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ÚVOD 

Tato práce je zaměřena na multikulturní přístup sestry a tím i zároveň na multikulturní 
ošetřovatelství.V současné době je problematika multikulturního ošetřovatelství velmi 
aktuální a společensky významná. V dnešní době se tento obor vyučuje samostatně téměř na 
všech zdravotnických školách v rámci předmětu ošetřovatelství. Sestry by měly znát 
všeobecné zásady multikulturního ošetřovatelství, měly by mít základní znalosti které jsou 
nutné pro kvalitní péči. Neinformovanost sester je zapříčiněna nedostatkem seminářů a 
publikací na danou problematiku a vlastním nezájmem o toto navenek nepříliš zajímavé téma. 

Bakalářskou práci na téma "Etické aspekty ošetřování nemocných s islámskou vírou 
zaměřenou na ženu v těhotenství," jsme se rozhodli napsat z více důvodů. Etický přístup a 
péče o muslimské pacienty je v dnešní době velmi aktuálním tématem. Počet cizinců, kteří u 
nás žijí stále stoupá. I tito lidé jsou v našich nemocnicích hospitalizováni a s tím i souvisí 
uspokojování jejich potřeb, které jsou ovlivněny jejich kulturou. Proto je nutné, aby 
zdravotnický tým měl jak jazykové znalosti tak i znalosti o komunitách různých kultur. 

Touto prací bychom chtěli přispět k vyšší informovanosti o této, již aktuální a společensky 
významné problematice. Velkou motivací při zpracování této práce byly zkušenosti získané 
při setkání s cizinci v nemocnici a s islámskou komunitou. Také při setkání s těhotnými 
ženami, které jsou islámského vyznání a na které je zaměřena tato práce. 

Cílem práce je získat teoretické znalosti o multikulturním ošetřovatelství, islámské kultuře a 
pomoci zdravotním sestrám uvědomit si nutnost a důležitost multikulturního ošetřovatelství. 
Získat základní znalosti jak přistupovat k těhotné ženě s jinou kulturou. 

Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá 
multikulturním ošetřovatelstvím a obsahuje informace, týkající se islámské kultury a přístupu 
k muslimským ženám. V praktické části popisujeme průběh výzkumu. Tato část zahrnuje 
dotazník, kvalitativní a kvantitativní analýzu výsledků a závěr. Dotazník byl rozdán 
maminkám islámské kultury. Nedílnou součástí práce jsou přílohy, pro snadnější přiblížení a 
seznámení se s danou problematikou. 

Velký význam připisujeme praktickou částí, ve které zkoumáme přístup sester k pacientům 
odlišné kultury a spokojenost těchto pacientů s přístupem zdravotnického týmu.Doufáme, že 
tato práce přinese dostatek informací o islámské kultuře a bude sloužit ke zlepšení 
informovanosti sester a zkvalitnění ošetřovatelské péče o pacienty jiných kultur. 
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l.MUL TIKUL TURALISMUS A INTERKUL TURALISMUS 

Multikulturalismus 

Multikulturalismus se zabývá různými kulturami a vlivem na jednotlivce. také klade 
velký důraz na lidská práva a svobodu. Multikulturní nebo-li mnohokulturní,znamená 
respektování mnoho kultur (jejich tradice,způsob života,náboženství)např. v našich 
českých podmínkách. 

Multikulturní společnost je tvořena různými etnickými, sociálními a náboženskými 
skupinami. Menšiny multikulturní společnosti jsou spíše tolerovány něž ceněny. 
Multikulturní výchova je důležitá proto, aby lidé také chápali a respektovali i jinou 
kulturu, než tu svou. I když komunikuje s cizincem stejným jazykem, ať už je to anglický, 
český, nebo jiný jazyk, naše komunikační chování může být kulturně odlišné. Je nutné 
najít pochopení pro lidi jiné kultury. Multikulturní výchova je nedílnou součástí praxe, 
protože obsahuje edukační a osvětovou činnost. (Šišková, 2002) 

ln termultu ralism us 

Lidé se navzájem obohacují, když poznávají z vlastní zkušenosti i jiné kultury. Učíme 
se přij ímat a respektovat i názory jiných komunit. lnterkulturalismus říká, že bychom měli 
být schopni žít společně s lidmi odlišné kultury. Lidé kteří se zabývají interkulturalismem 
věří, že se mohou učit a mít užitek z poznávání jiných kultur. Důležitým aspektem 
interkulturní společnosti je respekt, vzájemná tolerance, rovnost a řešení konfliktů. 

Interkulturní vzdělání podporuje respektování, vzájemnou toleranci, rovnost a řešení 
konfliktů. Jeho nedílnou součástí je výchova k lidským právům, toleranci a demokracii. 
Obsahuje poznatky z mnoha společenskovědních discilpín. lnterkulturní vzdělávání 

nepřináší detailní informace o kultuře, ale jde o pomoc při vzájemném soužití 
v různorodém kulturním prostředí. 

Během interkulturního výcviku se zabýváme odlišnými neverbálními projevy jako jsou 
gesta, udržování očního kontaktu a tělesné vzdálenosti mezi jedinci. Důraz je kladen na 
zlepšení interpersonálních dovedností, na řešení konfliktů, efektivní komunikaci a 
týmovou spolupráci. Součástí interkulturního výcviku je příprava jedinců na práci 
v odlišném kulturním prostředí. 

Komunikace je nedílnou součástí interkulturního výcviku. Při komunikaci s lidmi 
přicházejících z odlišného kulturního prostředí se zvyšuje pravděpodobnost vzniku 
nedorozmnění a konfliktů. Některé mohou souviset s nedostatečným zvládnutím 
komunikačního jazyka. Každá kultura má svá specifická pravidla a hodnotové systémy, 
proto je důležité jim porozumět a umět s nimi komunikovat. (Šišková, 2002) 
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2.MUL TIKUL TURNÍ OŠETŘOVATELSTVÍ 

Multikulturní ošetřovatelství se zabývá ošetřovatelskou péčí různých kultur a komunit 
jak ve zdraví tak v nemoci. Smyslem je uspokojit potřeby, tak aby klient jiné kultury 
nepociťoval nespokojenost a aby se zapojil do ošetřovatelské péče. Nedílnou součástí jsou 
lidská práva. Jednotlivé kultury považují respektování zvyků, přání a zvyklostí ze strany 
ošetřujícího personálu za své právo. Multikulturní ošetřovatelství je také důležité, už proto 
že kultura ovlivňuje každého jedince, jejich chování a myšlení. A proto je velmi 
důležitým aspektem při léčbě, ošetřování klientů a uspokojování potřeb znalost kultur 
(zvyky, zvyklosti, tradice, lidové léčitelství). 

K cílům multikulturního ošetřovatelství patří výchova sester s dostatkem znalostí, 
vnímavosti, empatie a pochopení. Pohled na klienta je holistický. Dříve i dnes se ve 
zdravotnictví užívají pojmy "multikulturní" a "transkulturní", jako jeden výraz.Je třeba 
upozornit, že samotné pojmy mají své specifické významy. 

Užívání těchto pojmů pomůže objasnit stručný nástin procesu vývoje koncepcí 
společenského vyrovnání se s fenoménem migrace v zemích, kde je podíl cizinců 

v populaci velmi vysoký. 

"Multikulturní" vyjadřuje mnohočetnost, početné seskupení kultur, které stojí jakoby 
vedle sebe, izolovaně, neovlivňují se. 

"Multikulturalismus" podporuje uchování intaktní kulturní identity migrantů (obr. 1) 
jako předpoklad psychické stability. 

Země - stát 

~~ 
~~ 

Obr. 1. - Zobrazení pojmu "multikulturalismus" (Domenind. 2001, Legeewie, 1991) 

"Tramskulturní" významově znamená "přesahující" hranice kultury. Kultury, které se 
přestávají se vzájemně ovlivňují a jsou mezi nimi popsané - definované - identifikované 
prvky, které jsou společné daným kulturám. 

"Transkulturalismus" staví do centra pozornosti nikoliv kulturu, ale obroušenou interakci 
mezi majoritní společností a cizím minoritními skupinami. (obr.2) 
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Kultura 3 

Kultura;--r---"""" 
Země - stát 

Obr. 2 - Zobrazení pojmu "transkulturalismus" (Ivanová, 2005, str. 1 5) 

Transkulturní ošetřovatelstvíí Leiningerové charakterizuje jako: "Formální oblast 
studia a praxe ošetřovatelství zaměřenou na úpodobnou holistickou kulturní péči, zdraví a 
znaky chorob jednotlivců a skupin a respektováním rozdílných a společenských znaků 
v kulturních hodnotách, vírách a praktikách" (Lehmanová, 2005) 

2.1. Ošetřovatelský proces v multikulturním ošetřovatelství 

Během ošetřovatelské péče je nutné dbát na pacientovy etnické a kulturní hodnoty, 
názory a praktiky, které souvisejí se zdravotním stavem klienta. Nedílnou součástí 

ošetřovatelského procesu jsou informace a znalosti o dané kultuře. 

Na začátku procesu by si sestra měla uvědomit vlastní etnické a kulturní hodnoty, 
názory či praktiky a jak se tyto názory a praktiky projevují v ošetřovatelské praxi. Jak se 
ve vztahu sestra - pacient přiblíží k sobě dvě kultury, vznikne nové prostředí, které může 
zlepšit nebo naopak zhoršit stav pacienta. 

Jak si sestra uvědomí určité odlišnosti, ale i své osobní hodnoty, může se jí změnit její 
vlastní chování a naučí se řešit konfliktní situace, kterým by se předtím vyhýbala. 
(Kozierová, Erbová, Oliverová, 1995) 

2.1.l.Posuzování 

V procesu posuzování sestra získává dostatek informací o dané komunitě a kultuře, ze 
které pacient pochází. Při všeobecném posuzování si sestra všímá osobní charakteristiky a 
zároveň se ukáže na co se sestra má více zaměřit, čeho se má více všímat. V tomto stádiu 
sestra nedělá závěry, pouze získává informace. Údaje mohou být objektivní nebo 
subjektivní. Mezi subjektivní údaje patři například: "Myslím, že je lepší být zdravý.", 
"Cítím se velmi unavený a nevyspalý." Mezi objektivní údaje patří například: "Pacient 
mluví anglicky, protože se narodil v Anglii." 

Základní údaje o kultuře mohou být nedílnou součástí anamnézy. Patří sem i například 
tyto údaje - etnický původ ( například, zda je pacient Afričan ) 
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rasa ( běloch, černoch) 
místo narození 
zvyky, návyky či praktiky týkající se narození, smrti, života, zdraví a nemoci 
chování (jaký význam připisuje soukromí, sexualitě, postavení v rodině) 
kulturní sankce (co dovoluje pacientovi jeho kultura a co naopak mu zakazuje) 
jazyk, jazyková bariéra a komunikační proces ( jakým jazykem je schopnost se 
dorozumět a na jaké úrovni, čeho bychom se měli vyvarovat, správná vzdálenost mezi 
pacientem a sestrou, zda se dívat z očí do očí či ne ) 
nádory na zdraví ( zda původcem choroby nejsou zlí duchové či nerovnováha mezi 
člověkem a přírodou a nebo zda se nejedná o odměnu od Boha) 
léčitelské praktiky dané kultury ( k jakým léčitelským praktikám se přiklání, co je 
účinné, zda se obrací na šamany či bylinkáře) 
stravovací zvyklosti ( vhodné a nevhodné potraviny, charakter úpravy pokrmů) 
ekonomické postavení, postavení v rodině a společnosti, vzdělávání ( zda je důležité 
či nikoli) 
sebehodnocení, charakter růstu a vývinu, stav kůže, vlasů, nehtů, sliznic, výskyt 
chorob v dané kulturní skupině. 

Dále bychom neměli zapomenout na náboženské či duchovní potřeby, které jsem také 
důležité pro ošetřovatelský proces. I duchovní praktiky mohou ovlivňovat potřeby 

pacientů. Pacient si může například přát přítomnost duchovního své kultury, aby se mohl 
modlit a vykonávat rituální praktiky nebo chce nosit amulety. Pokud je to reálné tak 
bychom mu měli vyhovět ve spolupráci s jeho rodinou a přáteli. 

Také bychom si měli zjistit zjaké rodiny pacient pochází a kdo v ní rozhoduje a je 
autoritou. Například v některých kulturách má právo rozhodovat pouze manžel nebo otec, 
a proto bychom neměli přehlížet výroky jako například: "Domluvte se s manželem, ten to 
ví lépe." nebo "Domluvím se s manželem a pak Vám dám vědět." 

Neměli bychom zapomenout na oblíbená jídla a způsob stravování, protože i tato 
problematika může velmi ovlivnit zdravotní stav pacienta. Vždy musíme zjistit, která jídla 
pacient preferuje, kterým jídlům připisuje léčitelské účinky a naopak, která jídla mu 
zakazuje jeho kultura. Například muslimům zakazuje jejich víra alkohol a vepřové maso. 
Ortodoxní židé nesmějí míchat maso s mléčnými výrobky. Někteří pacienti věří, že 
hladověním si čistí tělo i ducha. 

Také bychom měli zjistit pacientovy názory na zdraví a zdravotní praktiky. Pacient si 
myslí, že za jeho zdravotní stav jsou zodpovědné chorobné zárodky, špatný životní styl 
nebo věří, že choroba je trestem kletby. Měli bychom být informováni o lécích, které 
pacientovi pomohly a byly účinné. 

V této posuzovací fázi, musíme identifikovat pacientovy problémy, které ho trápí 
otázkami typu: "Co Vás trápí? Jaká je příčina Vašeho onemocnění? V čem a jak bychom 
Vám mohli pomoci? Co by jste potřeboval?" 
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2.1.2.Diagnostika 

Sesterské diagnózy pacienta mohou být ovlivněny mnoha faktory jako například: 
- jazyková bariéra a komunikace 
- stravování 
- názory na zdraví a praktiky 
- náboženství 
- postavení v rodině 
- změna nového prostředí 

Možné ošetřovatelské problémy 
- spánek porušen 

adaptace porušena 
komunita, porušené fungování 
strach 
úzkost 
výživa porušená, nedostatečná 
život rodiny narušen 
neochota ke spolupráci 
role porušené zvládání 
porucha vyprazdňování stolice 
sebeúcta porušená 
bezmocnost 
sociální izolace 
narušená verbální komunikace 

3.1.3.Plánování 

V procesu plánování ošetřovatelských cílů, nesmí sestra zapomenout na kulturní 
faktory týkající se pacienta. Pacientovi klademe otázky typu - "Co při takovém stavu 
obyčejně jíte?" 

Po získání těchto údajů si sestra musí uspořádat údaje. Velmi důležité je i zapojení 
rodiny do ošetřovatelského procesu, kdy i rodina znamená pro pacienta velkou oporou. I 
při plánování ošetřovatelské péče je nutné brát v úvahu jazykovou bariéru a zhodnotit, zda 
je potřebný tlumočník. Nedílnou součástí je i informovat pacienta o tom, co se s ním bude 
dít, a co od něj očekáváme ( například spolupráci ). 

Možné cíle pacientů - pacient vyjádří své potřeby verbálni i neverbální komunikací 
- pacient se přizpůsobí novému prostředí v nemocnici 
- pacient si udrží sociální kontakt s rodinou a personálem 

Možné cíle pro rodinu - rodina se vyrovná s hospitalizací člena rodiny 
- vztahy v rodině jsou nenarušeny 

Možná výsledná kritéria - pacient vyjadřuje své pocity prostřednictvím tlumočníka či 
rodiny 
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2.1.4.Realizace 

- pacient používá efektivní metody komunikace verbálními 
i neverbálními způsoby 

- pacient se účastní ošetřovatelské péče 

- pacient využívá rodiny, přátel i zdravotnického týmu na pomoc 
při adaptaci na změnu prostředí 

- pacient vyjadřuje pocity týkající se kontroly nad chorobou 
a léčbou 

- pacient komunikuje s personálem prostřednictvím tlumočníka 
nebo neverbálních prostředků. 

- rodina využívá dostupné zdroje na to, aby se adaptovala na 
pobyt svého člena v nemocnici 

- rodina využívá všechny účinné alternativní strategie, aby 
se vyhovělo potřebám rozšířené rodiny. 

