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DAGLEGT LIF
Vilhjálmur Árnason

Siðareglur
krefjast hugarglímu
Dr. Vilhjálmur Árnason telur að
fólk í heilbrigðisstéttum taki
þagnarskylduna alvarlega. „Fólk
segir hana mjög mikilvæga, en
hinsvegar verður það vart við
að hún sé brotin í hugsunarleysi."
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Vilhjálmur segir þagnarskylduna ofarlega í huga margra
stétta meðal annars til að sporna
við lausmælgi, og hann hefur oft
flutt fyrirlestra um hana.
Hann segir enga siðareglu án læknirinn þarf ekki að gefa upp
undantekninga og að þær krefji nafn sjúklingsins."
fólk iðulega til hugsunarglímu.
Vilhjálmur telur að þagnarEn sumir vildu óska þess að siða- skyldan eigi við allsstaðar þar
reglur væru skilyrðislausar svo sem farið er með persónulegar v
ekki þyrfti að velta fyrir sér upplýsingar og hagsmuni einhvað rétt væri að gera, og til eru staklinga, og mikilvægt sé að
dæmi um að menn hafi tekið þær brýna hana fyrir starfsmönnum.
of alvarlega og brennt sig á því.
„Tölvuvæðing
upplýsinga,
„Stundum getur verið rétt- eins og sjúkraskráa, tryggir vonlætanlegt að ræða um sjúklinga andi betur leynd og að upplýsí hópi innan stéttaí til að leita ingar berist ekki til óviðkomráðlegginga, en þá er hins vegar andi," segir hann. „Aftur á móti
hægt að láta sjúkling njóta nafn- þurfa ef til vill nýir hópar að
leyndar," segir Vilhjálmur.
rækja þagnarskylduna, eins og
„Einnig má til dæmis ímynda tæknimenn sem fást við viðgerðsér, að skurðlæknir sem er að ir og hugbúnað."
búa sig undir erfiða aðgerð, fínni
Rétt aft rjúfa skylduna til að
þörf til að ræða við maka sinn
hjálpa skjólstæði ngi
um verkefni sitt," segir hann,
„það getur líka verið í lagi því
Þagnarskyldan gildir dags

stúlkan prestinum að móður hennar verði sagt frá þessu.
Hvað er rétt að gera? A hann
að tala eða þegja. Móðirin kemst
síðar að hinu illa verki eiginmannsins og að presturinn hafi vitað af
þessu. Hún fyllist reiði og getur
ekki fyrirgefið prestinum þögnina.
í þessu dæmi hefði verið rétt
af prestinum að rjúfa þagnarskylduna til að koma í veg fyrir
ofbeldi gagnvart saklausu barni.
Sálarheill þess vegur einfaldlega
þyngra en þagnarskyldan.
Hvafta skylda vegur þyngst?

Þagnarskyldan þarf ávallt að
vera mönnum ofarlega í huga, því
afleiðingar þess að segja frá leyndarmálum annarra, geta valdið
óbætanlegum skaða.
Allir geta þurft að glíma við
hana, hjón, kennarar og nemendviðkomandi. Það telst trúnaðarbrot að ganga gegn þessari
viðmiðunarreglu almennt skoðað."
Má segja hverjir koma í viðtal?
„ A lls ekki, nema með samþykki viðkomandi. Það er engin
ástæða til þess að ala á'slttðrinu, nóg er nú samt. Sálgæslumálefni eiga t.d. ekkert erindi
í fjölmiðla. Það að stækka trúnaðarhópinn getur reynst nauðsynlegt þegar sá sem hjálp.ina
veitir þarf á ráðleggingum
þriðja aðila að halda, t.d. læknis.
Erfiðar ákvarðanir í sambandi við trúnað eiga einnig við
þegar um er að ræða börn eða
unglinga og brýnt er að fá foreldra eða sérfræðinga inn í
myndina vegna velferðar og
heilsu viðkomandi. Þetta er
ófrávíkjanleg lagaregla heilsugæslustétta gagnvart börnum
og unglingum, en það heimilar
eftir sem áður engum heilsugæslustarfsmanni að segja
kunningja sínum frá því sem
hann kann að verða vísari. Það
er mjög sjaldan sem þörf krefur
að rjúfa þagnarskylduna alfarið

