші життєві установки?

Який в нас план?
Чим моя діяльність є цікавою для
пацієнтів та співробітників?

Де ж особисто моє місце в плані
розвитку Перинатального Центру?

Кожний співробітник Перинатального Центру є важливим.
Наш кодекс є основою професійної роботи в комфортних
умовах для кожного.
Всі співробітники зобов’язані підтвердити своїм підписом,
що вони отримали необхідні знання, прочитавши цей
кодекс та пройшовши тренінг.
Ми завжди готові відповісти на будь – які ваші запитання і
відкриті до діалогу.

Наша місія
Допомогти парі стати
батьками/надавати єдиний
високий стандарт медичної
допомоги мешканцям
Києва, України і світу.

ЗМІСТ
Створення оптимального робочого
середовища
Дискримінація
Повага до особистого життя та захист
персональних даних

Стратегія
Отримати визнання на
національному та міжнародному
рівні, залучити в найближчі
роки 1 мільйон пацієнтів з усього
світу, створивши атмосферу
професіоналізму і гостинності.

Права пацієнтів і свобода вибору
Спілкування з суспільством
Невідкладна допомога
Якість обслуговування
Подяка
Кар’єрний розвиток
Оцінка роботи
В мене проблема. Open talk

Цінність
Взаємодопомога та
впевненість один в одному.

Репутація
Вільні від наркотиків та алкоголю

Наше головне багатство –
наші співробітники.

СТВОРЕННЯ
ОПТИМАЛЬНОГО
РОБОЧОГО
СЕРЕДОВИЩА

Ми намагаємось створити для
кожного безпечні та комфортні
умови праці.

Ми визнаємо таланти та досягнення
всіх співробітників і підтримуємо
рівні можливості для кожного.

ДИСКРИМІНАЦІЯ

Забороняються всі форми дискримінації, а саме за
статтю, віком, расовою приналежністю, сексуальною
орієнтацією, релігією, зовнішністю, за наявністю
обмежених можливостей.

Це стосується не тільки при прийнятті
на роботу , але з прийняттям рішень
щодо , навчання, підвищенням в посаді,
продовження трудових відносин,
а також взаємовідносин
з пацієнтами та третіми сторонами.

Ми поважаємо закони тих
держав, пацієнти з яких у нас
народжують.

STOP

ПОВАГА ДО
ОСОБИСТОГО
ЖИТТЯ
ТА ЗАХИСТ
ПЕРСОНАЛЬНИХ
ДАНИХ

Усі працівники та особи з якими
Перинатальний Центр має відносини
(пацієнти, лікарі, наукова спільнота тощо)
мають право на недоторканість меж
особистого життя та на розуміння.

Довіра пацієнтів є основою для ефективної
взаємодії пацієнта і медичних працівників, та
слугує запорукою успішного результату.

Перинатальний Центр дотримується
принципів конфіденційності. Персональні
дані – це будь-яка інформація, що може бути
використана для ідентифікації особи
(паспортні дані, контактний телефон, медична
документація, адреса, адреса електронної
пошти та соціальних мереж).
Персональні дані мають бути захищеними,
використовуватись тільки згідно закону та
зберігатися лише протягом часу,
що є необхідним.

center

Перинатальний Центр грає важливу роль в охороні
здоров’я нашого суспільства. Ми повинні поважати
права пацієнта та його особисту гідність.
center

center

Наша ціль – надавати допомогу всім, хто її потребує.
Незалежно від віку, статі та платоспроможності.

center

ПРАВА ПАЦІЄНТІВ
І СВОБОДА ВИБОРУ

Ми використовуємо соціальні мережі для створення
діалогу з аудиторією.

СПІЛКУВАННЯ З
СУСПІЛЬСТВОМ

На основі законів та нормативних актів ми можемо
використовувати рекламну та маркетингову
діяльність для освіти і надання інформації про
Перинатальний Центр і послуги, які в ньому
надаються. Наша інформація – чесна та правдива.
Від імені Перинатального Центру висловлюватись
мають право тільки уповноважені особи. Кожен несе
особисту відповідальність за будь-яку інформацію,
що пов’язана з роботою Перинатального Центру,
в тому числі публікації інформації про пацієнтів і їх
фото, без наданої згоди.

НЕВІДКЛАДНА
ДОПОМОГА

НЕВІДКЛАДНА
ДОПОМОГА

Допомога має бути надана будь-якій особі,
що звернулась до Перинатального Центру в
невідкладному стані до стабілізації стану. Для
цього ми проводимо тренінги та заняття в усіх
відділеннях.

НЕВІДКЛАДНА
ДОПОМОГА

ЯКІСТЬ
ОБСЛУГОВУВАННЯ

Безпечність.
Найвища якість.

Наш обов’язок забезпечити складові частини
якісних та надійних послуг:

Своєчасність.
Поліпшує якість життя.

Справедливість.
Однаково для всіх.

Ефективність.
Уникати додаткових витрат та відходів.

ПОДЯКА
Співробітники не мають право прямо чи
опосередковано приймати подарунки чи
заохочення від будь-якого постачальника
послуг (фармакологічні компанії тощо)

Кар’єрний розвиток ( відвідування тренінгів,
курсів, наукова робота, участь в конференціях).

КАР’ЄРНИЙ
РОЗВИТОК

Розвиток співробітника
вигідний усім.

