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На основу члана 32. Статута Удружења дипломираних физиотерапеута Србије 

доноси се: 

 

 

ЕТИЧКИ КОДЕКС 

Удружења дипломираних физиотерапеута Србије 
 

 

 

ПРЕАМБУЛА 

 

Етички кодекс Удружења дипломираних физиотерапеута Србије поставља 

етичке оквире донешене од стране  Етичког одбора, обавезујуће за све чланове 

Удружења носиоце физиотерапије као делатности у Републици Србији.  

Оформљен је у циљу установљавања минималних стандарда пружања услуга са 

циљем унапређења физиотерапеутске струке, сарадње са струкама других профила и 

подизања квалитета услуга.  

 

Физиотерапеутска делатност се обавља у више различитих услова као што су 

установе различитог нивоа здравствене заштите чији је оснивач Република Србија, 

приватној пракси, установама социјалне заштите као што су домови и боравци за стара 

лица, домови и боравци за децу и омладину са ометеношћу, вртићи, предшколске 

установе, основне и средње школе, приватним друштвима са ограниченом 

одговорношћу немедицинске делатности, домовима клијената / пацијената и без 

изузетка подразумева придржавање етичког кодекса од стране дипломираног 

физиотерапеута који врши ту делатност.  

 

Од чланова Удружења се очекује учествовање у континуираној медицинској 

едукацији без обзира на ниво академског образовања и ужу специјалност 

физиотерапије којом се баве. 

 

Ни један етички кодекс не нуди готова решења за изазове са којима се један 

професионалац може сусрести у свом раду већ само смернице, стога се препоручује и 

охрабрује захтевање савета или консултација са вишом стручном или правном 

инстанцом.  

 

Етички кодекс је подложан периодичној ревизији и изменама у сарадњи како са 

стручњацима из других области медицинске струке тако и са корисницима услуга 

физиотерапије.  
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Основни принципи етичког кодекса: 

 

 

1. ПРИНЦИП ПОШТОВАЊА ПАЦИЈЕНТА / КЛИЈЕНТА И ЊИХОВИХ 

ПОРОДИЦА / ПАРТНЕРА 

 

Физиотерапеут има обавезу да: 

 

1.1. Поштује углед, приватност, телесни интегритет и ментално благостање својих 

пацијената / клијената. 

1.2. Се опходи на учтив начин према пацијенту / клијенту као и његовом 

породицом / партнеру 

1.3. Врши делатност водећи рачуна о индивидуалним пацијентовим / клијентовим 

потребама, култури, систему вредности, погледу на свет, уверењима. 

1.4. Не намеће своје вредносне ставове и уверења пацијентима / клијентима или 

њиховим породицама / партнерима. 

 

 

2. ПРИНЦИП ПРОМОВИСАЊА ЗДРАВЉА И ДОБРОБИТИ ПАЦИЈЕНТА / 

КЛИЈЕНТА СА ИСТОВРЕМЕНИМ ПОШТОВАЊЕМ И УНАПРЕЂИВАЊЕМ 

ПАЦИЈЕНТОВЕ / КЛИЈЕНТОВЕ АУТОНОМИЈЕ 

 

Физиотерапеут има обавезу да: 

 

2.1. Посматра здравље и добробит свог пацијента / клијента као приоритет првог 

реда. 

2.2. Поштује аутономију и слободу избора пацијента / клијента. 

2.3. Укључи пацијента / клијента у израду плана физиотерапије и ревидира 

пацијентове / клијентове циљеве и планове периодично. 

2.4. У јасној форми прецизно информише пацијента / клијента о сврси и природи 

физиотерапеутске интервенције да би сви пацијенти / клијенти могли донети 

информисану одлуку. 

2.5. Тражи пацијентову / клијентову сагласност пре пружања услуге поштујући 

услов да је информисани пристанак дат добровољно и да је адекватно 

документован. 

2.6. Делује у складу са законом када пацијент / клијент има потешкоћа у доношењу 

одлука или није у стању дати информисани пристанак. 

2.7. Тражи пацијентов / клијентов пристанак у случају присуства трећег лица 

приликом спровођења физиотерапеутске услуге или неке услуге из домена 

здравствене неге. 

2.8. Не злоупотребљава пацијента физички, сексуално, емоционално или 

материјално. Сексуални контакт било какве врсте са пацијентом / клијентом је 

апсолутно неприхватљив и забрањен. 
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2.9. Установи и поштује одговарајуће границе професионалности у односу са 

пацијентом / клијентом и њиховим породицама / партнерима. 

2.10. Осигура континуитет физиотерапеутске услуге уколико планира бити одсутан 

са места пружања услуге на одређено време. 

 

 

3. ПРИНЦИП ПОШТОВАЊА ПРИВАТНОСТИ, ПОВЕРЉИВОСТИ И 

ТАЈНОСТИ ПАЦИЈЕНТОВИХ / КЛИЈЕНТОВИХ ЛИЧНИХ ПОДАТАКА И 

ПОДАТАКА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ПРУЖАЊЕ ФИЗИОТЕРАПЕУТСКЕ 

УСЛУГЕ 

 

Физиотерапеут има обавезу да: 

 

3.1. Чува као професионалну тајну све пацијентове / клијентове податке 

укључујући и време када је завршено пружање услуге. 