u

ur, vinnuveitendur og starfsmenn,
vinir. Hana ber að halda. Hinsvegar lætur togstreitan oft á sér
kræla. Hvar eru mörk þagnarskyldunnar? Eru þau ef til vill í
viðmiðinu, að segja aldrei frá nema
til að gera eitthvað einhverjum til
bjargar? Á að þegja eða tilkynna
þeim sem geta breytt ástandinu
til betri vegar?
Hér er dæmi til umhugsunar,
sem kallað er Tarasoff málið: Geðsjúklingur sagði lækni sínum að
hann ætlaði að myrða vinstúlku
sína. Læknirinn ráðgaðist við aðra
lækna og lögregluna sem tók af
sjúklingnum loforð um að láta
stúlkuna í friði. Vegna þagnarskyldu sinnar við sjúklinginn varaði geðlæknirinn ekki stúlkuna við
þessari morðhótun. Tveimur mánuðum síðar drap maðurinn stúlkuna.
■
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eða
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starfsfélagar og
kunningjar

vegna þess að öryggi einhvers
er ógnað vegna leyndar.
Eru s a m s t a r f s m e n n líka
bundnlr þagnarskyldu?

„ Alveg tvímælalaust. Þetta á
t.d. við um alla sem vinna saman
í stuðningshópi að velferð annarra, eins og ég hef áður minnst

daglega en hins vegar verður í
neyðartilvikum að rjúfa hana,"
segir Vilhjálmur, „alveg eins og
sjúkrabíll þarf að brenna yfir á
rauðu ljósi."
Vilhjálmur nefnir dæmi um
neyðartilvik: Barnalækni fer að
gruna að barn sem foreldrar
segja að sé sífellt að detta og
meiða sig, sé hreinlega barið.
Honum ber samkvæmt tilkynningaskyldu við Barnaverndarráð
að upplýsa um þetta. N ú togast
á í honum hvort þagnarskyldan
vegi þyngra en tilkynningaskyldan. En svo rennur upp fyrir honum að barnið er frumskjólstæðingur hans og honum ber fyrst
og fremst að gæta hagsmuna
þess.
„Þannig getur verið rétt að
rjúfa þagnarskylduna þegar
þriðja aðila er ógnað eða rétt að
koma honum til hjálpar,-" segir
Vilhjálmur.
Ófrávíkjanleg skylda

Með öðrum orðum: „Þagnaskyldan er ófrávíkjanleg skylda
svo lengi sem hún gefur mönnum
ekki grið til þess áð vinna öðrum
manneskjum mein," segir hann
að lokum.

Úr Siðareglum
starfsstétta
Læknar:

Rautt ljós
þegar setan er uppi
og grænt þegar hún er niðri

Þ AÐ var seint um nótt að Bryan
Patrie, verkfræðinemi á lokaári
við Standford háskóla í Bandaríkjunum, vaknaði og staulaðist
í myrkrinu fram í baðherbergi
heimavistarinnar þar sem hann
bjó. Þegar hann hafði þreifað
sig áfram inn í baðherbergið
komst hann að þvi að myrkrið
gerði honum ómögulegt að
finna tækið sem hann leitaði að,
nefnilega klósettið. Bryan var
svefndrukkinn og hafði lítinn
áhuga á því að kveikja skært
loftljósið. Og þarna á miðju baðherbergisgólfinu fékk hann
hugmynd: Hann hóf framleiðslu
á sérstöku klósettljósi, sem
byggir á nema sem skynjar
hreyfingu þannig að ljósið
kviknar í hvert skipti sem einhver nálgast klósettið í myrkri.
Það höfðu aðrir fengið hugmyndina á undan Bryan, en
ekkert þeirra ljósa sem voru

Vöxtur - frjósemi - langlíf i

• Að svo miklu leyti, sem
þagnarskylda læknis leyfir,
má hann gefa aðstandendum
sjúklings þær upplýsingar um
sjúkdóm hans og batahorfur,
sem læknir telur
nauðsynlegar eða þjóni
einhverjum jákvæðum
' tilgangi fyrir sjúklinginn.