Перинатальний Центр виграє від
розвитку медичних працівників
шляхом збільшення потоку пацієнтів та
покращення репутації на ринку послуг.

Лікар в свою чергу отримує
подальші можливості для кар’єрного
розвитку, підвищення самооцінки,
відчуття власної значущості,
матеріальну винагороду і мотивацію.

Щомісяця в Перинатальному Центрі будуть оголошуватись медичні працівники з відзнакою за успіхи в роботі.
З подальшою винагородою.
Стратегією управління персоналом Перинатального
Центру обрано систему заохочень.

Щомісяця кандидатуру обирають шляхом анонімного
голосування і заповнення Google Form в трьох категоріях :

1
2

Найкраща акушерка/ медична сестра

3
4

ОЦІНКА
РОБОТИ
:

Найкращий лікар

Найкраща молодша медична сестра

Найкращий співробітник адміністративно управлінської ланки

Кожний з нас має право на повагу та гідність.
В Перинатальному Центрі це фундаментальний принцип.
Будь-яка поведінка , що порушує це правило , будь-яка
форма утисків є неприпустимою.

В МЕНЕ ПРОБЛЕМА
Open talk
Ми розуміємо, що у співробітників можуть
виникати питання, щодо тих чи інших правил,
коли для прийняття рішень їм потрібна порада
або наказ. Згідно нашої політики всі повідомлення
про неправомірні дії зі сторони Перинатального
Центру, співробітників, а також третіх сторін
з якими Перинатальний Центр співпрацює –
підлягають ретельній перевірці. При цьому мають
бути впроваджені всі необхідні кроки незалежно
від того, хто бере участь в конфлікті.

Способи вирішення
питання:
Ви можете звернутись до завідуючого вашого
відділення.
Наступним варіантом є – розмова з
представником етичного комітету.
Універсальним каналом зв’язку з найвищим
керівництвом є емейл: perinatal7kiyv@gmail.com
Також кожен співробітник може звернутись за
допомогою до психолога.
Кожному співробітнику, що повідомляю
про порушення етичних норм – ми гарантуємо
захищенність. В випадку проведення розслідування,
воно буде проведено чесно та сумлінно, з
дотримання принципів конфіденційності та призумції
невинності.
Доступ до всієї інформації будуть мати тільки ті
особи, які мають для цього підстави.
Всі порушення будуть підлягати розбору з
подальшими мірами.

РЕПУТАЦІЯ
Перинатальний Центр не приймає на
роботу співробітника, що був осуджений або
співпрацювати з людьми, що були осуджені або
пов’язані з злочинами в сфері охорони здоров’я.
Всі наші співробітники мають хорошу репутацію.

Ми закликаємо співробітників добровільно звертатися
за допомогою при виникненні проблем з алкоголем
та наркотиками. Всім працівникам заборонено
виготовляти та розповсюджувати, зберігати та
використовувати наркотики або будь-які речовини,
що змінюють свідомість.
Зрозуміло, що ніякий документ не може передбачити
всі можливі ситуації. Тому, в випадку сумніву,
щодо прийняття рішення або вирішення питання,
ми рекомендуємо кожному поставити собі запитання :
Чи співпадає моє рішення з етичним кодексом?
Чи є це законним?

ВІЛЬНІ ВІД
НАРКОТИКІВ ТА
АЛКОГОЛЮ

Як мої дії вплинуть на співробітників та пацієнтів?
Мені буде зручно, якщо моє рішення розголосять?

Перинатальний Центр залишає за собою право
вносити зміни в актуальний кодекс, повністю або
частково, в будь-який час за своїм розсудом і згідно
з нормативною базою.

В нас ніколи не буде другого шансу,
щоб створити перше враження!
Стандарт зустрічі відвідувача на ресепшен:

1
2
3
4
5

Відразу установити зоровий контакт з відвідувачем,
посміхнутися.
Привітатися з відвідувачем.
Запитати, чим допомогти?
Якщо питання не в компетенції робітника, тоді
звернутись до відповідного відділення або особи.
Якщо робітник вирішує питання відвідувача,
запропонувати почекати, показавши місце для
очікування.

Те як ми почали розмову, визначає 80 % загального
враження від Перинатального Центру!
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Стандарт прийому зміни в пологовій залі:
У здачі зміни беруть участь завідувач відділенням та
відповідальні чергові лікарі.
Здача зміни відбувається о 8:30, в святкові і вихідні дні
о 9:00.
При першому контакті з пацієнтом необхідно
привітатись та представитись.
Вагінальний огляд проводиться згідно паптограммі.
Відповісти пацієнтці на запитання у разі їх виникнення.

Стандарт поведінки в разі відмови пацієнта

1
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Пояснити пацієнту необхідність даної маніпуляції,
процедури або операції.
Відповісти на запитання.
Звернути увагу на швидкість та стиль мовлення
пацієнта, спробувати адаптуватись до його мови.
Звертатись до пацієнта за іменем, це підкреслить
індивідуальність та створює зв’язок в комунікації між
пацієнтом і лікарем.
В розмові задати пацієнту не менше 2 разів уточнюючі
запитання, щодо вищеобговореного.
Якщо пацієнт заперечує, необхідно позитивно
відреагувати і знайти компроміс.
Задокументувати відмову або відсрочення маніпуляції,
процедури або операції.

