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Sissejuhatus 

 
Pärast seda, kui ELi liikmesriikide arv oli kasvanud 
juba 27ni, mis omakorda vähendas järgneva kahe 
organisatsiooni vahel valitsevaid geograafilisi 
erinevusi, otsustasid Euroopa Ühenduse kliinilise 
keemia ja laborimeditsiini liit ehk EC4 ning Euroopa 
kliinilise keemia ja laborimeditsiini ühenduste liit ehk 
FESCC ühineda. Nii asutatigi 2007. aastal Euroopa 
kliinilise keemia ja laborimeditsiini liit ehk EFCC. 
EFCC on rahvusvahelise kliinilise keemia ja 
laborimeditsiini liidu ehk IFCC haru. EC4 on EFCC 
allorganisatsioon, mis vastutab EC4 kliinilise keemia 
ja laborimeditsiini spetsialistide registri tegutsemise 
eest. 

Üks EC4 ja EFCC põhieesmärk on edendada 
kliinilise keemia ja laborimeditsiini spetsialistide 
kutsealast enesetäiendamist ning tagada nende 
ametialase tegevuse kõrge tase (1, 2). Seda silmas 
pidades asutas EC4 1997. aastal Euroopa 
registreerimissüsteemi, kuhu saavad end kanda 
kliinilise keemia ja laborimeditsiini spetsialistid kõigist 
EC4 liikmesriikidest (3–5). Enda registreerimisel 
võtab kliinilise keemia ja laborimeditsiini spetsialist 
kohustuse pidada kinni EC4 Käitumispõhimõtetest 
(5). See tegevusjuhend täiendab registrisse kantava 
spetsialisti töökohariigis kehtivat käitumispõhimõtteid 
ega asenda seda mingil viisil. 

Käitumispõhimõtete esialgne versioon võeti 
vastu 2003. aastal (6). Käesolev Käitumispõhimõtted 
on selle parandatud ja täiendatud versioon, milles on 
arvestatud kõnealuses valdkonnas toimunud üldiste 
muutustega, eeskätt 2007. aastal Euroopa 
vabakutsete nõukogu ehk CEPLISe (EFCC liige) 
vastu võetud avaldusega ühiste väärtuste kohta (7). 

 
 

EC4/EFCC tegevusjuhend 
 
 
Üldpõhimõtted 

 
EFCC on Euroopa kutseorganisatsioon, mis esindab 
spetsialiste kliinilise keemia ja laborimeditsiini 
valdkonnas, kus ametialasel kvalifikatsioonil on väga 
tähtis osa. ELi liikmesriikide vastavad kutseühingud 
on esindatud EFCCs. 

Kliinilise keemia ja laborimeditsiini spetsialistide 
tegevus ei tohi avaldada kahjulikku mõju ei 
kõnealuse valdkonna ega kliinilise keemia ja 
laborimeditsiini kutseala mainele. Nad peavad olema 
ausad, erapooletud ja lugupidavad nii teiste isikute 
kui ka tõendusmaterjali suhtes ning taotlema oma 
töös kõrgeimate kvaliteedi- ja eetikanormide järgimist. 
Et nad peavad tähtsaks tõendusmaterjali 
paikapidavust, tagavad nad, et uurimistöö toimub 
kooskõlas teadusliku terviklikkuse kõrgeimate 
normidega. Arvestades neile seadusega määratud 
kohustusi, seavad nad alati esikohale patsientide 
ning nende teenuseid vajavate isikute huvid ja 
heaolu ning kindlustavad, et uurimistöös kaitstakse 
osalejate huve. 

Registreerimisavalduse allkirjastamisega 
võtavad spetsialistid endale kohustuse seda 
Käitumispõhimõtteid järgida. Lisaks kohustuvad nad 
pidama kinni vastava riikliku registreerimisasutuse ja 
riiklike ühingute Käitumispõhimõtetest, kui neid on. 