Jedná se o úspěšné sesterské aktivity zaměřené na pacienty jednotlivých kultur, které si 
vyžadují za strany sestry komunikaci a respektování jejich hodnot, názorů a praktik. 
Důležité je respektování jednotlivců, uvědomění si různých kulturních praktik a 
přesvědčení a dělat vše v prospěch pacienta, aby se mu poskytla bezpečná a kvalitní péče. 
Do plánu ošetřovatelské péče bychom měli zahrnout pacientovy názory a praktiky, které 
ho nemohou ohrozit na životě. 

2.1.5. Vyhodnocení 

Při hodnocení efektivnosti ošetřovatelské péče o pacienty rozdílných etnických 
a kulturních skupin musí sestra určit, do jaké míry se splnily očekávané cíle, a to 
porovnáním jeho současného stavu a předpokládaným výsledkem hodnotících kritérií. 

I sestra musí vyhodnotit svoji vlastní kompetenci v této oblasti. Například se mohou 
sami sebe ptát: "Jak jsem komunikovala s pacientem?, Jak se mi podařilo zapojit 
pacienta do ošetřovatelského procesu?, Podařily se mi pochopit jeho hodnoty, přesvědčení 
a zvyky?, Podařilo se mi vyjádřit, že je respektuji?, Podařily se mi zahrnout pacientovy 
hodnoty, zvyky a přesvědčení do plánu ošetřovatelské péče?" 

4.2.0šetřovatelský model Madeleine Leiningerové - "model vycházejícího slunce" 

Cílem tohoto modelu je poskytnout lidem rozdílných kultur kulturně specifickou a 
všestrannou péči v podobě zdraví, blaha a pomoci jim čelit nepříznivým lidským 
okolnostem kulturně výhodnými způsoby. Jde zaměřen na pacienty jak ve zdraví tak 
v nemoci. Prokázalo se, že kultura ovlivňuje člověka ve zdraví a nemoci. 
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Při poskytování ošetřovatelské péče by sestra měla mít vědomosti týkající se historie 
kultury, náboženské tradice, stravovací návyky, tradiční zvyky a tradiční lidové 
léčitelství. 

Tento model ve své podstatě obsahuje sociální faktory, které prostřednictvím jazyka a 
prostředí ovlivňují samotnou péči i zdraví jako takové. Model se stal nedílnou součástí 
multikulturního ošetřovatelství. 

Schéma modelu vyjadřuje podstatu multikulturního ošetřovatelství dle Madeleine 
Leiningerové. Mezi hlavní složky modelu patří - systémové péče 

- typy péče 
- rozměr sociální a kulturní struktury 

Také bychom měli poznat faktory ovlivňující kulturu či komunitu. 
Mezi tyto faktory patří - technologické faktory 

- náboženské faktory 
- rodinné a společenské faktory 
- politické faktory 
- ekonomické faktory 
- vzdělání 

Tento model je aplikovaný pro všechny komunity, jedince, rodiny a skupiny. 
Madeleine Leiningerová rozlišuje systém ošetřovatelské péče na: 

tradiční systém ošetřovatelské péče - využívá lidového léčitelství (praktické 
zkušenosti, domácí léčiva) 

- podstatou je domácí prostředí 
- preferuje tradiční způsob komunikace 
- je lacinější 

profesionální systém ošetřovatelské péče - opírá se o vědecké poznatky 
- využívá moderní komunikace 
- péče je prováděna ve zdravotnickém 

zařízení 

- používá 

Získávání informací od pacienta jiné kultury dle modelu vycházejícího slunce. 
Informace jsou zaměřeny na - jazyk, komunikace, gesta 

- způsob oblékání, tělesný vzhled 
- způsob života, názor na techniku v souvislosti 

s diagnostickými a terapeutickými výkony 
- způsob života v rodině 
- denní aktivity 
- stravovací zvyky, tabu 
- světonázor 

- náboženská a duchovní víra, hodnoty 
- sociální vztahy k vlastní kultuře 
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- hodnota vzdělávání 
- ekonomické faktory a jejich vliv na zdravÍ 
- politické a právni vlivy 
- laická péče o zdraví 
- důležitost profesionální péče 
- znaky péče 
- ukazatelé upozorňuj ící na tradiční a netradiční způsob 

života 

Pacienta informujeme jak předcházet nemocem, jak si udržet zdraví a jak se o sebe 
postarat. 
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3.ETlKA 

"Nejvyšší soucit může existovat při utváření správné diagnózy a určování správné 
léčby. Proto skutečně velkým lékařem bude ten, kdo dokáže spojit vědeckost a 
humanismus do tradičních a etických standardů povolání. " 

Smith,L.. H,jr. 

Etika je vědecká disciplína jejímž objektem je mravnost. Morálka je představována 
systémem pravidel a norem, které určují chování a jednání lidí. (Kořenek, 2001) 

Slovo etika vychází z řeckého slova ethos, což znamená zvyk, obyčej či charakter. 
Téměř stejný význam má i latinský termín mos, od něhož je odvozeno slovo morálka. 
Etika je věda o mravnosti. Dříve byla etika nazývána mravovědou . V odborném 
písemnictví lze najít i další označení etiky, český filozof František Kácel např. 

doporučoval termín dobrověda. Etika je teorií mravnosti a jako pojem je nadřazena 
morálce. Předmětem etiky je zkoumání zákonitostí mravního chování jednotlivců i 
společnosti. (Haškovcová, 1994) 

Úkolem etiky není jen stanovovat mravní povinnosti nebo přikázání, ale především 
nalézat pro člověka platná kritéria, podle kterých by mohl spolehlivě rozlišit mravné od 
nemravného, dobré od zlého a přesně stanovit, co je tou nejvyšší hodnotou (dobro, 
štěstí, blaženost, Bůh atd.), k níž by mělo jeho jednání směřovat. (Goldman, 2004) 

Etika nejen popisuje lidské jednání, ale i hodnotí a podle určitých kritérií posuzuje, 
jaké ono jednání je a jaké by být mělo. Etika hledá obecné zákony, na nichž morálka 
stojí. Základním předpokladem etiky (tedy praktické filozofie) je svobodná vůle 
jednajícího jedince, který se svobodně rozhoduje k takovému či onakému jednání. 
(Goldman, 2004) 

Morálka (z lat. Mos, moris - mrav,zvyk, obyčej, zákon, povaha, mravnost) -
reprezentuje popisovanou a předpisovou stránku mravnosti. Tímto výrazem se zpravidla 
označuje soubor pravidel uznávané mravnosti. (Haškovcová, 1994) 

Etika se ztotožňuje s morálkou. Je třeba však z praktických důvodů odlišovat tato dva 
pojmy. Etika totiž odpovídá formálním okruhům pravidel a hodnot obecně, veřejně 
uznávaným, zatímco morálka odpovídá principům a hodnotám, k nimž je jedinec vázán 
osobně. Morálka představuje pravidla lidského jednání, zatímco etika, jako filozofická 
disciplína, zkoumá podstatu a původ těchto pravidel. Etika zkoumá a zdůvodňuje, proč 
je určité jednání dobré, a proč jsme oprávněni takové jednání od každého vyžadovat. 
(Goldman, 2004) 

Základem morálky je víra v závaznost mravních norem, platných pro danou osobu, 
skupinu, společnost a dobu. Ve společnosti ovšem nevládne vždy jen jedna, určitá 
morálka. Morální názory mohou být i pozoruhodné a protichůdné, např. ve vztahu 
k interupcím, k trestu smrti, kdy si musí každý vytvořit svůj vlastní názor k danému 
problému. Morální normy se odvozují od naplňování principů kladů a záporů, dobra a 
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zla. Ty ovšem mohou být v různých společnostech, v různých etapách společenského 
vývoje různě chápány, a navíc se neustále vyvíjejí a mění spolu se změnami 

společenského vývoje. (Goldman, 2004) 

V posledních desetiletích, obzvláště v angloamerické oblasti, se prosazuje pojem 
bioetika, termín poprvé používaný v názvu knihy amerického kancerologa V. R. Pottera 
("Bioethics: A bridge to the future" - bioetika: most k budoucnosti, 1971). Pojem je 
používán pro nový obor "obor", zabývající se problémy souvisejícími s celým "živým 
královstvím." Byl definován jako "systematické studium lidského jednání v oblasti věd 
o životě a v péči o zdraví." Je to tedy obor širší než lékařská etika. (Munzarová, 2005) 

Lékařská etika je pojem, který souhrnně označuje etické problémy v lékařství, 
přesné vymezení tohoto pojmu koreluje s obsahem lékařské etiky jako samotné vědní 
disciplíny. Zdravotnická etika je pojem odlišný od termínu lékařská etika, neboť 

souhrnně označuje etickou problematiku týkající se organizace zdravotnictví, tedy 
zdravotnických systémů. (Payne, 1992) 

Ve zdravotnictví ovšem nepracují jen lékaři , ale též zdravotní sestry a mZSl 

zdravotnický personál. Rovněž tito zdravotníci se setkávají s určitými etickými 
problémy, rovněž oni spoluvytvářejí stavovskou etiku. V zahraniční literatuře je 
ustáleným pojmem "nursing ehicets", tedy sesterská etika. U nás se používá název 
"etika v ošetřovatelství".(Sestra II., 1992, 17-18) 

o nemocné se starají nejen lékaři a další pracovníci zdravotnického týmu. 
Významnou úlohu zde hrají též duchovní, kteří podle své konfese pečují především o 
osoby stejné víry. Péče o duševní konfort trpících je součástí tzv. pastorální péče. Je-li 
k nemocnému a trpícímu uplatňována náboženská, popřípadě teologická dimenze, pak 
hovoříme o pastorální etice. (Slabý, 1991) 

3.1.Historický vývoj etiky 

V historii lidstva vznikla a vyvíjela se různá pojetí morálky a etiky v závislosti na 
společenských poměrech a převládajících filozofických názorech a školách v daném 
období. Etika jako vědní obor se zrodila v antickém Řecku. Etika byla součástí učení 
prakticky všech starořeckých filozofických škol. Všechny tyto školy byly eudaimonické, 
tj. vycházely z toho, že cílem lidského snažení je eudaimonie (osobní štěstí, blaženost). 
Některé starořecké školy vidí eudaimonii člověka v duševních nebo tělesných slastech. 
Ztotožňuj í ji se smyslovým uspokojením. Chápou eudaimonii jako smyslové požitky a 
popírají, že by smysl života spočíval v bohatství, slávě nebo moci. Označujeme je jako 
školy hedonistické (hedoné - požitek). Etické je člověku to, co člověku eudaimonii 
napomáhá, neetické to, co mu v jejím dosažení brání. 

3.2.Islám a etika 

Zdrojem islámského zákona je Šaria (lze přeložit jako kanonické zákony islámu, 
zahrnující veškeré stvoření) . Jsou obsaženy v Koránu (jde o slovo Boží zjevené 
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Muhammadovi, poslu Božímu, obsahuje 114 súr - kapitol, mnoho z nich se věnuje 
náboženství a mravnosti),. Dále v Sunna, obsahující řadu Hadith - výroků proroka 
Muhammada a zprávo jeho skutcích, z nichž lze vyvodit i zákormá pravidla. ljtihad je 
metoda intelektuálního úsilí, jež se snaží vyřešit problémy, které nejsou zmíněny nebo 
řešeny v Koránu a v Sunně. Je to pokus o reflexi , která se musí přizpůsobit novým 
podmínkám a novým problémům Fakhereddine Ben Hamida, 1998). 

Zárodky etického učení jsou obsaženy již v nejstarších súrách, nejpodrobněji je však 
vyloženo v súře 17,23-41,. Tento text bývá připodobňován biblickému desateru. Liší se 
od něj řadou detailů, avšak celkovým duchem je s nim totožný (Korán, 1972). 

3.3.Přísaha muslimských lékařů 

Lékařská etika, a to až do dnešních dnů, je naprosto jasně propojena s islámem. Tuto 
skurtečnost lze demonstrovat i existencí kodexů a přísah z nedávné doby. V roce 1981 
vydavá v Kuwaitu Islámská organizace lékařských věd Islámský kodex lékařské etiky 
(Hathout, 1995), podpořený mnoha arabskými a islámskými zeměmi. Kodex obsahuje 
mezi jinými i tuto přísahu: 

"Přísahám před Bohem: při vykonávání své profese budu mít v úctě Boha, budu mít 
respekt k lidskému životu ve všech jeho stádiích a za všech okolností a budu dělat vše 
pro to, abych jej zachraňoval od smrti, nemoci, bolesti a úzkosti, Budu podporovat 
důstojnost lidí, chránit jejich soukromí a dodržovat jejich tajemství, budu nástrojem 
Božího milosrdenství pro blízkého i vzdáleného, ctnostného i hříšníka, přítele i nepřítele, 
budu rozvíjet své znalosti a budu je využívat k dobru, a nikoliv ke škodě lidstva: budu 
ctít své učitele, učit své podřízené a pečlivě opatrovat bratrství se svými kolegy, 
propojenými ve zbožnosti a lásce, a budu žít svou víru jak v soukromí, tak i na veřejnosti 
a vyhýbat se všemu, co by mě mohlo poskvrnit v očích Boha, Jeho apoštola a mých 
souvěrců. Bůh je mi svědkem při této přísaze. " 

Podobně i Islámská lékařská asociace Severní Ameriky přijala v roce 1977 "přísahu" 
muslimských lékařů, která však, má spíše charakter modlitby (Reich, 1995). 

"Budiž ctěn Alláh (Bůh), Učitel, Jediný, Vzešenost nebes, Velebený, Slavný, budiž 
Jemu vzdána sláva, Věčná Bytost, která stvořila vesmír se vším stvořením v něm, a 
jediná Bytost, v níž je obsazena nekonečnost a věčnost. Nesloužíme jinému bohu kromě 
Tebe a díváme se na modlářství jako na ohavnou nespravedlnost. Dej nám sílu, 
abychom přiznali své chyby, abychom vylepšili své cesty a abychom odpustili špatnosti 
jiných. Dej nám moudrost, abychom dodali odvahu a poradili všem tak, aby nelezli mír 
a soulad Dej nám pochopit, že naše profese je posvátná, zabývá se Tvými nejcennějšími 
dary, dary života intelektu. A tedy dej, abychom byli hodni tohoto výsadního postavení 
se ctí, důstojností a zbožností tak, abychom mohli zasvětit své životy službě lidstvu, 
chudému nebo bohatému, vzdělanému nebo nevzdělanému, Muslimu nebo ne-Muslimu, 
černému nebo bílému - s trpělivostí a tolerancí, s počestností a úctou, se znalostmi a 
ostražitostí, s Tvou láskou v našich srdcích a se soucitem ke Tvým služebníkům, ke 
Tvému nejvznešenějšímu stvoření. Takto zvažujeme tuto přísahu ve Tvém jménu, 
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Stvořiteli nebe i země, a následujeme Tvou radu, kterou jsi zjevil proroku 
Muhammadovi. "Kdokoliv zabije lidskou bytost, ne místo jiné lidské bytosti a ne kvůli 
zlu na zemi, je to tak, jak by zabil celé lidstvo. A kdo zachrání lidský život, je to tak, 
jako by zachránil celé lidstvo." 

3.4.Muslimská lékařská etika 

Pojem etika se v islámu soustřeďuje kolem jistých základních článků víry a zásad. 
Patří mezi ně: 

I. Bůhje stvořitelem a zdrojem veškerého dobra, pravdy a krásy. 
2. Člověk je zodpovědným, důstojným a ctihodným služebníkem svého Stvořitele. 
3. Bůh určil vše na nebi a na zemi do služby lidstvu. 
4. Díky Svému milosrdenství a moudrosti Bůh neočekává od člověka nemožné, a ani ho 

nebude volat k zodpovědnosti za něco, co přesahuje lidské možnosti. Bůh ani 
nezakazuje, aby se člověk těšil z životních radostí. 

5. Umírněnost, praktičnost a rovnováha jsou zárukou vysoké soudružnosti osobnosti a 
zdravé morálky. 

6. Všechny věci jsou zásadně povoleny s výjimkou věcí, jež jsou označeny jako povinné 
a jež se musejí dodržovat. Člověk se musí vyhnout tomu, co je označeno jako 
zakázané. 

7. Konečnou zodpovědností člověka je zodpovědnost před Bohem a současně jeho 
nejvyšším cílem je spokojenost jeho Stvořitele. 