Sumar, vetur, vor og haust
High-Desert

Lyfjafrædingar:
• Lyfjafræðingur skal virða
þagnarskyldu um alla vitneskju eða grun, sem hann í
starfi sínu öðlast um
sjúkdóma eða önnur
einkamál.
Lögmenn:
• Lögmaður skal aldrei án
dómsúrskurðar eða skýlauss
lagaboðs láta óviðkomandi
aðilum í té gögn og
upplýsingar, sem lögmaður
hefur fengið í starfi um
skjólstæðing sinn eða
fyrrverandi skjólstæðing.

Lögreglumenn:
• Á sérhverjum lögregluþjóni
hvílir algjör þagnarskylda um
allt, sem er þess eðlis að það
krefst þagnar.
■

drottningarhunang,

ferskt og óunnið, er undursamlegt náttúruefnisem hentar
öílum fjölskyldumeðlimum,
Drottningarhunang erán efa fu/lkomnasta fjöivitamín og
steinefnaforði sem maðurinn hefuraðgang að.
Ferskt óunnið drottningarhunang inniheldur m.a. 812
f/órefní, Það er /ífsnauðsyníegt fyr/r framieiðslu og
endurnýpn rauðra blóðfrumna. B12 kemur I veg fyrir
b/óðteysi. Það örvar vöxt bama. B12 tekurþátt fmörgum
//fsnauðsyn/egum efnask/pta-og hvatafer/um.

Hjúkrunarheit:
• Að sýna sjúklingum og öðrum skjólstæðingum mínum
virðingu og gæta fyllstu þagmælsku um öll persónuleg
málefni er ég kynnist í starfi
mínu.
Sálfræðingar:
• Sálfræðingur er bundinn
þagnarskyldu varðandi þær
upplýsingar, sem honum er
trúað fyrir í starfi sínu um
aðstæður fólks. Þetta á einnig
við um það hverjir skjólstæðingar hans eru.

fyrir á markaðnum höfðu þann
kost sem Bryan sóttist eftir, þau
voru ekki hönnuð til þess að
lýsa setuna sjálfa, þannig að það
sæist hvort hún væri uppi eða
niðri. Patrie hannaði því ljós
sem gefur frá sér rauða birtu
þegar setan er uppi og græna
þegar setan er niðri.
Bryan Patrie selur Ijósin sín
á 40 dollara eða um 2.700 krónur og þau rjúka út eins og heitar lummur. Hann segir að með
hugmyndinni um mismunandi
lýsingu eftir stöðu setunnar
hafi hann haft hagsmuni
kvenna í huga. Hins vegar hefur
rauða ljósið nokkuð umfram
það græna og þar hugsaði Bryan um karlana. Þegar kveikt
er á rauða ljósinu myndast skotskífa neðst í klósettskálinni
þannig að menn geta skemmt
sér við að reyna að hitta mark.

Útsölustaðir:
Btómaval, Sigtúni Reykjavík og Akureyri
Hef/suhúsið, Kringlunni og Skó7avðrðustíg
Sjúkranuddstofa Si/ju, Hu/dubraut 2, Kóp.
Kornmarkaðurinn, laugavegi27, fívík.
Hei/suhúsið, Akureyri
Kaupfé/ag Amesinga, Se/fossi
Hol/t & Gott, Skagaströnd
Heilsukofinn, Akranesi
Heí/subúð/n, HafnarfjnJi
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Studio Dan, ísafirði
Apótek Kef/av/kur
Borgarkringlunni, 2 haeð,
Sendum i póstkröfu um land allt.
símar 854 2117 & 566 8593.
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Blað allra landsmanna!
- kjarni niálsins!