3.2. Не објављује медицинске податке пацијента / клијента без његове изричите 

сагласности, изузетно, уколико то од њега није затражено или дозвољено по 

закону. 

3.3. Осигура адекватно чување пацијентових / клијентових података. 

3.4. Не приступа пацијентовим /клијентовим подацима уколико није физиотерапеут 

који је задужен за пружање услуга датом пацијенту / клијенту или уколико му 

није законски заступник или старатељ. 

 

 

4. ПРИНЦИП ЈЕДНАКОГ ТРЕТМАНА ЗА СВЕ 

 

Физиотерапеут има обавезу да: 

 

4.1. Не дискриминише или одбије приступ физиотерапеутским услугама на бази 

расе, пола, старосне доби, вероисповести, етничке припадности, ометености 

било које врсте, сексуалне оријентације, политичке припадности, економског, 

социјалног или здравственог статуса или било којег другог законом забрањеног 

критеријума за дискриминацију. 

4.2. Дискриминише сараднике у процесу пружања услуга било да су ангажовани у 

самој пракси, као консултанти, у настави, научноистраживачком раду или на 

административним пословима. 

4.3. Користи кохерентне, чврсте и транспарентне разлоге за прерасподелу ресурса. 

4.4. Буде одговоран корисник ресурса здравствене заштите. 

 

Физиотерапеут би требало да: 

 

4.5. Саветује менаџмент, изворе финансирања и пацијенте / клијенте када ресурси 

нису довољни да би се омогућило адекватно и сигурно обезбеђивање 

континуитета физиотерапеутских услуга. 
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4.6. Одбије да пружи услугу пацијенту када то пацијент тражи од њега уколико 

сматра да постоји добар разлог за такву одлуку која мора бити адекватно 

образложена и пружи информацију о алтернативним опцијама и тамо где је то 

потребно упути га код другог стручњака истог или другог стручног профила. 

4.7. Одбије да пружи услугу пацијенту прописану од стране  лекара било које 

специјалности уколико на основу својих компетенција сматра да ће таква 

физиотерапеутска интервенција нарушити физички, психички, емотивни и 

социјални интегритет пацијента / клијента. 

 

 

5. ПРИНЦИП ВРШЕЊА ПРАКСЕ НА СИГУРАН, КОМПЕТЕНТАН И 

ОДГОВОРАН НАЧИН 

 

Физиотерапеут има обавезу да: 

 

5.1. Организује физиотерапеутску интервенцију на најбољи расположиви начин. 

5.2. Доноси професионалне одлуке у току бављења професионалном праксом у 

оквиру свог домена и личног нивоа стручности и да буде одговоран за 

проистекле ефекте таквог одлучивања. 

5.3. Не учествује у конфликтима интереса који се могу косити са његовим 

професионалним судом. 

5.4. Пружа физиотерапеутске услуге које су клинички оправдане. 

5.5. Врши услуге на основу компетенција и стручно прихваћених стандарда и да их 

одржава на потребном нивоу у свакодневној пракси. 

5.6. Придржава се стратегије безбедности и избегавања ризика у спровођењу праксе 

да би осигурао безбедност пацијента / клијента и другог особља. 

5.7. Обезбеди јасна и адекватна упутства као и подршку мање искусним 

сарадницима и помоћном особљу. 

5.8. Води тачне и поуздане податке о пацијентовом / клијентовом третману и 

прогресији стања. 

5.9. У потпуности разуме и придржава се закона и подзаконских аката који уређују 

бављење медицинском праксом у Републици Србији.  

 

 

6. ПРИНЦИП ДЕЛОВАЊА СА ИНТЕГРИТЕТОМ У СВИМ 

ПРОФЕСИОНАЛНИМ АКТИВНОСТИМА 

 

Физиотерапеут има обавезу да: 

 

6.1. Пружи истиниту, тачну и релевантну информацију као и да не направи свесно 

интерпретацију која наводи на погрешно мишљење пацијента / клинента или 

оних који су овлашћени да ту информацију у његово име приме. 
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6.2. Чува као тајну структуру трошкова или било какав други материјални или 

нематеријални интерес који подразумева неки производ или услуга намењени 

његовом пацијенту / клијенту.  

6.3. Наступа са поштењем и интегритетом у свим активностима укључујући и 

интеракцију са изворима финансирања организације у којој ради, 

послодавцима и другим запосленима. 

6.4. Не прихвати поклоне или било какве друге бенефиције од неког трећег лица 

која би тиме имала утицај или дала утисак могућности утицаја на 

професионални суд физиотерапеута. 

6.5. Буде свестан потенцијалних сукоба интереса и спроведе одговарајуће кораке да 

их обзнани и сузбије.  