Islámská etika se zabývá vztahem člověka k Bohu, jeho bližním, vztahy mezi 
člověkem ajinými prvky a stvořeními ve vesmíru, vztahem člověka kjeho vnitřnímu já. 
Muslim musí zvažovat své vnější chování a své zjevné skutky, slova a myšlenky, pocity 
a záměry. Vztah muslima k Bohu se vyznačuje láskou poslušností, naprostou důvěrou a 
přemýšlivostí, mírem a pochopením, vytrvalostí a aktivní službou. Ve vztahu kjiným 
lidem musí totiž muslim prokazovat laskavost k příbuzným a účast se soudem, úctu ke 
starším a porozumění mladým, péči o nemocné a podporu potřebným, soustrast 
truchlícím a povzbuzení zarmouceným. 

Povinností muslima je, že má být živým příkladem počestnosti a dokonalosti, muslim 
musí dodržovat své závazky a dobře vykonávat svěřené úkoly, hledat vědění a čest se 
všemi možnými prostředky, napravovat chyby a litovat svých hříchů. Morální zásady 
islámu se někdy vyjadřují ve formě kladných závazků, jež se musejí dodržovat, a někdy 
i formou zákazů, jimž je nutno se vyhnout. Islám zakazuje určité věci spojené s jídlem, 
pitím, odpočinkem a pohlavním životem, aby tak člověka ochránil před šílenstvím, před 
slabostí a pýchou, před necudností a pokušením. Patří mezi ně tyto zákazy: 

l.Zákaz všech druhů opojných vín, likérů a alkoholu (Korán, 2:219, 4:43, 5:93-94) 
2.Zákaz masa a výrobků z vepřů (vepřové maso, slanina, šunka, sádlo), z divokých 
zvířat, která používají tesáky nebo zuby k usmrcení svých obětí, dravých ptáků, 

hlodavců, plazů, červů (Korán, 2: 172-173,5:4-6). 
3.Zákaz všech forem hazardu a marných zábav (Korán, 2:219,5:93-94) 
4.Zákaz všech nemanželských pohlavních styků a všech způsobů hovoru, chůze, 

20 



pohledů a oblékání na veřejnosti, které mohou vzbudit pokušení, podněcovat touhu, 
rozdýmat podezření nebo znamenat neskromnost a neslušnost (Korán, 23:5-7, 24:30-33, 
70:29-31) 

Tyto zákony zavedl Bůh pro dobro člověka a morálnímu užitku lidstva. Když B"h 
j isté věci zakazuje, nečiní tak proto, že by chtěl člověka zbavit něčeho dobrého nebo 
užitečného. Koná tak, protože chce člověka chránit a umožnit mu rozvinout schopnost 
správného rozlišování, aby člověk dokázal volit v životě lepší věci, aby se neustále 
zajímalo vyšší morální hodnoty. 

V jedné pozoruhodné pasáži Koránu položil základy a filozofii zdravého morálního 
chování. Pasáž lze přeložit takto: 

"Synové Adamovi! Odívejte se do šatů ozdobných v modlitbě každé! Jezte a 
pijte, avšak nepřehánějte, vždyt' On nemiluje ty, kdož přehánějí! Rci: "Kdo zakázal šaty 
ozdobné, jež Bůh seslal služebníkům Svým podobně jako výtečné věci pro obživu?" 
Odpověz: "Toto je dáno na dobu života pozemského těm, kdož uvěřili, a bude to pro ně 
čisté v den zmrtvýchvstání." A takto My činíme srozumitelnými znamení pro lid 
vědoucí. Rci: "Pán můj věru zakázal jen necudnosti veřejné i také, hřích a bezprávnou 
svévoli: a dále, abyste přidružovali k Bohu to, k čemu On neseslal oprávnění, a mluvili o 
Bohu to, o čem nemáte ponětí" (Korán,7:31-33). 

V koránu je citace "Nezabíjejte děti své z obavy před zchudnutím, vždyt' My jim i 
vám obživu uštědříme. A jejich zabíjení je hříchem velkým". Znamená, že je zaázáno 
žádat o interupci nebo samotnou interupci provádět. Je spíše nutné a důležité zachránit 
život člověka. Neboť islám pokládá embryo za lidskou osobu od 120. dne. Dle různých 
Sir Koránu lze říci, že v období mezi třemi měsíci a čtyřmi měsíci a deseti dny 
těhotenství. Dle Koránu a dle Hadithu se usuzuje, že Alláh vdechl duch života fétu ve 
stáří tří měsíců a jednoho týdne. 
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4.ISLÁM 

4.1.Islám a jeho význam 

Slovo islám je odvozeno od arabského kořene "SLM", který kromě jiných věcí 
znamená mír, čistotu, podřízenost a poslušnost. V náboženském smyslu slovo Islám 
znamená podřízenost vůli Boží a poslušnost Jeho zákonům. Pouze podřízeností vůli 
Boží a poslušnosti může člověk dosáhnout opravdového míru a těšit se z trvající čistoty . 

(Abdalati, 1993) 

Pravé jméno tohoto náboženství je Islám a ti, kteří je následují, jsou muslimové. 
Islámský pojem Bůh popisuje jako nejmilosrdnějšího a nejvlídnějšího, nejvíce 
milujícího a nejvíce pozornosti k potřebám člověka majícího. Islám je pojmenován pro 
jednotu ducha a hmoty, j ejíž nejvyšší formou je člověk sám. Lidský život je úplný pouze 
tehdy, když zahrnuje j ak fyzické tak duchovní potřeby lidské bytosti. 

Celá staletí lidé na západě zastávali a šířili názor, že muslimové uctívají Muhameda, 
jehož náboženství bylo nazýváno mohamedánstvím a jehož věřící byli na západě známí 
jako mohamedáni. Pak se tito lidé nějak dozvěděli, že muslimové uctívají Alláha, 
"nějaké božstvo" a teď dospěli k novému objevu, muslimové prý uctívají Abrahama 
jako Ibrahima. 

Muslimové uctívají pouze boha. Muhammad byl pouze smrtelník, kterého Bůh 
pověřil učením slovu Božímu vedením příkladného života. Muhammad zaujímá 
v dějinách místo jako nejlepší člověk v oblasti zbožnosti a dokonalosti. Muslimové 
nevěří, že Muhammad založil Islám, přestože jej v poslední fázi náboženského vývoje 
uchoval. Původním zakladatelem islámu není niko jiný než Bůh sám a datum založení 
Islámu spadá do časů Adamových. 

Muhammad žil v Arábii začátkem sedmého století. Učil, že jediným Bohem je Alláh 
a on sám je jeho prorokem. Podle islámské tradice měl Muhammad vidění okolo roku 
611 v jeskyni Hira, blízko Mekky, což je jednou z hlavních událostí pro založení nového 
náboženstvÍ. (Abdalati, 1993) 

Pravým základem Islámu je poznání Boha a víra v Něho. Protože Islám znamená 
podřízenost dobré vůli Boží a poslušnost Jeho prospěšnému zákonu a protože toto je 
podstata poselství všech bohem zvolených poslů, přijímá muslim všechny proroky před 
Muhammadem bez jakékoli nerovnoprávnosti. Muslim věří, že všichni tito proroci Boží 
a jejich věrní následovníci byli muslimové a že jejich náboženstvím byl Islám, jediné 
pravé a univerzální náboženství Boží.(Korán,2: 128-140,3:78-44,31 :22,42: 13) 

Svatou knihou Islámu je Korán. Podle islámského učení je Korán skutečně Boží 
slovo zjevené prorokovi Muhammadovi. Učí všechny muslimy, jak se mají odevzdat 
Aláhovi. Rádi jim, jak se mají připravit na přicházející poslední soud, dnes se bude 
každý zodpovídat za své skutky na zemi a kde se rozhodne o věčné místě - o nebi nebo 
pekle. Věřící dostávají rady jak se mají dělit o bohatství, chovat se k ženám a sirotkům, 

22 



o svatbě a rozvodu, alkoholu a penězích. Muslimové uctívají Alláha v mešitě, ale 
modlitba se může provádět kdekoliv. Mešita je také centrum společenství, školy i soudní 
dvůr. V mešitě se vyhlašuje i svatá válka - džihád. 

Islám je způsob života, společenství víry, myšlení a skutků, které stojí na pěti pilířích. 
Šaháda - vyznání víry, že existuje nejvyšší bytost - Alláh a Mohamed je jeho posel. 
Salat - je modlitba, která se modlí pětkrát denně 
Zakad - je dávání almužny 
Sawn - je půst v měsíci ramadánu 
Hadždž - je pouť na svaté místa islámu v Mekce, která se musí vykonat jednou za 
život 

4.2.PiJíře Islám u 

ž ivot muslimů j e tvořen pěti pilíři víry. Je to vyznání víry, modlitba, almužna 
potřebným, půst v měsíci ramadánu a pouť do Mekky. V této kapitole se budeme 
zabývat každou částí jednotlivého pilíře neboť to tvoří základ víry a spirituality. 

4.2.1.Vyznání viry 

Je-li člověk přesvědčen o pravdivosti této víry a přeje-li si ji přijmout, je pouze třeba, 
aby tuto víru nosil v srdci a poté, co se celý omyje, pronese vyznání. Tak konvertuje 
k Islámu. 

"Lá iláha illa Alláh, Muhamadun ralůlu Alláh." 

"Vyznávám, že není Boha kromě Jednoho Jediného Boha (tj. Alláha) a vyznávám, že 
Muhammadje posel Boží." 

Tímto prohlášením věřící zároveň dosvědčují svoji víru ve všech předcházejících 
Božích poslech a ve svatém písmu, které tito poslové přinesli. Tím se člověk stane 
muslimem. Tato věta se v islámu nazývá též dvojím svědectvím. Jejím smyslem je, že 
Bůh je jediný a jedinečný, že je stvořitelem všehomíra, že koná, jak sám uzná, že 
Muhammad ibn Abdullah je prorokem Božím, jehož Bůh seslal všemu lidstvu jako 
pečeť svých proroků a poselstvím víry v Boha, v Jeho anděly. Jeho knihy, Jeho 
zvěstovatele a v soudný den. 

První část: "Není pravého boha kromě Boha", že nikdo nemá být uctíván, jen Bůh 
jediný, a že Bůh nemá společníka ani syna. Aby se člověk stal muslimem, měl by také: 
- věřit, že Korán je Slovo Boží 
- věřit, že Soudný den (Den vzkříšení) je pravdivý a přijde, jak Bůh slíbil v Koránu 
- přijmout Islám za své náboženství 
- neuctívat nic a nikoho, kromě Boha (Alláha) 

23 



4.2.2.Modlitba 

Muslimové se modlí pětkrát denně. Každá modlitba vyžaduje jen několik minut. 
Modlitba v Islámu je přímé spojení mezi Bohem a tím, kdo jej uctívá. Mezi věřícím a 
Bohem není žádný prostředník. 

V modlitbě člověk nalézá vnitřní štěstí, klid a útěchu a cítí, že je Bohu milý. Prorok 
Muhammad řekl: "Ó Bilále, pojd'me se utěšit v modlitbě."(Vyprávěno v Abů -
Davúd,4985, a Mosnad Alunad, 22758) 

Bilál byl Muhammadův společník, který byl pověřen svoláním lidu k modlitbě. 
Modlitby se vykonávají za svítání, v poledne, uprostřed odpoledne, po západu Slunce a 
po úplném setměnÍ. Muslim se může modlit kdekoliv na čistém místě, např: i na poli, 
v kanceláři, v továrně, nebo na univerzitě.Modlitba se skládá z těchto části: (Bilal Philips, 
2002) 

a)Ranní modlitba: 
Obsahuje dva cykly předkolonu a pokleku (rakva). Věřící během každého z nich 

nahlas recituje sůru Otvíratelku knihy a libovolnou jinou sůru. Vykonává se za 
rozbřezku, tedy ještě před východem slunce. 

b )Polední modlitba: 
Obsahuje čtyři cykly, při prvních dvou věřící v duchu recituje sůru Otevírající Korán 

a libovolnou jinou sůru a během dalších dvou recituje opět v duchu pouze sůru 
Otevírající Korán. Provádí se mezi časem, kdy je slunce v zenitu a odpolednem. 

c)Odpolední modlitba: 
Obsahuje čtyři cykly a provádí se stejným způsobem jako polední modlitba. 

Vykonává se mezi odpolednem a západem slunce. 

d)Modlitba po západu slunce: 
Obsahuje tři cykly, přičemž během prvních dvou věřící nahlas recitUje sůru 

Otevírající Korán a libovolnou další súru a při třetí v duchu recituje jen súru Otevírající 
Korán. Provádí se mezi západem slunce a setměním. 

e)Večemí modlitba: 
Obsahuje čtyři cykly, přičemž během každé z prvních dvou věřící nahlas recituje 

súru Ovíratelku knihy (Fátiha) (vis příloha) a libovolnou další sůru a během posledních 
dvou recituje v duchu jen sůru Otevírající. Provádí se od setmění do první třetiny noci. 

Když věřící ze závažných důvodů zmešká modlitbu v přesném čase, musí ji provést 
co nejdříve. Recitace se provádí vždy v arabštině. Před modlitbou je velmi důležité 
provedení očisty. (Bilal Philips, 2002) 
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4.2.2.1.0čista 

Očista zahrnuje omývání určených částí těla čistou vodou, tedy kupříkladu 

pramenitou, mořskou, dešťovou, studniční či z roztátého sněhu. Modlitba je bez očisty 
neplatná. Prorok pravil: "Nechť se nemodlí ten, kdo očištěn není." 

Muslimové provádějí očistu, aby při modlitbě stáli před Bohem čistí. Očista se 
provádí takto:(vis příloha) 

l.Je velmi důležité aby modlící se měl předsevzetí očistit se. 
2.Dále následuje omytí rukou po zápěstí. 
3.Vykloktání hrdla. 
4.Vypláchnutí nosní dutiny vtažením a vypuzením vody. 
5.0mytí tváře od okraje vlastního prostoru ke spodní části čelisti. 
6.0mytí rukou po lokty, začíná se pravou rukou. 
7 .Utření hlavy vodou navlhčenýma rukama. 
8.Vytření uší vodou zevnitř i zvenčí. 
9.0mytí nohou po kotníky, začít pravou nohou. 
I O.Omývání uvedených částí těla se provádí ve stanoveném pořadí až do ukončení očisty. 

Neplatnost očisty 

Očista pozbývá účinku vyměšováním (moče, stolice, tělesných plynů), zvracením, 
výtokem krve nebo hnisu z kterékoliv části těla, hlubokým spánkem, podnapilostí, 
bezvědomím, nepříčetností a jakýmkoliv dotykem těla s osobou opačného pohlaví, který 
je provázen pohlavním cítěním. (Abdalati, 1993) 

Úplné omytí 

Celé tělo musí být omyto čistou vodou v těchto případech: 
-po intimním styku 
-po poluci ve spánku 
-po uplynutí menstruačního období u žen 
-na konci šestinedělí kojících žen 
-při přijetí islámu 
-v případě úmrtí 

Omytí má tento postup: Předsevzetí se omýt, omývání celého těla vodou. Nejlépe je 
začít znečištěným místem, poté následují části těla, jež podléhají očistě, pak horní část 
těla, na množství spotřebované vody se nehledí. 

Náhradní očista 

Ten kdo nemá vodu nebo ji pro očistu nemůže použít, může místo ní použít i čistý 
písek nebo zeminu. Postupovat bude tak, jako by měl vodu. Tato očista mu pak dovolí 
vzít do ruky Korán a modlit se. Má stejnou platnost jako očista vodou a může jí využít 
v případě nedostatku vody nebo během onemocnění. 
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Pravidlo zní: Prohlásit: "Bismi-I-Iahi-r-rahmani-r-rahím" ("Ve jménu Boha 
milosrdného, slitovného"), položit ruce na očistný materiál, lehkým protřesením v rukou 
z něho odstranit nečistotu, poté otřít tváře a bradu. I I 

4.2.2.2.Provádění modlitby 

Chce-li se muslim modlit je nutné aby provedl očistu a po očistě se postavil na čisté 
místo (na koberec), obrátil se ve směru gibly (čelem ke Ká'bě), zvednout ruce nad 
úroveň loktů a z plného srdce se přát vykonat modlitbu. Potom ve vzpřímeném postoji 
pronést: 

I. "Nawajtu Osalli Sunnata Saláti-I-Fadžr nebo fadra Saláti-I-Fadžr", Alláhu Akbar. 
Znamená to: "Vyhlašuji svůj úmysl vykonat dobrovolnou nebo povinnou modlitbu, 
Bůh je ze všech nejvyšší." Pak spustí paže k tělu a pravou ruku položí na levou. Obě 
ruce spočívají těsně pod pupkem. 