 

Juhtpõhimõtted 

 
1. Kvaliteet ja meisterlikkus 

Kliinilise keemia ja laborimeditsiini spetsialist kasutab 
oma teadmisi ning oskusi laboridiagnostika vallas (sh 
näidustused analüüsiks, tulemuste usaldusväärsus 
ja nende tõlgendamine, teaduslik uurimistöö) 
inimestel ja loomadel esinevate haiguste 
diagnoosimiseks, ravimiseks ning ennetamiseks. 
Samal ajal tegutseb ta patsientide parimates huvides, 
pidades kinni üldkehtivatest õiguslikest nõuetest ning 
järgides kõrgeimaid pädevuse ja aususe norme. 
2. Järjepidev ametialane enesetäiendamine 

Parimal moel oma töökohustuste täitmiseks 
kooskõlas sellega, mida antud ametialal peetakse 
heaks tavaks ja töökohariigis kehtivate seadustega, 
järgib kliinilise keemia ja laborimeditsiini spetsialist 
alltoodud nõudeid: 
 
• säilitab ja täiendab oma pädevust, nii et see 

vastab kõrgeimatele kvaliteedinõuetele, selleks 
hoiab end kursis kõigi asjakohaste (teaduslike ja 
praktiliste) arengusuundadega üldise tervishoiu 
ning eeskätt kliinilise keemia ja laborimeditsiini 
valdkonnas, osaleb asjakohastel 
koolituskursustel ja muudel vajalikel ametialase 
täiendõppe koolitustel kogu tööelu jooksul ning 
praktiseerib oma ametit korrapäraselt; 

• võtab vastu vaid tööülesandeid, mis jäävad tema 
pädevusalasse ja juhul, kui need jäävad sellest 
väljapoole, teeb koostööd teiste pädevate 
spetsialistidega; 

• hoiab end pidevalt kursis kohustuslike 
käitumispõhimõttedtega, mis on seotud tema 
tööga. 
 
Kliinilise keemia ja laborimeditsiini spetsialisti 

pühendumus oma ametialale ilmneb sellest, et ta 
osaleb vastava valdkonna teadusühingute tegevuses, 
eriti nende tegevuses, mille eesmärk on seda 
ametiala edendada, ning annab oma panuse nende 
liikmete pidevasse koolitamisse. 
3. Eetika- ja käitumispõhimõtete järgimine 

Kliinilise keemia ja laborimeditsiini spetsialist ei pea 
kinni mitte ainult selle Käitumispõhimõtete sätetest, 
vaid ka kõigist seadustest ning muudest 
tegevusjuhistest ja -normidest, mis on seotud tema 
ametialase tegevusega ning kehtivad tema 
töökohariigis. 
4. Ausus ja terviklikkus 

Kliinilise keemia ja laborimeditsiini spetsialisti 
erialane terviklikkus ja intellektuaalne ausus tagavad, 
et tema analüüsid, hinnangud ning nendest 
tulenevad otsused on erapooletud. 

Kliinilise keemia ja laborimeditsiini spetsialist 
väldib alati nii erialases kui ka teaduslikus tegevuses 
ebaausat käitumist, näiteks pettust, loomevargust, 
teabe sihipärast varjamist ja väära või eksitava 
arvamuse avaldamist nii erialases tegevuses kui ka 
teadustöös. 

Kliinilise keemia ja laborimeditsiini spetsialist ei 
võta endale kohustusi, mille täitmine ohustab tema 
erialast sõltumatust. Ta peab eriti tähtsaks 
järgnevaid nõudeid: 

 
• ta ei nõuta ega võta vastu kingitusi, rahalisi 

soodustusi ega materiaalseid hüvesid ravimi- või 
diagnostikafirmadelt, välja arvatud juhul, kui need 
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on väikese väärtusega ning vajalikud kliinilise 
keemia ja laborimeditsiini spetsialisti töös; 

• ta ei nõuta ega võta vastu külalislahkuse 
osutamist müügiedendusüritustel, nõupidamistel, 
konverentsidel ja muudel sarnastel juhtudel, välja 
arvatud juhul, kui selle osutamine jääb 
mõistlikkuse piiridesse, ei varjuta ürituse peamist 
eesmärki ja on mõeldud vaid 
tervishoiutöötajatele; 

• ta ei võta kaudsel ega otsesel moel vastu rahalist 
toetust oma tegevusvaldkonna ettevõtetelt, välja 
arvatud juhul, kui see on mõeldud rangelt 
erialase või teadusliku sisuga üritustel 
osalemiseks; sellised kingitused peavad alati 
jääma mõistlikkuse piiridesse, ei tohi varjutada 
ürituse peamist teaduslikku eesmärki ja peavad 
olema mõeldud ainult tervishoiutöötajatele. 