 

 

7. ПРИНЦИП ВИСОКОГ СТЕПЕНА СТРУЧНОСТИ У СВАКОДНЕВНОЈ 

ПРАКСИ 

 

Физиотерапеут има обавезу да: 

 

7.1. Се посвети едукацији, одржању и развоју у клиничком и академском смислу. 

7.2. Се ангажује у истраживањима која имају адекватна одобрења надлежних 

етичких одбора / комитета установа у којима се врше. 

7.3. Објави учеснике истраживања као и предложене издаваче уколико се 

истраживање финансира од неке треће стране (особе, компаније или 

организације) 

 

 

8. ПРИНЦИП ЕФИКАСНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ У КОРИСТ ПАЦИЈЕНТА / 

КЛИЈЕНТА ИЛИ ШИРЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

Физиотерапеут има обавезу да: 

 

8.1. Се ангажује у комуникацији на ефикасан начин и сарађује са сарадницима, са 

стручњацима осталих делатности и установама да би се постигао оптималан 

исход за пацијента / клијента 

8.2. Упути пацијента / клијента правовремено другом стручњаку истог или другог 

стручног профила када њихове потребе превазилазе компетенције или 

практичне вештине физиотерапеута. 

8.3. Сарађује са осталим пружаоцима услуга а све у корист пацијента / клијента 

осигуравајући тиме информисаност колега о исходима евалуације и третмана. 

8.4. Понаша са поштовањем у комуникацији са колегама и стручњацима других 

специјалности. 
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9. ПРИНЦИП ОДГОВОРНОСТИ ЗА СОПСТВЕНО ЗДРАВЉЕ И 

БЛАГОСТАЊЕ 

 

Физиотерапеут има обавезу да: 

 

9.1. Се уздржи од обављања професионалне праксе под утицајем алкохола, 

психоактивних супстанци или када му физичко, ментално или емоционално 

стање може умањити квалитет пружене услуге  

 

 

10.  ПРИНЦИП ПРИХВАТАЊА ОДГОВОРНОСТИ ЗА ИНТЕГРИТЕТ 

ПРОФЕСИЈЕ 

 

Физиотерапеут има обавезу да: 

 

10.1. Информише одговарајућу особу / тело уколико примети небезбедно или 

неетичко поступање другог физиотерапеута или особе друге специјалности где 

год је то правно могуће. 

10.2. Обрати пажњу на вредности из овог кодекса поготово када је у питању 

електронска комуникација и друштвене мреже. 

10.3. Не доведе у питање безбедност пацијента / клијента или квалитет услуге 

физиотерапије када је у процесу подучавања трећег лица. 

10.4. Када има прилику да иступа у промотивне или рекламне сврхе користи само 

оне квалиифкације на које има право чиме ће спречити погрешно 

представљање, заблуде и лоше интерпретације.  

10.5. Користи само оне методе и материјале који нису у сукобу са професијом и не 

ангажује се ни на каквим активностима које могу довести до погрешних 

интерпретација у корист неког производа или услуге.  
10.6. Да се суздржи од пружања помоћи или информације којима ће допринети да се 

неком другом колеги или стручњаку друге специјалности нанесе 

професионална, лична или материјална штета. 

10.7. Едукује чланове друштва и локалне заједнице о корисности физиотерапије и о 

јединственој улози физиотерапеута.  

 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Кршење етичког кодекса Удружења повлачи за собом одговорност коју на основу 

чланова 20., 21. и 32. Статута УДФС разматра Етички одбор. Евентуална позитивна 

одлука Етичког одбора се изриче у виду опомене и писмене опомене пред искључење, 

док дисциплинска мера трајног искључења се предлаже Скупштини Удружења и 

потврђује на првом наредном заседању Скупштине. 
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21000 Нови Сад 

+381  64 164 08 64 
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www.udfsrbija.com                   serbian.physio.association@gmail.com 
 
 

 
Societe Generale Banka Srbija           ТР: 275 – 0010222836346 – 16 

 
                         Матични бр: 28148291             ПИБ: 108575742 

Члан Удружења је дужан обавестити Етички одбор уколикоје због несавесног 

обављања стручне делатности имао за последицу следеће: 

 Извршење дела кажњивог по Кривичном закону Републике Србије 

 Суспендован од стране послодавца / матичне установе или од тела задуженог за 

лиценцирање у здравству, просвети или социјалној заштити. 

 У дисциплинском поступку од стране послодавца / матичне установе или од 

тела задуженог за лиценцирање у здравству, просвети или социјалној заштити. 

 

Листа прекршаја етичких норми није коначна и сваки случај преступа ће бити 

индивидуално посматран, оцењен и изречена адекватна дисциплинска мера. 

 

Етички кодекс удружења ступа на снагу даном усвајања од стране Скупштине 

УДФС. 

 

 

 

 

У Новом Саду.       

01.09.2014.године      

 

 

 

         Милан Мајкић 

              Председник Етичког одбора УДФС 

 
 