2. Potom tiše pronáší tyto slova: "Subhánaka-I-Iáhumma wa bihamdik, wa tabáraka
smuk, wa ta' ála Džaddu, wa La lláha Ghajruk. A 'udhu bi-I-Iáhi mina-š-šajtáni-r
radžím. Bismi-I-Iáhi-r-rah-máni-r-rahím." Znamená to: "Budiž slaven, Bože měj a 
Tobě budiž chvála a budiž požehnáno Tvé jméno a Tvá velikost je vznešená a není 
Boha mimo Tebe. Utíkám se k Bohu před ďáblem prokletým. Ve jménu boha 
milosrdného, slitovného." (Kamal Ali Al-Muntasir, 2003) 

3. Potom potichu nebo nahlas recituje súru Otevírající Korán (alfátiha), po ní úryvek 
z Koránu. 

4. Potom pronáší slova: "Alláhu Akbar" (Bůh je ze všech největší), klaní se do pravého 
úhlu, dlaně pokládá na kolena a tiše říká: "Subbhána Rabbija-l-' Azím." ("Budiž 
chvála mému velikému pánu", opakuje se třikrát) . Tomu se říká "ruku'." Potom věřící 
zaujímá polohi ve stoje s těmito slovy: "Sami' a-I-áhu Liman Hamidah, rabbana Laka
I-Hamd." (Nechť vyslyší Bůh toho, kdo ho chválí, Pane náš, budiž Ti chvála). Ruce 
jsou přitom připažené. 

5. Věřící pak říká: "Alláhu Akbar", a pokládá se na zem tak, že se dotýká země prsty na 
nohou, oběma koleny, oběma koleny, oběma rukama a čelem. Je to poloha sedžda a 
doprovázející ji tato slova: "Subhána Rabbija-I-A'Lá", (budiž sláva Pánu Nejvyššímu, 
opakuje se třikrát). 

6. Pak po slovech "Alláhu Akbar" následuje poloha džalsa, krátký odpočinek vsedě, 
vnější strana levého chodidla a prsty pravého chodidla stojí kolmo a dotýkají se země, 
ruce jsou položeny na kolenou. Pak následuje druhé padnutí na tvář, vykonává se 
stejně a se stejnými slovy jako první. Tím končí jeden díl modlitby (rak'at). 

7. Po prvním se modlící zvedá a říká "Alláhu Akabar", přechází přitom do polohy 
vestoje, aby mohl začít s druhým dílem modlitby a recituje Fatihu (Otevírající súru), 
po ní následuje úryvek z Koránu jako v prvním dílu modlitby. 
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8. Po druhém úklonu a dvou padnutích na tvář, která jsou stejná jako v prvním dílu, si 
sedá do polohy džalsa a recituje tašahhud a jeho dvěma částmi. 

9. Nakonec otáčí tvář doprava a pronáší tato slova: "Assalámu 'Alajkum wa rahmatu-l
Láh" (mír budiž s tebou a milost Boží). Pak otáčí tvář doleva a pronáší totéž. 

Tak se provádí kterákoliv modlitba skládající se ze dvou dílů (raka'tů), a't už jde o 
povinnou nebo nepovinnou modlitbu. Jakmile se naučí člověk tuto modlitbu správně 
provádět, zjistí, že všechny ostatní modlitby jsou velmi jednoduché. Důležité je 
připomenout, že každý pohyb a každé slovo má v islámské modlitbě velký význam a 
symbolizuje velmi hluboký smysl. (Abdalati, 1993) 

4.2.3. Zakát (almužna potřebným) 

Všechno na zemi patří Bohu a všechen majetek byl člověku pouze svěřen do užívání. 
Původní význam slova zakat je "očištění" a "růst". Dát zakat znamená, dát určené 
procento z určitého majetku určitým skupinám potřebných lidí. Muslim platí ze 
zlata,stříbra a hotovosti, které dosáhly množství zhruba 85 gramů zlata, a jsou ve 
vlastnictví po jeden lunární rok, dvě a půl procenta. Náš majetek je očištěn tím, že dáme 
stranou malou část pro ty, kteří jsou potřební, a stejně jako prořezávání stromů toto 
ukrácení nastoluje rovnováhu a podporuje nový růst. Člověk může rovněž dát libovolné 
množství dobrovolných almužen. 

Zakat nejen očišťuje majetek vlastníka, ale očišťuje také i jeho srdce od sobectví a 
touhy po bohatství. Zpětně očišťuje také příjemce od závisti a žárlivosti, od nenávisti a 
nejistoty. Zakat snižuje strádání potřebných a chudých členů společnosti na minium. Pro 
potřebné znamená, že jde o přirozené nouzové opatření a že by na zakátu neměli být 
naprosto závislí, že musí něco udělat pro sebe a také pro ostatní. Pro dárce je zakát 
výzvou, aby se pokusil vydělat víc, aby mohl příště více přispět. Pro všechny 
zainteresované strany je zakát, přímo či nepřímo, otevřenou pokladnicí duchovních 
investic, které se hojně vracejí. 

V Koránu se uvádí kdo je příjemcem zakatu. Náležitým příjemcem je: 

-Chudí muslimové, aby se ulevilo jejich strázním. 
-Potřební muslimové, aby získali prostředky, s jejichž pomocí si mohou vydělávat na 
živobytí. 
-Muslimští konvertité, aby se jim umožnilo usadit se a vyhovět jejich nečekaným 
potřebám. 

-Muslimští váleční zajatci, aby bylo možné je vykoupit ze zajetí. 
-Zadlužení muslimové, aby se mohli osvobodit od svých závazků vyvolaných naléhavou 
nutností. 
-Muslimští zaměstnanci pověření muslimským vládcem vybíráním zakatu, aby bylo 
možné vyplatit jim mzdy. 

-Muslimové sloužíCÍ Bohu Výzkumem nebo studiem nebo šířením islámu. Přidělené 
prostředky pokrývají jejich výdaje a pomáhají jim pokračovat v činnosti. 

-Muslimští poutníci, kteří uvízli v cizí zemi a potřebují pomoct. 
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4.2.4. Půst v měsíci Ramadánu 

Muslimové se postí každý rok v měsíci Ramadánu. Od úsvitu až do západu Slunce se 
vzdávají jídla, pití a vyhýbají se sexuálnímu styku. Ačkoliv je půst velmi prospěšný pro 
zdraví, je především považován za způsob duchovní sebeočisty. Tím, že se postící vzdá 
světského pohodlí, i když jen na krátkou dobu, získá opravdový soucit s těmi, kteří 
hladovějí a rozvíjí tím svůj duchovní život. 

Doba dodržování půstu začíná před rozbřeskem a končí okamžitě po západu slunce. 
Půst v měsíci ramadánu je povinný pro každého zodpovědného a zdravého muslima. 
Kromě ramadánu jsou i další období, kdy se půst podle tradic proroka Muhammada 
doporučuje. Mezi tato období patří každé pondělí a čtvrtek, několik dní ve dvou 
měsících předcházejících ramadánu. Kromě toho je prospěšné postit se kterýkoliv den 
v měsíci s výjimkou dnů Íd a pátků, kdy by se každý muslim postit neměl. Jediným 
povinným půstem je ramadán, který může trvat 29 nebo 30 dní v závislosti na poloze 
měsíce. Je to jeden z pilířů islámu a nedodržování půstu bez rozumné omluvy je přísně 
trestuhodným hříchem. 

Protože Bůh ví, co může půst člověku přinést, přikázal, aby člověk, který půst 
přeruší, držel půst další tři dny. S podobným postihem se setká i ten, kdo prohlásí svou 
manželku za pohlavně nedotknutelnou jako svou matku - to je starý předislámský zvyk 
-, musí pak za svou zodpovědnost a nedbalost zaplatit. Chce-li takový hřích smýt, musí 
se postit dalších dva po sobě jdoucí měsíce. (Korán, 2:183-185,5:92,58:1-40) 

"Je zajímavé, že odpykat porušení takové přísahy lze naknnením a ošacením deseti 
chudáků. Pokud to není možné, musí provinilec osvobodit otroka nebo vykoupit jeho 
svobodu. Pokud ani toto není možné, pakje nařízen třídenní půst." (Korán, 5:92) 

4.5.Pouť do Mekky 

Povinností každého muslima, který je toho fyzicky a finančně schopen, je zúčastnit 
se alespoň jednou za život poutě (hadždž) do Mekky. Každoročně se vydává do Mekky 
zhruba dva milióny lidí ze všech koutů světa. Mekka je zaplněna návštěvníky po celý 
rok, ale začátek hadždže připadá na dvacátý měsíc Islámského kalendáře. Muži nosí 
speciální jednoduché poutnické oblečení, které zakrývá třídní a kulturní rozdíly mezi 
poutníky, takže všichni stojí před Bohem sobě rovni. (Kamal Ali AI-Muntasir, 2003, 81) 

Rituál hadždže zahrnuje sedmkrát obejít kolem Kabby, sedmkrát projít údolím mezi 
kopci Sáfa a Marwa, jak to dělala Hagar (druhá manželka proroka Abraháma a matka 
proroka lsmaela), když hledala vodu. Potom poutníci společně stojí na planině Arafat 
(asi 20 km východně od Mekky), vyslovují svoje přání a prosí Boha o odpuštění. Tento 
rituál je považován za zpodobnění Soudného dne. 

Pout' je uzavřena svátkem íd-ul-Adhá, který se oslavuje modlitbami. Íd-ul-Adhá a Íd
ul-Fitr, který se slaví po skončení postního měsíce Ramadánu, jsou dvě nejdůležitější 
každoroční události v muslimském kalendáři. 
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5. ISLÁMSKÁ KULTURA 

5.1.Historie Islámu 

Islám vznikl na počátku 7.století. Toto náboženství založil Muhammad, který se 
narodil roku 570 n.l. v Mekce v rodě Hašimovců kmene Kurajsavců, který byl v té době 
nejmocnějším kmenem, pocházející z Arábie. Muhammadův otec zemřel krátce po jeho 
narození a matka mu zemřela v jeho šesti letech. Tehdy si ho vzal na starost dědeček a 
strýc. Když Muhammad dospěl, dostal se do služeb bohaté mocné obchodnice, která mu 
později nabídla manželství, ze kterého vzešlo šest dětí (z toho dva chlapci, kteří 

v dětském věku zemřeli). Prvni zjevení se dostalo Muhammadovi asi ve věku 40 let 
v jeskyni nedaleko Mekky, kdy nabyl přesvědčení, že mu toto zjevení sesílá Bůh, kterého 
ctí křesťané, a vyzývá ho, aby mezi lidi vystoupil jako hlasatel spásy. (Fleissig, Bahbouh, 
1993) 

Alláh je jediným Bohem. 
Muslim je ten, který přijímá islám a oddává se jedinému Bohu, Alláhovi. I když kolébkou 
islámu je Arabský poloostrov a liturgickým jazykem je arabština, muslim není totéž co 
Arab. 

Arabština je jazyk patřící do jižní větve semitských jazyků. Arabské písmo vzniklo 
z nabatejské varianty aramejského písma. První arabský nápis pochází z roku 328 
n.l.(příloha - arabské písmo) 

Celé náboženství se opírá o knihu Korán, která je pro muslimy slovem Božím a nesmí 
být přeložen do jiného jazyka. Korán znamená svaté písmo muslimů a dělí se na 144 
kapitol. 
Podle islámských učenců existují čtyři základní okruhy svaté knihy. 

věci víry 
předepsané kultovní věci 
morálka člověka 
vztahy mezi lidmi 

Podle islámu žádná modlitba není platná, pokud není prohlášená v arabštině a není 
recitováno několik veršů z Koránu. Koránu se nesmíte dotýkat, pokud neprovedete 
rituální očistu. 

Islám se v historii šíňl nebývalým tempem. Dnes se Islám uchytil v Egyptě, v západní i 
celé severní Africe, odkud pronikl na j ih Evropy, kde jej dále šířila velmoc Turecko. 

Podle nejnovějších statistik je Islám druhým nejrozšířenějším náboženstvím na světě. 
Jako ostatní náboženství má totiž Islám zvyky, rituály, zásady chování a způsob vnímání 
světa, které jsou věřícím muslimům společné. 

Islám znamená doslova odevzdání se do vůle Boží. Muslim pak má význam 
odevzdávající se do vůle Boží. 
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S.2.Model vycházejícího slunce v islámské komunitě 

Technologické faktory 
Většina Arabů v zásadě neodmítá nové technické vymoženosti při diagnostice a léčbě, ale 
přeci jen se domnívaj í, že vše je v rukou Alláha. 

Náboženské faktory 
Víra v islámu má pět základních prvků - víru v jedinečnost Boží 

- víru v anděly 
- víru v proroky 
- víru ve zmrtvýchvstání a v Soudný den 
- víru v predestinaci (příznivou či nepříznivou) 

Existuje pět sloupů víry - vyznání víry (šaháda) 
- modlitba (salat) 
- půst (sijám) 
- almužna )zakát, sadaqa) 
- pouť do Mekky (hadždž) 

Každý muslim musí dodržet čistotu těla, místa a šatu, zakrýt nahotu. Za těžké 
znečištění se považuje stav po pohlavním styku, při menstruaci, těhotenství a šestinedělí. 
K lehkému znečištění patří alkohol, nečisté zvíře, krvácení, výtok hnisu, po dotyku 
pohlavních orgánů, ale i procitnutí z mdloby. Musí se provést důkladná koupel a výplach 
z úst. Z lehkého znečištění se člověk dostane po důkladném umytí rukou po zápěstí, 
výplachem z úst a nozder vodou z pravé dlaně, dále obličej, hlava, vousy směrem vzhůru. 
A toto vše se provádí třikrát. Nakonec se myjí nohy až po kotníky. Když není voda je 
možné použít písek nebo prach. 

Muslim se modlí směrem k Mekce. V ideálním případě by se modlil ve směru svatyně 
Kaby, která stojí na nádvoří . Velké mešity v Mekce. Modlitba je nejdůležitější 

náboženskou povinností muslima. Muslim má konat denně pět modliteb: 

Aby modlitba byla platná, musejí být splněny určité podmínky: 
rituální čistota 
čistota těla modlícího se, jeho oděvu a modlitebního místa 
zakrytí nahoty - pro muže vše mezi pupkem a koleny, pro ženu zakrytí celého těla 
kromě obličeje a rukou po zápěstí 
dodržení určitého času k příslušné modlitbě 
dodržení modlitebního směru 
při modlitbě musí být člověk vážný, nesmát se, nehrát si a nemluvit s ostatními 
dodržení postupu modlitby 

S.3.Islám a výživa 

Výživě se musí věnovat značná pozornost, aby si člověk uchoval čisté srdce a zdravou 
mysl. Aby posiloval svou duši a měl čisté a zdravé tělo. A právě to islám dělá. Někteří 
povrchní lidé si snad myslí, že potraviny a nápoje nemají žádný přímý vliv na celkový 
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stav člověka pravidelně přijímajícího potravu. Takový názor není islámský, protože islám 
považuje tyto věci za velmi vážné. 

Islám je v oblasti kvality organické výživy člověka stejně ortodoxní a nekompromisní 
jako voblasti duchovního zdraví a intelektuálního růstu. Tento fakt můžeme doložit 
skutečností, že některé potraviny jsou zakázány zcela, některé by se měly používat mírně, 
bez přehánění a výstřelků. 

Obecná islámská zásada zní: 
"Všechny věci, které jsou pro člověka čisté a dobré, jsou správné jako poknn, požívaj í

li se v mírných dávkách. Avšak všechny věci, které jsou nečisté, špatné a člověku 
škodlivé, nejsou za běžných okolností správné jako poknn. Pro výjimky a případy 
absolutní nezbytnosti vždy existuje jistá pružnost a možnosti" (Denny, 1998, strana 125) 

KORÁN 
ZAKAZUJE 

I I 
Maso uhynulých zvířat a Nápoje Všechny druhy 
ptáků, maso vepřů a maso obsahující hazardu a 
zvířat usmrcených ve toxické látky hazardních her 
jménu někoho jiného než 
Alláha. 