 
5. Suhted teistega 

Kliinilise keemia ja laborimeditsiini spetsialist käitub 
alati viisakalt, ausalt ja laitmatult patsientide ning 
kõigi teiste isikutega, sealhulgas kaastöötajatega, ja 
ei osale tegevuses ega käitu viisil, mis võiks 
avaldada kahjulikku mõju kõnealuse eriala mainele 
või kahandada avalikkuse usaldust selle vastu. 

Ta on tugeva meeskonnavaimuga töötaja ning 
suhtleb ja teeb koostööd tervishoiutöötajate ning 
teiste isikutega, kes patsientide eest hoolitsevad. 

Ta ei tohi kuritarvitada oma ametikohta, et 
sõlmida patsientidega ebakohaseid suhteid, veenda 
neid andma või laenama raha või muid hüvesid, 
soovitada raviviise või uuringuid, mis ei ole patsiendi 
parimates huvides või keelduda vajalikust ravist või 
uuringutest. 

Kui ta arvab, et kaastöötaja tervis, käitumine või 
ametialane tegevus ohustab patsiente, teatab ta 
sellistest juhtumitest oma tööandjale või 
järelevalveosakonnale. 

 
6. Sõltumatus ja erapooletus 

Kliinilise keemia ja laborimeditsiini spetsialist kasutab 
oma erialast otsustusvõimet talle määratud 
kohustuste piires erapooletult ja objektiivselt, 
arvestades kõigi seonduvate asjaoludega, ning teeb 
seda patsiendi parimates huvides, laskmata end 
mõjutada välistest allikatest või huvide konfliktist. Ta 
tagab, et uurimistöös osalevate patsientide huvid on 
esikohal ja kaitstud. 
Kliinilise keemia ja laborimeditsiini spetsialist tegeleb 
üksikisikutest patsientidega nii pädevalt kui võimalik 
ja edastab avalikkusele sellist tema pädevusalasse 
kuuluvat teavet, mis annab õige ettekujutuse 
avalikku huvisfääri jäävatest tervishoiuteemadest. 
 
8. Konfidentsiaalsus 

Kliinilise keemia ja laborimeditsiini spetsialistil on 
kohustus pidada kinni erialase tegevuse käigus 
omandatud teabe konfidentsiaalsuse nõudest ning 
tema töökohariigis eraelu puutumatuse koha 
kehtivatest seadustest. Kliinilise keemia ja 
laborimeditsiini spetsialist püüab igati vältida sellise 
teabe kuritarvitamist. Ta tagab, et patsienti või teisi 
üksikisikuid puudutavat teavet ei avalikustata muidu 
kui vaid erijuhtumitel, näiteks teistele 
tervishoiutöötajatele, kes patsiendi eest hoolitsevad, 
ja võimaluse korral patsiendi teadlikul nõusolekul. 
 
9. Kõlbeliste ja eetiliste veendumuste konflikt 

Kliinilise keemia ja laborimeditsiini spetsialist ei ole 
kohustatud pakkuma või osutama erialast teenust 
viisil, mis läheb vastuollu tema kõlbeliste või usuliste 
veendumustega, ning samas peab ta lugu 
üksikisikutest patsientide kõlbelistest, usulistest ja 
kultuurilistest veendumustest. Ta on kohustatud 
edastama teavet selle kohta, kus sama eriala 
spetsialist osutab soovitud teenust patsiendi jaoks 
mugavaimal viisil, või sellise asutuse või 
kutseorganisatsiooni kontaktandmeid, kust sellist 
teavet võib saada. Kui ta on nõustunud osutama 
teenust, peab ta jätma kõrvale igasugused usulised, 
kultuurilised, maailmavaatelised ja muud 
veendumused. Ta peab tagama võrdse juurdepääsu 
oma teenustele kõigi jaoks, kellel on õigus neid 
kasutada. 
 