Schéma Č. 3 Zakázané Koránem (autorka práce) 

"Zakázáno máte maso zdechlin, krev, vepřové a to, nad nímž nebylo při porazce 
vysloveno jméno Alláhovo, a dále zvířata zardoušená či ubytá k smrti či zabitá pádem 
střemhlav či ubodaná rohy, a zvířata (zčásti) ohryzaná divokou zvěří - kromě těch, jenž se 
mohli porazit povolený způsobem (než umřela) - a dále zvířata obětovaná na 
kamenných oltářích ... "(Korán, 5:3) 

"řekni Muhammade: "V poselství, jenž mi bylo vnuknuto, se těm, kdo si ho přejí jíst, 
nezakazuje žádné maso, kromě masa zdechlin, tekoucí krve a vepřového, poněvadž je 
nečisté a zakázané, a kromě masa obětovaného jinému než Alláhovi. A však není-li zbytí 
v případě nutnosti a nejedná-li se o úmyslnou neposlušnost a překročení patřičných mezí, 
pak jste bez viny, neboť Alláh je Odpouštějící, Nejmilostivější." (Korán, 6: 145) 

"Dnes máte povoleno vše, co je dobré a čisté. Jsou vám povolena i jídla lidí Knihy 
(křesťanů a židů) a vaše jídla jsou povolenajim ... " (Korán, 5:5) 
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5.3.1.Ramadán 

Postní měsíc ramadán. Půst v měsíci ramadánu je jedním z pěti pilířů islámu. Jako 
povinnost byl přikázán všem dospělým a zdravým muslimům. Pro půst se používá 
arabského slova "s aum" , které doslova znamená "zdržet se všeho". V islámské 
terminologii je pak tento výraz překládán ve významu zdržet se jídla, pití a intimního 
styku. V měsíci ramadánu se postí muslimové na celém světě, což rozvíjí pocit 
sounáležitosti a příslušnosti k muslimské obci. Nejvýznamnějším rysem půstu je rozvíjení 
vědomí Boba v srdci a duši věřících. Ramadán je měsícem trpělivosti, skromnosti a 
vzájemné pomoci. Je to měsíc, jehož začátkem je milost, druhou třetinou je odpuštění a 
konec měsíce symbolizuje osvobození od pekelného ohně. Půst začíná každý den za 
rozbřesku (úsvitu) v čase těsně před ranní modlitbou. Od této doby se musí každý postící 
zdržet jídla, pití, intimního styku, ale i nemorálního chování a jednání. Půst končí při 
západu slunce v době, kdy začíná svolávání k modlitbě. 

Osvobozeni od půstu jsou: 
1. Děti, které nedosáhly pohlavní a duševní dospělosti (do začátku puberty) 
2. Duševně nemocní 
3. Staří lidé a chronicky nemocní, pro které by byl půst příliš vyčerpávajícím nebo by 

ohrozil jejich zdraví. Tito lidé musejí nakrmit jednoho chudého za každý den ramadánu, 
kdy se nepostili. 

4. Těhotné a kojící ženy mohou odložit půst na později. 
5. Nemocní a lidé na cestách (vzdálenost větší než 80 km od domova) mohou půst na daný 

počet dnů přerušit a nahradit jej později. 
6. Půst je zakázán ženám, které mají menstruaci nebo jsou v šestinedělí. Půst si musí 

nahradit později v počtu dní, které vynechaly. 

Půst pozbývá platnosti: 
Následující přerušení půstu vyžaduje jeho pozdější nahrazení: 
1. Úmyslné jezení, pití včetně nevýživných věcí přijatých ústy. 
2. Začátek menstruace či krvácení v šestinedělí a to i v době před západem slunce. 
3. Úmyslně vyvolané zvracení. 
4. Ejakulace z jiných příčin než je intimní styk. 
5. Úmysl přerušit půst před jeho skončením, i když člověk své rozhodnutí ještě změní. 
6. Jezení, pití a intimní styk po rozbřesku na základě chybného předpokladu, že tento čas 

ještě nenastal. Stejně tak před západem slunce na základě chybného předpokladu, že již 
tento čas nastal. 

7. Níže uvedené přerušení půstu vyžaduje nejen nahrazení tohoto ztraceného dne, ale také 
trest. 

8. Intimní styk během doby půstu, tedy od rozbřezku do západu slunce. Trestem je postit se 
po dobu dodatečných šedesáti po sobě jdoucích dní. Pokud člověk není tohoto půstu 
schopen, je jeho povinností nakrmit šedesát chudých lidí Gedno běžné denní jídlo). 
V dřívějších dobách se za tento trest považovalo také propuštění otroka na svobodu. 

Půst neruší: 
1. Pokud se postící člověk omylem napil či něco snědl, může v půstu pokračovat, neboť to 

byl Bůh, který ho nakrmil a napojil. 
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2. Neúmyslné zvracení. 
3. Polknutí něčeho, čemu se nelze vyhnout (např. sliny, prach, kouř) 
4. Čištění zubů, vyplachování úst, nosu (bez přehánění), koupání, sprchování ajiné omývání 

vodou. 
5. Injekce nebo transfúze do žíly, která nemá výživný charakter. 
6. Darování krve. 
7. Ochutnávání jídla (při vaření), sousto je nutno vyplivnout. 
8. Polibek, dotek ruky, objetí (pokud nevyvolávají vášeň). 
9 . Je dovoleno postit se ve stavu úplné nečistoty, která vyžaduje koupel. Očištění lze odložit 

na pozdější dobu, pokud člověk neměl možnost tak učinit 
(http://exploze . wZ.czlvira/more/ramadan. html). 

5.3.2.Základní zásady výživy a možnosti respektování v ošetřovatelství 

Jak v židovství, křesťanství, tak i v Islámu jsou odchylky ve stravování a vůbec 
v celkovém režimu dne. Důležitou věcí pro muslima je pět denních modliteb, ty by měla 
sestra respektovat a přizpůsobit jim ošetřovatelský plán dne. Z potravin je důležité 
nepodávat vepřové maso, mezi nápoje muslimů nepatří alkohol, proto by se sestra měla 
vyvarovat alkoholové dezinfekci nebo alkoholovým zábalům. Vůbec se snažit vyloučit 
z léčby toxické látky. 

Největším postním svátkem Islámu je ramadán, ve kterém muslim drží půst od svítání 
do západu slunce. Půst se týká jídla, pití, intimního styku. Hospitalizace v době ramadánu 
je nutná probrat s ošetřujícím lékařem a pacientem a přizpůsobit léčbu. Islám všeobecně 
toleruje změny ve výživě ve prospěch zdraví. Osvobození od půstu jsou děti, které 
nedosáhly pohlavní a duševní vyspělosti )do začátku puberty), duševně nemocní, staří lidé 
a chronicky nemocní, pro které by byl půst příliš vyčerpávající nebo by ohrozil jejich 
zdraví, těhotné a kojící ženy mohou odložit půst na později, nemocní a lidé na cestách, 
půst je zakázán ženám, které mají menstruaci nebo jsou v šestinedělí. 

5.4.0mamné látky 

Arabské slovo chamr označuje jakýkoli alkoholický nápoj způsobující intoxikaci. Jeho 
škodlivé účinky působí na zdraví, duchovní život i práci. Jeden badatel zabývající se touto 
problematikou pravdivě napsal:Lidstvo nezakusilo větší kalamitu, než jakou přineslo pití 
alkoholu. 

Arabové v předislámském období měli ve značné oblibě pití vína a pijácké slavnosti. 
Tato láska se odrážela v jejich jazyce, který měl pro něj téměř stovku výrazů, i v jejich 
poezii, která oslavovala víno, přetékající číše, pijácké večírky a tak podobně. 

Aby se vymítilo toto zlo, tak jim Alláh dal nový způsob života. V Koránu Alláh 
zakazuje přísně víno a hazardní hry a dává je do souvislosti s modlářstvím. Označuje je 
jako ridžs (odporné, nečisté), což je termín, používaný v Koránu výhradně pro extrémně 
nemravné a zlé skutky. 
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"Ó vy, kdo věříte! Opojné nápoje, hazardní hry, obětní kameny a tahání šípů jsou 
odporným dílem Satanovým.Vyvarujte se toho, chcete-li, aby se vám dobře dařilo. Satan 
touží pomocí opojných nápojů a her mezi vámi podněcovat nepřátelství a nenávist, a 
odvést vás od uctívání Alláha a modlitby. Tak přestanete s tím?" (Korán, 5 :90 - 91) 

Muslim má zakázáno prodávat alkohol neb inkasovat za něj peníze, stejně tak má 
zakázáno darovat ho někomu jinému, třeba křesťanskému nebo židovskému příteli. 

Muslim nesmí alkoholické nápoje ani přijímat ani dávat darem, protože muslim je 
zdrojem dobra, a proto nesmí dávat ani dostávat nic škodlivého. 

Muslim nesmí užívat alkohol jako lék. Prorok řekl: "Není to lék, ale choroba. Alláh 
vám seslal nemoci a léky, a na každou nemoc je lék. Takže užívejte léky, neužívejte nic 
zakázaného jako lék." (Abú Dáwúd) 

Stejně tak nesmí užívat léky obsahující alkohol. Jedině, že by byl člověk v ohrožení 
života a neměl by náhradu léku obsahujícího alkohol. V tomto případě se takový lék může 
podat. 

"Avšak není-li zbytí v případě nutnosti a nejedná-li se o úmyslnou neposlušnost a 
překročení patřičných mezí, pak jste bez viny, neboť Alláh je Odpouštějící, 

Nejmilostivější." (Korán, 6:145) 

Stejně tak i drogy jsou zakázány, protože ovlivňují smyslové vnímání. Jejich užívání 
způsobuje iluze nebo halucinace. A tím narušují logického uvažování a rozhodování. 
Tento zákaz platí i pro kouření. Neboť způsobuje nemoc a smrt. Kouření je zakázáno 
zvláště u osob, kterým poradil lékař přestat kouřit. I kdyby kouření neškodilo zdraví, je to 
pořád mrhání penězi, neboť nejsou utráceny ani k duchovnímu, ani k světskému 
prospěchu, a Prorok zakázal mrhat majetkem. 

"A nezabíjejte sami sebe (ani druhé), neboť vpravdě je k vám Alláh Milostivý." 
(Korán, 4:29) 

"A nevrhejte se do zkázy vlastníma rukama ... " (Korán, 2: 195) 
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6.ETICKÝ PŘISTUP K TĚHOTNÝM ŽENÁM V ISLÁMU 

6.1.Postavení ženy v Islámu 

"Moderně smýšlející muslimové zdůrazňuj í , že Islám má vždy na mysli především 
ochranu důstojnosti ženy. Takový smysl mají třebas zvláštní dámská oddělení ve vlacích 
nebo autobusech, které mají ženy chránit před nevhodnými dotyky v tlačenicích. Mnohé 
muslimky skutečně soudí, že islámská pravidla chování slouží k ochraně jejich důstojnosti 
lépe než rozvolněná západní morálka." (L, Kropáček, Jeden svět - 1999) 

Postavení ženy v islámu formují dva náboženské prameny. Korán a hadíthy, zprávy a 
o konání a výrocích proroků, a šaríia - islámské právo. Islámská kultura patří rozhodně ke 
společnostem, které jsou formovány náboženstvím, a proto lze považovat Korán za 
základní stavební kámen pozice ženy v islámské společnosti. Korán poskytuje nádherný 
život a neomylný důkaz, že žena je v očích Alláha zcela rovnocenná s mužem. Alláh říká: 

"Pro muslimské muže a ženy, pro věřící muže a ženy, pro zbožné muže a ženy, pro 
opravdové muže a ženy, pro trpělivé muže a ženy, pro pokorné muže a ženy, pro muže a 
ženy, kteří dávají milodary, pro muže a ženy, kteří drží půst, pro muže a ženy, kteří chrání 
svoji cudnost, a pro muže a ženy, kteří velebí Alláha z celého srdce - pro všechny má 
Alláh přichystáno odpuštění a velikou odměnu." (Korán, 33:35) 

Ve vztahu k Bohu jsou si obě pohlaví rovná, musí platit pět základních povinností: 
vyznávat víru, modlit se pětkrát denně, dodržovat půst v měsíci ramadánu, platit 
náboženskou daň z přijmu a alespoň jednou za život vykonat pouť do Mekky. Role ženy 
jako věřící určuje její výchozí legislativní a sociální pozice. Formuje její postavení 
manželství, při rozvodu, v dědictví, konkubinátu, určuje její základní práva a povinnosti. 
Přesto jsou ženy oddány mužům. Ženám se doporučuje skromnost a cudnost ve 
vystupování. 

"Muži zaujímají postavení nad ženami i proto, že Bůh dal přednost jedněm z vás před 
druhými, a proto že muži dávají z majetků svých (ženám). A ctnostné ženy jsou pokorně 
oddány a střeží skryté kvůli tomu, co Bůh nařídil střežit. A ty jejichž neposlušnost se 
obáváte, varujte a vykažte jim místa na spaní a bijte je! Jestliže vás jsou však poslušny, 
nevyhledávejte proti nim důvody! A Bůh věru je vznešený, veliký." (Korán, 4:34) 

Muslimská žena by měla být cudná, zdrženlivá, mající důstojnost a sebeúctu a neměla 
by být parádivá a toužit po chlubení se svými vnadami. Správné islámské chování, které 
se vyžaduje po muslimských ženách, lze charakterizovat takto, že žena má klopit zrak: ,,A 
povězte věřícím ženám, ať klopí zrak ... " (Korán, 24:31) 

6.1.1.Žena jako manželka 

Ženy mají právo v islámu vybrat si svého partnera do manželství a nesmějí se vdávat 
bez svého svobodného souhlasu. Manžel s manželkou se v islámu doplňují, protože 
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manžel poskytuje svým dětem a své ženě ekonomické zabezpečení, a mravním 
závazkem ženy je chránit svoji cudnost a majetek svého manžela. Korán prohlašuje: 

"" .ženy mají vůči svým mužům práva podobná právům, jaká mají muži vůči nim, což je 
rozumné a spravedlivé avšak muži mají o stupeň (zodpovědnost) více." (Korán, 2:228) 

Manžel a manželka se tedy v islámu doplňují, místo aby spolu soupeřili o nadvládu či 
nadřazenost. Jsou přáteli a společníky ve svém společném místodržitelství a podnikání ve 
jménu Alláha. Oba mají vůči sobě práva a povinnosti a oba mají závazky vůči Alláhovi. 
To je velmi jasně vyjádřeno v tomto koránském verši, který hlásá rovnost muže a ženy už 
při jejich stvoření a upozorňuje, že byli stvořeni z jedné duše: 

,,0 lidé, buďte si vědomi svého Pána, jenž vás stvořil z jedné bytosti a z téhož stvořil 

její družku a z nich dvou pak dal vzniknout nesčetným mužům a ženám: uvědomujte si 
Alláha, skrze Nějž se dožadujete svých vzájemných práv, a dbejte na pravidla o 
pokrevních svazcích, neboť Alláh vás pozoruje bez ustání." (Korán, 4: 1) 

Muž nikdy nesmí uhodit ženu do obličeje a také ji nesmí bít. Pokud muž ženu zbije, 
tak jen z důvodu neposlušnosti aby ji napomenul, a to jen v oblasti od pupku po kolena. 
Pouze dřívkem z určeného stromu. Jiným předmětem ji nesmí být. 

6.1.2.Žena jako matka 

Když se žena v islámu stane matkou, dostane se jí zvláštních poct a vyznamenání. 
Protože matka je ta, která se stará o děti, vychovává je a dává jim základ víry. Jaká je 
matka, takové budou děti. Na matce leží správný základ víry pro své děti. ° tom prohlásil 
Prorok: "Ráj leží u nohou matek." (AI- Nisá 'í. Ibn Mádžah, Ahrned) 

V islámu je pěkné chování k ženám jasným výrazem ctnostné povahy. "Má šlechetnou 
povahu, kdo se chová pěkně k ženám, a má ošklivou povahu, kdo je uráží." (Pravil 
poslední Prorok). V islámu je prvořadá laskavost a poslušnost k rodičům, jež je druhým 
příkazem hned po uctívání Alláha: 

"A nařídil jsem člověku, aby byl laskavý ke svým rodičům: v nesnázích ho matka nosí 
a bolestech ho rodí: a dítě pak třicet měsíců nosí, než ho odstavL A když dojde na vrchol 
sil a dosáhne věku čtyřiceti let, řekne: Ó můj pane! Kéž jsem vděčný za tvé dobrodiní, 
jímž jsi zahrnul mne i mé rodiče, kéž konám zbožné skutky, v nichž nacházíš zalíbení, a 
kéž je i mé potomstvo dobré. Kajícně se k Tobě obracím a upřímně se odevzdávám do 
Tvé vůle v islámu." (Korán, 46: 15, také 29:8) 

6.2.Islám a manželství 

Rodina je základem islámské společnosti. Mír a bezpečnost, který vychází z pevného 
rodinného zázemí, má nesmírnou hodnotu a jsou považované za nevyhnutelný předpoklad 
pro duchovní růst a rozvoj každého člena rodiny. 
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Islám považuje manželství za velmi vážný svazek a proto předepisuje jistá opatření, 
která si kladou za cíl učinit manželský svazek co nejtrvalejším. Obě strany se musejí 
snažit vyhovět podmínkám správného věku, obecné vhodnosti partnerů, rozumného věna, 
dobré vůle, svobodného souhlasu, počestných úmyslů a právní diskrétnosti. Když partneři 
uzavírají smlouvu, musí to být s dobrým úmyslem, že jde o trvalé pouto. Z tohoto důvodu 
jsou v islámu zakázána manželství na zkoušku a manželství uzavřená na určitou dobu. 
Pokud má muslim dostatek hmotných prostředků, nesmí se vyhýbat sňatku z důvodu, že 
zasvětil svůj život uctívání Alláha, mnišskému životu a zřeknutí se světa. Korán nařizuje 
manželství svobodným a zbožným, i když jsou chudí nebo jsou otroky. 

"Umožňujte sňatek svobodným, žijícím mezi vámi, a rovněž bezúhonným z vašich 
otroků a otrokyň. A jsou-li potřební, Bůh je obohatí z laskavosti Své a Bůh je velkorysý, 
vševědoucí." (Korán, 24:32) 

Věno, které manžel své manželce věnuje, patří pouze jí bez ohledu na jeho výši, a to, 
co manželka získala před a po uzavření manželství, náleží rovněž pouze jí. Neexistuje 
žádné nezbytně nutné společenské vlastnictví manželů a manželek. Manžel zodpovídá za 
hospodářské zabezpečení a udržování hospodářských jistot své rodiny. Musí dokonce své 
ženě poskytnout pomoc a služby, na něž byla zvyklá před uzavřením manželství, podle 
některých vědců žena nemá žádnou právní povinnost dělat běžné domácí práce, i když je 
dělat může a obvykle je zjistých důvodů provádí, například z důvodů hospodárnosti, 
spolupráce aj . 

6.2.1.Antikoncepce 

Zachování lidského rodu je bezpochyby hlavním cílem manželství a k tomu, aby byl 
rod zachován, je potřeba nepřetržité reprodukce. Proto islám vyzývá muslimy, aby měli 
hodně dětí, a žehná jejich mužským i ženským potomkům. Přesto všechno však dovoluje 
muslimům plánovat si rodinu. Běžnou metodou antikoncepce v dobách Proroka byl coitus 
interuptus neboli vytažení penisu z vagíny těsně před ejakulací, aby se semeno nedostalo 
do vagíny. Tuto metodu používali v době, kdy byl zjeven Korán. 

Jednou přišel za Prorokem muž a řekl: "Mám mladou ženu a toužím po tom, po čem 
touží mužové, ale nechci, aby otěhotněla, a tak používám přerušovanou soulož. Židé 
říkají, že je to skoro totéž jako kdybych pohřbíval dítě za živa." Prorok mu na to řekl: 
"Židé se pletou. Když si Alláh bude přát stvořit dítě, nemůžeš mu v tom zabránit. Čímž 
chtěl říci, že i po přerušení soulože může ve vagíně i bez jeho vědomí zůstat kapka 
semene, a důsledkem bude otěhotnění. 

Mezi antikoncepční prostředky, které žena může používat patří: 
1. Orální antikoncepční prostředky 
2. Injekčně aplikované prostředky 
3. Nitroděložní tělíska 

4. Prostředky, které brání početí mechanicky 
5. Abstinence během plodných dnů 
6. Přerušovaný pohlavní styk 
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Žena má plné právo používat antikoncepční prostředky dokonce i bez souhlasu muže. 
Ale neměla by používat metody, které narušují manželské právo jejího manžela, např: ho 
nemůže nutit k použití kondomu nebo metody coitus interuptus. Ale toto právo se 
nevztahuje na rození dětí. Rození či nerození dětí je osobním rozhodnutím ženy a žena 
může používat antikoncepční prostředky na základě vlastního rozhodnutí. 

Toto je právní stanovisko šarii. Ale v praktickém životě se podobná rozhodnutí nejlépe 
činí na základě vzájemné domluvy obou manželů. Vopačném případě může dojít 
k nedorozumění a nedůvěře. Právní aspekt je tu proto, aby ochránil práva ženy, ve 
skutečném životě musejí muž a žena svůj život založit na lásce, porozumění a vzájemné 
pomoci, jak říká Korán. 

"A patří k jeho znamením, že vám z vás samých manželky stvořil, abyste u nich klid 
nalezli. A vložil mezi vás lásku a dobro a věru jsou v tom znamení pro lidi přemýšlivé." 
(Korán, 30:21) 

6.2.2.Potrat 

Islámské právo dovoluje ženě zabránit těhotenství, ale zakazuje jí ho přerušit. Potrat 
poté, co dojde k uhnízdění oplodněného vajíčka do dělohy je absolutně zakázán a je brán 
jako zločin proti Božímu zákonu i proti nenarozenému dítěti. Muslimští juristé 
jednoznačně souhlasí, že jakmile je plod kompletně zformován a obdařen duší, jeho potrat 
je zakázán. Navíc jde o zločin páchaný proti celistvé a živé bytosti, a jako takový není 
povolen. 

Juristé povolují výjimečnou situaci. Pokud je po úplném vývinu dítě ze spolehlivého 
zdroje potvrzeno, že další pokračování v těhotenství by nevyhnutelně vyústilo ve smrt 
matky, pak ve shodě s obecnou zásadou islámské legislativy "šarii" by se muselo zvolit 
menší zlo, tudíž potrat. Neboť plod pochází z matky a ta již plní důležité role v životě, má 
jisté povinnosti a odpovědnosti a je pilířem rodiny. Není možné obětovat její život kvůli 
životu plodu, který ještě nenabyl osobnosti a nemá vůči nikomu žádnou odpovědnost či 
závazky. 

Také potrat může být v islámské legislativě povolený, pokud se rodiče dozvědí ze 
spolehlivých vědeckých zdrojů, že se dítě narodí poškozené nebo znetvořené, aby dítě 
nežilo v bolesti. Tento potrat se však musí provést v první fázi těhotenství. Dnešní 
islámské autority takový potrat nedovolují, říkají, že rodiče se mají modlit a doufat, že 
dítě bude v pořádku a zdravé. Existuje mnoho případů, kdy se prognózy lékařů ukázaly 
jako chybné. 

6.2.3.Umělé oplodnění 

Islám není proti technologiím, ale proti technologii. Pokud jde o "in vitro" oplodnění a 
dětí ze zkumavek, islám je povoluje pouze tehdy, když vajíčko pochází z matky a spermie 
z otce a embryo je vloženo do dělohy náležité manželky. Jakékoliv jiné použití oplodnění 
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ve zkumavce u muže a ženy, kteří spolu neJsou oddáni, ale chtěli by využít této 
technologie, je v islámu nepřijatelné. 

Islám zakazuje, aby při umělém oplodnění bylo použito spenna někoho jiného než 
manžela. Jinak se takový čin z islámské perspektivy rovná smilstvu, protože jde o skutek 
odehrávající se mimo manželský svazek muže a ženy. 

6.3.Sexuální hygiena 

Když Alláh zjevil lidstvu ideální způsob života, neomezil Své vedení na to, aby jen 
ukázal Svým služebníkům, co dělat před pohlavním stykem a během něho, ale také vedl 
lidi i k tomu, aby si během sexuálního života chránili zdraví. Mezi tato opatření patří: 
obřízka, očista a sexuální styk během menstruace. 

6.3. 1.0břízka 

Mužská obřízka je v islámu čin náležící k přirozené očistě těla (fitra). Někteří 

muslimští právní učenci, jako imámové Abú Hanívá a Malik, ji považují za doporučenou 
(suna muakkada), jiní, jako imám Šafi 'í a imám Ibn Hanbal, ji považují za povinnou 
(wadžib). Je to tradice proroka Ibrahíma (abrahama) a proroka Mohameda. Prorok 
Mohamed řekl: "Pět činů náleží k přirozené očistě: je to obřízka, odstraňování ochlupení 
na intimních místech, stříhání nehtů, odstraňování ochlupení v podpaží a zastřihávání 
kníru." 

Jaký je lékařský pohled na obřízku? Všeobecně se obřízka praktikuje u různých národů 
jako kulturní nebo náboženská tradice. Je to nejčastější operace prováděná u mužů nejen 
v islámských zemí, ale i v dalších částech světa. V islámu je to jedno z pravidel čistoty, 
osobní hygieny a péče o zdravÍ. Výše zmíněné slovo fitra či přirozená očista těla odkazuje 
k praxi Proroka, ale také znamená smysl pro vnitřní čistotu člověka, což obsahuje mravní 
přesvědčení a duševní zdravÍ. Jedná se o odstranění předkožky pohlavního údu. 

Prorok Mohamed doporučoval provádět obřízku v raném věku. Al Mawardi uvádí, že 
nejvhodnější období je od sedmého dne po narození až do čtyřicátého dne po narození 
nebo až do věku sedmi let, což závisí na zdravotním stavu dítěte. Také je nutno 
připomenout, že žádný spolehlivý výrok proroka Mohameda nepodporuje ženskou 
obřízku a že všechny výroky o tom napsané jsou nepravé. Sajjíd Sábiq ve své knize Figh 
As-Sunna napsal: "Jde spíše o předislámský zvyk a všechny výroky připisované Proroku 
Mohamedovi o ženské obřízce jsou neautentické a žádné z nich nejsou pravdivé. 

6.3.2.Sexuální styk během menstruace 

Je zaznamenáno, že židé zacházeli do krajnosti a vyhýbali se jakémukoli tělesnému 
kontaktu s menstruující ženou, kdežto někteří křesťané s nimi mívali pohlavní styk 
během menstruace. Před islámští Arabové s menstruujícími ženami nejedli, nepili a ani 
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neseděli pohromadě a posílali je do oddělených místností, stejně jako židé. Proto se 
muslimové ptali Proroka, co je ve vztahu k menstruuj ícím ženám povolené a co zakázané. 
Prorokovi byl pak zjeven následující verš: 

"Zeptají se tě na menstruaci.Řekni: Je to škodlivé (pro vaše zdraví), a tak se zdržujte 
svých žen po dobu menstruace a nepřibližujte se k nim (tj . pohlavně se s nimi nestýkejte), 
dokud nebudou po menstruaci. A až budou mít po menstruaci a očistí se (koupelí), můžete 
do nich opět vstoupit tak, jak vám nařídil Alláh, neboť Alláh miluje ty, kdo se k Němu 
kajícně obracejí a ty, kdo se očisťují." (Korán, 2:222) 

Muslim tedy smí svou menstruující ženu hladit a mazlit se s ní, když se vyhne oblasti 
krvácení. Islám opět jde zlatou střední cestou a vyhýbá se oběma extrémům: muslim 
nevyhání menstruující ženu z domu, ani s ní nemá pohlavní styk. 

Současné lékařské výzkumy prokázaly, že menstruační krvácení obsahuje toxické 
látky, které tělu mohou uškodit, když se z něj nevyloučí. Tak zjistili i důvod, proč bychom 
se v období menstruace měli vyhýbat pohlavnímu styku. Rozmnožovací ústrojí ženy je 
silně prokrvené a jeho nervy jsou následkem činnosti žláz s vnitřní sekrecí velmi citlivé: 
pohlavní styk by je mohl podráždit, ohrozit tok menstruační krve a způsobit zánět 
pohlavních orgánů. 

6.3.3.0čista 

Prorok poručil muslimům používat vodu k očištění intimních partií i po návštěvě 
toalety. Po vykonání malé i velké potřeby mají muži a ženy nařízeno si omýt partie 
vodou. Pokud tak nečiní, jejich modlitba bude neplatná. Takže před každým pohlavním 
stykem má muslim i muslimka pohlavní partie čisté. 

Po pohlavním styku mají muslimové přikázáno od Alláha, aby se vykoupali. Prorok 
dokonce pravil: "Jestliže jste měli pohlavní styk se svojí ženou a chcete ho posléze 
zopakovat, nemusíte se koupat, ale omyjte si penis a všechny patřičné části těla jako před 
modlitbou." Na tomto výsledku je úžasná jednota mezi sexualitou a uctíváním. Po druhém 
pohlavním styku se muž s ženou vykoupat už pochopitelně musejí. 

Pokud se zamyslíme nad tím, že muslimové si musejí mýt části svého těla pětkrát 
denně, protože jde o nezbytnou součást jejich modlitby, uvědomíme si, že je téměř 
vyloučeno, aby muslim dostal chorobu z hygienických důvodů. Prorok řekl: "Očisťujte se, 
neboť islám je čistota," (lbn Hajján) a "Čistota povzbuzuje k víře a víra vede toho, kdo ji 
má, k Zahradě ráje." (At-Tabarání) 

6.4.Přístup zdravotníků k těhotným muslimským ženám 

Přístup k ženě ať je odlišné kultury by měl být od zdravotníku profesionální. Někdy 
se však setkáváme s nevhodným přístupem, který vychází z neznalosti odlišné kultury a 
nezájmem se zabývat zvyklostmi jiných kultur. Protože v současné době v našem státě 
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přibývá mnoho cizinců zvláště muslimské kultury, je třeba aby zdravotníci měli základní 
znalosti jak přistupovat k muslimům, zvláště muslimským maminkám na které je 
zaměřena tato práce. 

Z mého výzkumu vychází, že v přístupu zdravotníků nastávají tyto problémy: 
1. Komunikace - mnoho zdravotníků neví jak mají komunikovat s muslimskou ženou, to 

vychází z neznalosti kultury a neschopnosti navázání komunikace. Mnozí zdravotníci se 
domnívají, že žena, která je zahalená v šátku je cizinka, a proto s ní nemusí 
komunikovat a tudíž se nesnaží zjisti, zda jim je schopna porozumět. Pokud jde o 
těhotnou ženu muslimku, je důležité aby byla poučena o průběhu těhotenství, porodu a 
péči o dítě. Většinou jsem se setkala s tím, že tyto ženy nedostali žádné informace, které 
jsou pro ně velmi důležité. 

2. Respektování nošení šátku - v islámu je pro ženu povinnost nosit šátek. To vychází i 
z Koránu. 

"Proroku, řekni ženám svým, dcerám svým, i věřícím ženám, aby přitahovaly k sobě 
své závoje! A toto bude nejvhodnější k tomu, aby byly poznány a nebyly uráženy ... " 
(Korán,33:59) 

Proto by neměli zdravotníci nikdy nutit ženu aby si při vyšetření sundala šátek, pokud 
se nejedná o nějaký úraz v oblasti hlavy a lékař potřebuje toto místo ošetřit. Jinak by 
neměla žena sundat šátek z hlavy. Stejně tak při hospitalizaci, operaci a porodu, by jí 
měl být šátek ponechán na hlavě. 

3. Respektování intimity - velmi důležité pro zdravotníky je aby respektovali intimitu u 
ženy při vyšetření, hospitalizaci a operaci. Ženě by neměla být odhalena jiná část těla 
než ta, která bude vyšetřena. Stejně tak by tělo ženy nemělo vidět mnoho lidí, je to 
nevhodné vzhledem k ženě. 

Před operací by žena měla mít na sobě operační košili a tak aby byla odvezena na 
operační sál, teprve až bude žena uspána, může se sundat operační košile a po operaci 
ihned obléci než se žena procitne. Je to z důvodu lepší psychiky pro ženu, že má pocit, 
že její tělo není dáno na obdiv jiným lidem. Stejně tak by měla žena na operačním sále 
zůstat celou dobu v šátku, nebo operační čepice. Neměla by se po operaci procitnout bez 
šátku na hlavě. 

4. Porod - pokud je žena těhotná a rozhodne se, že bude mít otce u porodu, mělo by jí být 
vyhověno. 

5. Výběr lékaře - ženu by měla vyšetřovat vždy lékařka. Pokud jde o nějaký vazny 
problém a je třeba konzultace lékaře muže, v takovém případě může ženu vyšetřit muž 
lékař a stejně tak ošetřit. Neboť zdraví je přednější. Je to z důvodu respektování víry a 
intimity. Kdy na tělo ženy může pohlédnout jen její muž. 