10. Delegeerimine ja järelevalve 

Kliinilise keemia ja laborimeditsiini labori juhi ja/või 
töötajana järgib kliinilise keemia ja laborimeditsiini 
spetsialist lähtuvalt konkreetsetest asjaoludest 
järgnevaid nõudeid: 
 
• tal on selge arusaam teenustest, mida tema ja/või 

tema töörühm peavad osutama; 
• ta tagab, et kõik tegevused laboris 

organiseeritakse ning viiakse läbi nii täpselt ja 
kiiresti kui võimalik; 

• ta seisab kaastöötajate turvalisuse ja heaolu eest 
ning käitub loodus- ja keskkonnateadlikult; 

• ta käitub lugupidavalt ülemuste, kaastöötajate ja 
alluvatega, võttes põhjendatud määral arvesse 
nende nõudeid ning püüdlusi tingimusel, et nad 
järgivad nende kutsealal kehtivaid seadusi ja 
eetikanorme; 

• ta püüdleb eesrindlike tehniliste saavutuste poole, 
mis edendavad ning säilitavad töökohal 
positiivset ja sõbralikku õhkkonda; 

• ta tagab, et abitöötajatel, kellele tööülesandeid 
delegeeritakse, on nende tõhusaks ning 
tulemusrikkaks täitmiseks vajalikud teadmised, 
oskused ja pädevused ning vajalik järelevalve; 

• ta kannab vastutust delegeeritud ülesande eest, 
välja arvatud juhul, kui isikul, kellele ülesanne 
delegeeriti, on temaga võrdne ametialane 
kvalifikatsioon. 

 
11. Erialane kahjukindlustus 

Kliinilise keemia ja laborimeditsiini spetsialist peab 
olema kindlustatud patsientide kahjunõuete ja 
vajaduse korral ka kolmandate poolte kahjunõuete 
vastu, mis on seotud tema erialase tegevusega. 
Valitud kindlustus peab tagama, et õigustatud 
kaebuse esitajale tekitatud kahju saab vajalikul 
määral hüvitatud. Sellist kindlustust võib pakkuda 
riigi osutatavate teenustega seotud riiklik süsteem, 
tööandja või kutseühing, kuhu spetsialist kuulub, või 
tuleb erapraksist pidaval spetsialistil ise selle eest 
hoolitseda. Erandkorras ja vastava kirjaliku 
eellepingu sõlmimisel võib teenuse saaja võtta riski 
enda kanda, kui see on liikmesriigi seadustega 
lubatud. Patsienti peab sellistest asjaoludest 
teavitama. 
 
12. Reklaam 

Kliinilise keemia ja laborimeditsiini spetsialistid 
töötavad nii avalikus kui ka erasektoris ning nende 
kahe sektori osatähtsus erineb liikmesriikide lõikes 
väga palju. Liikmesriikides, kus spetsialisti teenuste 



McMurray jt: Kliinilise keemia ja laborimeditsiini spetsialistide Euroopa register 375 

reklaamimine on lubatud, peab igasugune reklaam 
olema täpne, aus, seaduspärane, kohane ja 
tõepärane ning keskenduma ainult pakutavatele 
erialastele teenustele. Muuhulgas peab see vastama 
selles valdkonnas kehtivatele riigi ja ELi seadustele. 
 
Karistused 

 
Kui kliinilise keemia ja laborimeditsiini spetsialist ei 
pea kinni mõnest selle Käitumispõhimõtete sättest, 
vastutavad tema süü tõestamise ja karistamise eest 
vastavas riigis tegutsev järelevalveasutus (kui on 
olemas) ja kutseühing. Kui registreerunud spetsialisti 
distsiplinaarkaristus hõlmab riiklikust registrist 
eemaldamist (ajutiselt või püsivalt), võtab ka EC4 
selle spetsialisti suhtes seoses EC4 registriga sama 
ulatusega meetmed. 
 
Läbipaistvus 

 
Riiklikud kutseühingud on koos vastavate 
veebilehtede aadressidega toodud EC4 registri 
koduleheküljel (8). Lisaks on seal viited käesolevale 
Käitumispõhimõtetele ja teistele dokumentidele. Ka 
on seal toodud viited Euroopa majandus- ja 
sotsiaalkomisjoni ning ühtse turu seireüksuse ise- ja 
kaasreguleerimise andmebaasi veebilehtede 
dokumentidele (9). Mõnes riigis on tagatud 
juurdepääs riiklikes järelevalveasutustes 
registreeritud isikutele. Praegu ei ole avalikkusel 
juurdepääsu EC4 registris registreeritud isikutele, 
kuid see võib tulevikus kõne alla tulla. See nõuab 
kõigi registreeritud isikute nõusolekut. 
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