6. Zdravotnický personál - ženu by měla ošetřovat jen zdravotní sestra, ať se jedná o 
hygienu, odborné výkony prováděné v nemocnici, přípravu a vedení porodu. 
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7. Respektování víry - ženě by měla být během hospitalizace umožněna modlitba a měla 
by být respektována její víra. Pokud je to možné zdravotní sestra by měla umožnit ženě 
přístup do společenské místnosti na oddělení, kde by mohla být sama a mohla vykonat 
modlitbu. 

8. Jídlo - je důležité aby při pobytu v nemocnici měla žena umožněno si vybrat jídlo, a tak 
aby byla respektována její víra. V předchozí kapitole je zmínka co muslimové mají 
povolené a co zakázané z jídla. 
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PRAKTICKÁ ČÁST 
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7.VÝZKUMNÁ SONDA 

7.1.Výzkumný problém 

Na základě teoretických a výzkumných poznatků a praktických zkušeností jsem 
zformulovala následný výzkumný problém: 

Zjistit zda aplikují sestry multikulturní přístup k ošetřovatelství a jaká je spokojenost 
těhotných žen s multikulturním přístupem zdravotnického personálu k nim. 

7.2.Výzkumné cíle 

Na základě výzkumného problému jsme stanovili následující cíle. Cílem mé práce je: 

1. Zjistit informovanost sester v oblasti islámské kultury. 
2. Zjistit informovanost sester v oblasti multikulturního ošetřovatelství. 
3. Zjistit spokojenost těhotných žen odlišné kultury s multikulturním přístupem. 
4. Analyzovat vztah mezi sestrou a těhotnou ženou při uspokojování kulturních a 

spirituálních potřeb. 
5. Zjistit nejdůležitější ošetřovatelský problém v multikulturním přístupu. 

Ve své práci jsem se zaměřila na řešení důležitých problémů, které se týkají 
multikulturního přístupu sester v ošetřovatelství a spokojenosti těhotných žen 
s multikulturním přístupem zdravotnického personálu k nim. 

7.3.Hypotézy 

Na základě výše uvedených cílů, jsme stanovili tyto hypotézy. 

H.I: Předpokládáme , že více než 50% sester má nedostatek informací v oblasti islámské 
kultury. 

H.2: Předpokládáme, že více než 50% sester má nedostatek informací v oblasti 
multikulturního ošetřovatelství. 

H.3: Předpokládáme, že více než 50% těhotných žen odlišné kultury je spokojena s 
multikulturním přístupem sester. 

H.4: Předpokládáme, že vztah mezi sestrou a těhotnou ženou odlišné kultury v 
uspokojování kulturních potřeb a spirituálních potřebách je kladný. 

H.5: Předpokládáme, že největším problémem v multikulturním přístupu sestry je 
komunikační bariéra. 

44 



7.4.Metodika výzkumu 

Po prostudování odborné literatury, stanovení výzkumného problému, cílů a hypotéz jsem 
stanovila dotazník. Dotazník pro těhotné ženy je složen ze 24 položek. Dotazník je rozdělen do 
odpovědí otevřeného a uzavřeného typu. Odpovědi uzavřeného typu, respondentky mohly 
označit křížkem. Odpovědi otevřeného typu, mohly respondentky doplnit odpověďmi, které 
nejvíce vystihli jejich názor či zkušenost. 

Nejprve jsem s ženami vedla rozhovor řízený na téma multikulturního ošetřovatelství. Kde 
jsem se ptala na spokojenost v multikulturním přístupu zdravotnického personálu k nim. Poté 
jsem ji dala vypracovat dotazník. 

Dotazník byl rozdám mezi těhotné ženy muslimky v mešitě v Praze. Dotazník jsem uvedla 
do příloh. 

7.S.Charakteristika výběrového souboru 

Jako výzkumný vzorek pro svou práci jsem zvolila ženy muslimky, které jsou těhotné. Tyto 
ženy byly ve věku od 20 let do 37 let. V průběhu dvou týdnů jsem oslovila 10 žen, které mi 
vypracovaly dotazník. Osobně jsem hovořila se všemi ženami. Dotazník mi žádná z žen 
neodmítla. To znamená, že vzorek pro mou práci je 100%. 

Celkem bylo rozdáno 10 dotazníků těhotným ženám muslimkám, z nich se vrátilo všech 10 
dotazníků což je 100% návratnost. 

Dotazník jsem rozdala těhotným ženám muslimkám v mešitě v Praze, kde jsem s nimi vedla i 
rozhovor na téma multikulturního přístupu zdravotnického personálu k nim. 
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7.6. výsledky výzkumu 

Pro svůj výzkum jsem zvolila dotazníkovou metodu a dotazník jsem připravila v jedné 
variantě: pro těhotné muslimské ženy. 

Dotazník jsem rozdala těhotným muslimským ženám v Praze. 
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Otázka č. 1 : Kolik je Vám let? 

20 
.24 

0 26 

029 

.32 

34 

.37 

Vysvětlivky: Na tuto otázku odpověděly ženy ve věku od 20 do 37 let. 

Věk žen Počet odpovědi V% 
20 2 20% 
24 2 20% 
26 1 10% 
29 1 10% 
32 1 10% 
34 2 20% 
37 1 10% 

Na otázku: "Kolik je Vám let" 
byli tyto odpovědi: 20 % žen ve věku 20 let, 20 % žen ve věku 24 let, 10 % žen ve věku 26 let, 

10 % žen ve věku 29 let, 10 % žen ve věku 32 let, 20 % žen ve věku 34 let, 
10 % žen ve věku 37 let. 
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Otázka Č. 2 : Jaké je Vaše nejvyšší vzděláni? 

Odpovědi : SŠ bez maturity 
SŠ= s maturitou 
VŠ (Bc.) 
Základní 
VŠ (Mgr.) 
Jiné 

Nejvyšší vzdělání 

SŠ bez maturity 

SŠ= s matmitou 
VŠ (Bc.) 

VŠ (Mgr.) 

Základní, 

Počet odpovědí 

2 

5 

O 

2 

1 

• SŠ bez maturity 

• SŠ s maturitou 
DVŠ (Bc.) 

• VŠ (Mgr.) 

• Základní 
Jiné 

% 

20% 

50% 

0% 

20% 

10% 

Na otázku: "Jaké je Vaše nejvyšší vzdělání" odpovědělo 20% žen, které má SŠ bez maturity, 
50% žen, které mají SŠ s maturitou, 0% žen které má VŠ (Bc.), 20% žen s VŠ (Mgr.) a 10% se 
základním vzděláním. Na odpověď jiné neodpověděla žádná z žen. 
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Otázka č. 3: Je Vaše náboženské vyznání respektováno zdravotnickým personálem? 

Odpovědi : Ano 
Ne 
Nemám takové požadavky. 

Odpovědi 

ano 
ne 
nemám takow požada\ky 

[J Ano 

DNe 

O Nemám takové požadavky 

Počet odpověd % 
4 40% 
4 40% 
2 20% 

Na otázku: "Je vaše náboženské vyznání respektováno zdravotnickým personálem" 
odpovědělo 40% žen, že jejich víra je respektována zdravotnickým personálem, 40% žen 
odpovědělo, že jejich víra není respektována zdravotnickým personálem. 20% žen uvedlo, že 
nemá takové požadavky. 
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Otázka ě. 4 : Byla jste seznámena s právy pacientů? 

Odpovědi : Ano 
Ne 
Ani nevím, že existují. 

Odpovědi 

ano 
ne 
an i nevim, že existuji 

Počet odpověd 

4 
3 
3 

Ano 

.Ne 

• Ani nevím, že existuji 

% 
40% 
30% 
30% 

Na otázku: "Byla jste seznámena s právy pacientů" odpovědělo 40% žen, že bylo seznámeno 
s právy pacientů, 30% žen nebylo seznámeno a 30% žen ani neví, že existují. 
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Otázka č. 5 : Kolik máte dětí? 

Odpovědi.: O 
1 
2 
3 
4 
5 a více. 

Odpovědi 

O 
1 
2 
3 

4 
5 a ~ce 

Počet odpovědí 

4 
2 
O 
2 
1 
1 

% 
40% 
20% 

0% 
20% 
10% 
10% 

-o 
0 1 

02 

03 

-4 
[!) 5 a vice 

Na otázku: "Kolik máte dětí" odpovědělo 40% žen, že nemá žádné dítě, 20% žen má jedno 
dítě, 20% žen má tři děti, 10% žen má čtyři děti a 10% žen má pět a více dětí. 
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Otázka Č. 6 : Kolikrát jste byla těhotná? 

Kolikrát jste byla těhotná Početodpověd 
1x 4 
2x 2 
3x 1 
4x 2 
5x O 
6x 1 

.1X 

.2X 
D 3X 

D 4X 

.SX 

.SX 

% 
40% 
20% 
10% 
20% 

0% 
10% 

Na otázku: "Kolikrát jste byla těhotná" odpovědělo 40% žen, že byly jednou těhotné. 20% žen 
bylo těhotných dvakrát, 10% žen bylo těhotné třikrát, 20% žen bylo těhotné čtyřikrát a 10% žen 
bylo těhotné šestkrát. 
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Otázka Č. 7 : Kolik těhotenství končilo porodem? 

Dáno 10 dotazniků, 9 žen odpovědělo, že každé těhotenství končilo porodem, 
1 žena - potrat jen (3 těhot.) 

Počet porodů Počet žen % Potrat % 
1 4 40% 1 10% 
2 2 20% 
3 1 10% 
4 1 10% 
5 1 10% 
6 1 10% 

Na otázku: "Kolik těhotenství končilo porodem" odpovědělo 90% žen, že každé těhotenství 
končilo porodem. Jen jedna žena odpověděla, že jedno její těhotenství nekončilo porodem, to 
odpovídá 1 0%. 
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Otázka č. 8 : Byla jste během těhotenství seznámena s průběhem těhotenství, porodem 
a poporodním obdobím? 

Odpovědi: Ano 
Ne. 

Odpo\€di 
ano 
ne 

Počet odpo'A3dí % 
4 40% 
6 60% 

Na otázku: "Byla jste během těhotenství seznámena s průběhem těhotenství, porodem a 
poporodním obdobím" odpovědělo 40% žen, že bylo během těhotenství seznámeno s průběhem 
těhotenství, porodem a poporodním obdobím. 60% žen nebylo seznámeno během těhotenství 
s průběhem těhotenství, porodem a poporodním obdobím. 
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Otázka č. 9 : Během pravidelných gynekologických prohlídek byla respektována Vaše 
intimita? 

Odpovědi : Ano 
Ne 
Pokud ne, kde nastal problém? ...................... .. 

Odpovědi Počet odpovědi 

ano 8 
ne 2 
pokud ne, kde nastal problém O 

% 
80% 
20% 

0% 

Na otázku: "Během pravidelných gynekologických prohlídek byla respektována Vaše 
intimita" odpovědělo 80% žen, že během pravidelných gynekologických prohlídek byla 
respektována jejich intimita. 20% žen uvedlo, že jej ich intimita nebyla respektována. V této 
otázce bylo možné uvést na odpověď "ne", kde nastal problém v nerespektování intimity. K této 
problematice se ženy, které odpověděli "ne" se písemně nevyj ádřily. 
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Otázka ě. 10 : Mohla jste mít během yyšetřenÍ, porodu a hospitalizace v nemocnici šátek? 

Odpovědi : Ano 
Ne 

Odpovědi 

ano 
ne 

Pokud ne, bylo Vám řečeno proč? 

Pokud ne, bylo Vám Počet 
řečeno proč? odpovědí 

Ano 2 

Ne 4 

D Ano 

_Ne 

Počet odpovědí % 
4 40% 
6 60% 

Odpovědi 

1. Nesmí se nosit v nemocnici šátek, musí se 
sundat. 
2. Tady se nesmí nosit na hlavě šátek, jste v 
nemoCnicI. 

% 

20% 

40% 

Na tuto otázku odpovědělo 40% žen, že mohlo mít během vyšetření, porodu a hospitalizace 
v nemocnici na hlavě šátek. 60% žen odpovědělo, že nemohlo mít během vyšetření, porodu a 
hospitalizace v nemocnici na hlavě šátek. 

Na odpověď "ne" se ptalo: "pokud ne, bylo Vám řečeno proč," Na tuto otázku odpověděly 
pouze dvě ženy z šesti žen, které odpověděly ne. Odpověď žen, které se vyjádřily k této 
problematice jsem uvedla do tabulky. 
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Otázka č. 11 : Měla jste II porodu otce? 

Odpovědi: Ano 
Ne 

_OdpO\ědi 

ano 
ne 

Počet odpo-..ědi % 
7 70% 
3 30% 

Na otázku: "Měla jste u porodu otce" odpovědělo 70% žen, že měla u porodu otce, jen 30% 
žen neměla u porodu otce. 
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Otázka č.12: Jaký byl přístup zdravotnického personálu k Vám? 

Tato otázka byla podána vyplňuj ící formou, kdy ženy psaly své názory na přístup 
zdravotnického personálu k nim. Po zpracování dotazníků vyplněných ženami 
s muslimskou vírou jsem zjistila následující informace: 

Většina muslimských pacientek nebyla s přístupem zdravotnického personálu spokojena. 
Vyplívá to z názorů, které uvedly do dotazníku. 

Některé jejich zajímavé názory jsem si dovolila uvést: 

"Ohleduplný." 

"Stejný jako k ostatním pacientkám. Nepociťovalajsem, že by se o mne méně zajímali." 

"Dávali mi najevo, že jsem jiná než ostatní ženy, které jsou se mnou v nemocnici. Bála 
jsem se s nimi komunikovat. Měla jsem strach o sebe i dítě." 

"Projevovali nezájem o mne. Moc se mnou nekomunikovali. Mělaj sem pocit, že jsem jim 
spíše na obtíž. Citilajsem, že to možná vychází z mého náboženského vyznání." 

"Některé sestry byly milé a hodné. Snažili se se mnou komunikovat a ptali se mne na 
zvyklosti mé víry. Ale těch bylo málo. Většina se však chovala nezájmem. Dávali mi najevo 
nezájem o mne." 

"Nebyla jsem s přístupem spokojena. Nevím zda to vychází z toho, že jsem muslimka, 
nebo již ze samotných sester." 

58 



Otázka č.13: Nastala nějaká jazyková bariéra ohledně dorozumění se mezi Vámi 
a zdravotnickým personálem? Jaká? 

Tato otázka byla podána vyplňující formou, kdy ženy psaly své názory na dorozumění se 
se zdravotnickým personálem. Po zpracováni dotazníků vyplněných ženami jsem zjistila 
následující informace. 

Ženy uváděly, že všechny se dorozumí a rozumí česky . Jak to vyplývá z předchozí 
otázky. Ale některé ženy uvedly, že zdravotnický personál i přesto s nimi nekomunikoval 
tak, jak má správně komunikovat. Vyplývá to z názorů, které uvedly do dotazníku. 

Některé jejich zajímavé názory jsem si dovolila uvést: 

"s komunikací jsem byla spokojena. Asi jsem měla štěstí na zdravotnický personál. Byli 
moc hodní. Vše se mi snažili vysvětlit a poradit mi." 

"Komunikovali se mnou, ale až poté, když jsem se jich zeptala. Měli pocit, že neumím 
mluvit česky, když mám na hlavě šátek ajsem muslimka." 

"Moc se mnou nekomunikovali. Jen když museli při vyšetření." 

"V nemocnici se mnou nekomunikovali ani při vyšetření. Dokonce při jednom vyšetření o 
mne mluvili přede mnou nehezky. Mysleli si asi, že neumím česky. Měla jsem totiž při 
vyšetření na hlavě šátek." 

"Nebyla jsem s komunikací spokojena. Mělajsem pocit, že je obtěžuji, když jsem se 
chtěla na něco zeptat." 

"Někteří ze zdravotnického personálu komunikovali se mnou hezky. Ale většinou jsem se 
setkala s nezájmem komunikovat se mnou." 

59 



Otázka č. 14 : Jakým způsobem se dorozumíváte během hospitalizace? 

[] Česky 

Anglicky 

[l Německy 

O Slovensky 

O Rusky 

[J Arabsky 

o tlumočnfkem 

pomoci rodiny, přátel 

[J jiným způsobem 

Odpovědi: Česky, Anglicky, Německy, Slovensky, Rusky, Arabsky, tlumočníkem, 
pomocí rodiny, přátel, Jiným způsobem jakým. 

Odpovědi Počet odpo'.ědí % 
Česky 6 60% 

Anglicky O 0% 

Německy O 0% 

Slovensky 3 30% 

Rusky 1 10% 

Arabsky O 0% 

thnnočDÍkem O 0% 

pomocí rodiny, přátel O 0% 

Jiným způsobem Jakým O 0% 

Na otázku: "Jakým způsobem se dorozumíváte během hospitalizace" odpovědělo 60% žen, že 
dorozumivá během hospitalizace česky se zdravotnickým personálem.30% žen odpovědělo, že 
se dorozumívá slovensky, neboť tyto ženy jsou slovenské národnosti. 10% odpovědělo , že rusky, 
protože jejich národnost je ruská. Na ostatní varianty v dotazníku ženy neodpověděly. 
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Otázka č. 15 : Jaká je Vaše znalost českého jazyka? 

Odpovědi: Domluvím se vehni dobře 
Celkem se domluvím 
V ůbec se nedomluvím 

OdpO\.ědi 

Domluvím se vehrů dobře 
Celkem se domluvím 
Vůbec se nedomluvfm 

Počet odpO\.ědf 

9 

1 

O 

Domluvím se velmi 
dobfe 

• Celkem se domluvím 

o Vůbec se nedomluvím 

% 

90% 

10%,1 

0% 

Na otázku: "Jaká je Vaše znalost českého jazyka" odpovědělo 90% žen, že: "domluví se 
vehni dobře" česky a mají dobrou znalost českého jazyka. 10% žen odpovědělo, že: "celkem se 
domluví". Na odpověď: "vůbec se nedomluvím" neodpověděla žádná z žen. 
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Otázka Č. 16 : Jsou Vaše stravovací návyky odlišné od běžných stravovacích návyků? 

Odpovědi : Ne 
Ano /jakl 

OdpOl.-ědi Počet odpo\ědí 

Ano /jakl 10 

Ne O 

Dů-..od 

Ano /jak I 

Ne 

Moje víra má jiné stra\QV8cí zvyky 

% 

100% 

0% 

Na otázku: "Jsou Vaše stravovací návyky odlišné od běžných stravovacích návyků", 
odpovědělo 100% žen, tedy všechny ženy, že mají odlišné stravovací návyky, které vychází 
zjejich víry. Žádná z žen neodpověděla na tuto otázku "ne". 
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Otázka Č. 17 : Jsou Vaše stravovací návyky respektovány během hospitalizace 
v nemocnici? 

Odpovědi : Ano 
Ne 
Nemám takové požadavky. 

Odpovědi 

Ano 

Ne 
Nemám takové požadavky 

DAno 

D Nemám takové 
požadavky 

Počet odpo\ědl 

7 

3 

O 

% 

70% 

30% 

0% 

Na otázku: "Jsou Vaše stravovací návyky respektovány během hospitalizace v nemocnici" 
odpovědělo 70% žen, že jsou respektovány, 30% žen odpovědělo, že nejsou respektovány. Na 
odpověď "nemám takové požadavky" neodpověděla žádná z žen. 
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Otázka č. 18 : Byla Vám umožněna možnost vyšetření lékařkou? 

Odpovědi : Ano 
Ne 

Odpovědi 

Ano 
Ne. 

Počet odpověd 

6 

4 

% 

60% 

40% 

DAno 

-Ne 

Na otázku: "Byla Vám umožněna možnost vyšetření lékařkou", odpovědělo 60% žen, že jim 
bylo umožněno vyšetření lékar'Kou, 40% žen odpovědělo, že jim nebylo umožněno vyšetření 
lékařkou. 
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Otázka Č. ]9: Dostalo se Vám vždy potřebné zdravotnické péče? 

Odpovědi : Ano 
Ne 
Nikdy 

Odpovědi 

Ano 
Ne 
Nikdy 

Počet odpm.ědí % 

8 80% 

2 20% 

O 0% 

Na otázku: "Dostalo se vám vždy potřebné zdravotnické péče" odpovědělo 80% žen, že se jim 
dostalo potřebné zdravotnické péče, 20% žen odpovědělo, že se j im nedostalo potřebné 

zdravotnické péče. Na odpověď "nikdy" neodpověděla žádná z žen. 
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Otázka č. 20: Zjišt'ujete nějaký rozdíl co se týče zdravotní péče u nás a v zemi Vašeho 
původu? 

Odpovědi: Ne 
Ano /jaký/. 

Odpovědi Počet odpověd Důvod 

Ano /jaký/ 2 lepšr "Yba~nost nemocnice 

Ne 8 

o Ano/jaký/ 

-Ne 

% 

20% 

80% 

Na otázku: "Zjišťujete nějaký rozdíl co se týče zdravotní péče u nás a v zemi Vašeho původu" 
odpovědělo 80% žen, že nezjišťují žádný rozdíl v péči u nás a v zemi jejich původu. Jen 20% žen 
odpovědělo ano, že pociťují rozdíl a uvedlo v lepším vybavení nemocnice. 
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Otázka ě. 21 : Co očekáváte od zdravotnického personálu v průběhu hospitalizace? 

Odpovědi : Častější komunikaci 
V íce znalostí o mé kultuře 

o Častější komunikaci 

• Více znalostí o mé 
kultuře 

o Aby mé zvyklosti a 
zvyky byly více 
respektovány 

O Nemám mimořádné 
požadavky 

Aby mé zvyklosti a zvyky byly více respektovány 
Nemám mimořádné požadavky. 

Odpovědi Počet odpověd % 

Častější kormmikaci 10 100% 

Více znalostí o mé kultuře 8 80% 

Aby mé zvyklosti a zvyky byly více respektovány 6 60% 

Nemám mimořádné požadavky O 0% 

Na otázku: "Co očekáváte od zdravotnického personálu v průběhu hospitalizace" mohlo být 
uvedeno více odpovědí. Z toto 100% žen uvedlo, že očekávají častější komunikaci, 80% žen 
očekává více znalostí o mé kultuře, 60% žen očekává aby jejich zvyklosti a zvyky byly více 
respektovány. Na odpověď "nemám mimořádné požadavky" neodpověděla žádná z žen. 
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Otázka č. 22 : Zeptal se Vás někdo ze zdravotnického personálu na zvyky ve Vaší víře 
ohledně etického přístupu? 

Odpovědi : Ano 
Ne. 

Odpovědi 

Ano 
Ne 

Počet odpověc % 

3 30% 

7 70% 

Na otázku: "zeptal se Vás někdo ze zdravotnického personálu na zvyky ve Vaší víře ohledně 
etického přístupu" odpovědělo 30% žen, že se jich zdravotnický personál zeptal na zvyky 
ohledně etického přístupu, 70% žen uvedlo, že se jich nikdo nezeptal na zvyky ve víře a etickém 
přístupu . 
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Otázka Č. 23 : Měl by mít zdravotnický personál základní informace a vědomosti ohledně 
kulturních zvyklostí různých kultur? 

Odpovědi : Rozhodně ano 
Rozhodně ne 
Nepokládám to, za až tak důležité . 

Odpovědi 

Rozhodně ano 
Rozhodně ne 
Nepokládám to, :za až tak důležité 

LI Rozhodně ano 

• Rozhodně ne 

o Nepokládám to, za 
až tak důležité 

Počet odpovědí % 

10 100% 

O 0% 

O 0% 

Na otázku: "Měl by mit zdravotnický personál základní informace a vědomosti ohledně 
kulturních zvyklostí různých kultur" odpovědělo 100% žen, že by zdravotnický personál měl mít 
základní informace a vědomosti ohledně různých kultur. Žádná z žen neodpověděla odpovědí 
"rozhodně ne", nebo "nepokládám to, za až tak důležité" , tyto otázky odpovídají 0%. 
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7.7. Diskuse 

Ve své práci jsem měla snahu na malém vzorku respondentů naznačit přístup zdravotnického 
personálu k těhotným muslimským ženám. Během své práce jsem nabyla dojem, tyto informace 
jsou chudé. A to zejména vzhledem k tomu, že potřeby nemocných a uspokojování nemocných 
je posláním moderního ošetřovatelství. 

Touto problematikou jsem sejiž zabývala při svém doktorském studiu na teologické fakultě, 
kde jsem se zaměřila na problematiku islámské kultury a multikulturního ošetřovatelství. 

Domnívám se, že je velmi přínosné a cenné získávat tyto informace. Spoustu informací jsem 
kromě odborné literatury vyhledala na internetu, kde jsem v seznamu odborné literatury uvedla 
odkazy na internetovou adresu. 

Jsem si vědoma toho, že výzkumný vzorek nemusí být brán jako celek a respektován. 
Domnívám se, že mi umožnil naznačit některé obecné poznatky a závěry, které se ukazuj í na 
situacich v mé bakalářské práci. 

Tato problematika je v současné době velmi aktuální a pro další výzkum by bylo vhodné a 
zajímavé věnovat se věnovat většímu počtu respondentů a propracovat problematiku dalších 
kriterií jako je například zda se výzkum provádí ve městě nebo na venkově, ve státním nebo 
nestátním zařízení, jaká je úroveň ošetřovatelské péče, pověst zdravotnického zařízeni a jiné. 

Jsem si vědoma, že jsem se více věnovala teoretické části již z důvodu její zajímavosti, kde 
jsem se snažila získat více informací o této problematice v multikulturním ošetřovatelství 
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7.8. Závěr pro praxi 

Žijeme v multikulturní společnosti a všímáme si odlišností a kulturních zvyklostí. Stále více 
a více respektujeme potřeby pacientů odlišných kultur v ošetřovatelském procesu. Proto vznikl 
ošetřovatelský obor multikulturní ošetřovatelství. 

Výzkumem jsem chtěl zjistit jaká je informovanost sester v oblasti multikulturního 
ošetřovatelství, zda jsou respektovány potřeby těhotných žen odlišných kultur. Také jsem chtěli 
zjistit informovanost a přístup sester v oblasti islámské kultury a zda pacientky odlišných kultur 
jsou spokojeny s přístupem sester v uspokojování jejich potřeb. 

Z výsledků je jasné a zároveň potěšující, že sestry začínají přemýšlet nad multikulturním 
přístupem. Začínají si uvědomovat nutnost uspokojování potřeb těhotných žen odlišné kultury. 
Velmi potěšujícím výsledkem je i to, že většina těhotných žen je informována a seznámena 
zdravotnickým týmem o právech pacientů. I stravovací návyky pacientů odlišné kultury jsou 
respektovány zdravotními sestrami. Pro většinu těhotných žen je důležité, aby zdravotnický 
tým měl alespoň základní informace a znalosti o jejich kultuře. Potěšující je i fakt, že většina 
zdravotnického týmu si myslí, že je důležité mít základní informace o dané kultuře . 

Alarmujícím výsledkem je fakt, že komunikace je nejčastěj ším ošetřovatelským problémem, se 
kterým se zdravotní sestry nejčastěji setkávají. 

Měli jsme jeden soubor respondentů. Těhotné ženy muslimky, kterým byl dotazník rozdán 
v mešitě v Praze. 

Z bakalářské práce a výsledků výzkumu, i když byl proveden na malém počtu respondentů 
vyplivá, že zařazení multikulturního ošetřovatelství do učebních osnov vyšších odborných 
zdravotnických škol a bakalářských programů na lékařské fakultě je důležité a nezbytné. 
Důležité je dále sestry vzdělávat v multikulturním přístupu k nemocným j iných kultur. Nutno je 
učit sestry správné komunikaci s nemocným jiné kultury. 

Díky tématu, které jsem si vybrala jsem se dozvěděla z této oblasti spoustu zajímavostí. A 
pevně doufám, že zdravotní sestry se budou v budoucnu více zajímat o multikulturní 
ošetřovatelství a přístup k těhotným ženám jiné kultury se do budoucna zlepší. 
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ZÁVĚR 

Výzkumem jsem zjišťovala jaký je přístup zdravotnického personálu k těhotným ženám. 
Jestli zdravotnický personál má znalosti o multikulturním přístupu ke kultuře muslimských 
pacientek. 

Cíle a hypotézy se mi potvrdily takto: 

Cl) Zjistit informovanost sester v oblasti islámské kultury. 
Hl)Předpokládám, že většina sester má nedostatek informací v oblasti islámské kultury. 
Tato moje hypotéza se potvrdila, jak lze dokázat z grafu č.4, 11,22, 23, 24. Podle těchto grafů 
lze vyvodit, že většina sester má nedostatek informací v oblasti islámské kultury. Kdy 100% 
žen uvádí, že by měl být zdravotnický personál informován o zvyklostech kultur. Také 70% 
žen uvedlo, že zdravotnický personál se jich nezeptal na jejich zvyky ohledně víry, tudiž se dá 
předpokládat neznalost multikulturního přístupu k nemocným. Ženy ve 100% očekávají od 
zdravotnického personálu častější komunikaci, v 80% více znalostí o kultuře a 60% očekávají 
aby byly jejich zvyklosti více respektovány, což ukazuje znovu na neznalost multikulturního 
ošetřovatelství a přístupu k jiným kulturám. Také 60% žen uvedlo, že nemohlo mít při 
vyšetřeni a hospitalizace na hlavě šátek, což ukazuje na neznalost kultur. 

C2)Zjistit informovanost sester v oblasti multikulturního ošetřovatelství. 
H2) Předpokládáme, že většina sester má nedostatek informací v oblasti multikulturního 
ošetřovatelství. 
Tato moje hypotéza se potvrdila, jak lze dokázat z grafu č. 4, 11, 22, 23, 24. Podle těchto 

grafů lze vyvodit, že většina sester má nedostatek informací v oblasti multikulturního 
ošetřovatelství. Kdy 100% žen uvádí, že by měl být zdravotnický personál informován o 
multikulturním ošetřovatelství. Dále 70% žen uvedlo, že se j ich zdravotnický personál 
nezeptal na jejich zvyky ohledně víry, proto se dá předpokládat neznalost multikulturního 
ošetřovatelství. Ve 100% ženy očekávají od zdravotnického personálu komunikaci, v 80% 
znalost o jejich kultuře a v 60% si přeji aby byly respektovány jejich zvyklosti, což ukazuje na 
neznalost multikulturního ošetřovatelství. 60% žen uvedlo, že nemohlo mít při vyšetřeni a 
hospitalizaci na blavě šátek, což znovu ukazuje na neznalost multikulturního ošetřovatelství a 
špatném přístupu k jiným kulturám. 

C3)Zjistit spokojenost těhotných žen odlišné kultury s multikulturním přístupem. 
H3) Předpokládám, že převážná část těhotných žen odlišné kultury je spokojena 
s multikulturním přístupem sester. 
Tato moje hypotéza se potvrdila, jak lze dokázat z grafu č.4, l O, 18, 20, 21. Podle těchto grafů 
lze vyvodit, že většina pacientů odlišné kultury je spokojeno s multikulturním přístupem 
sester. Kdy 40% žen uvádí, že je jej ich náboženské vyznáni je respektováno. V 80% 
odpovídají ženy že nezjišťují rozdíl v péči od země jejich původu.Také v 60% uvádějí ženy že 
jim byla umožněna možnost vyšetřeni lékařkou. V 70% odpovědi odpovídaj í ženy, že jsou 
respektovány jejich stravovací návyky. A během vyšetřeni byla v 80% odpovědí respektována 
jejich intimita. Tyto odpovědi ukazují, že většina žen je spokojena s multikulturním přístupem 
sester. 
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C4 )Analyzovat vztah mezi sestrou a těhotnou ženou při uspokojování kulturních a 
spirituálních potřeb. 
H4) Předpokládám, že vztah mezi sestrou a těhotnou ženou odlišné kultury v uspokojování 
kulturních potřeb a spirituálních potřeb je kladný. 
Tato moje hypotéza se potvrdila, jak lze dokázat z grafu č . 10, 18,19. Podle těchto grafů lze 
vyvodit, že vztah mezi sestrou a pacientem odlišné kultury v uspokojování potřeb je kladný. 
Kdy v 80% byla respektována intimita žen, v 70% respektovány stravovací návyky a v 60% 
možnost vyšetření lékařkou. Tento výsledek ukazuje na kladný vztah mezi sestrou a 
pacientem, že jsou také respektovány jeho kulturní odlišnosti setrou. 

CS) Zkoumat nejdůležitější ošetřovatelský problém v multikulturním přístupu. 
HS) Předpokládám, ze největším problémem v multikulturním přístupu sestry je komunikační 
bariéra. 
Tato moje hypotéza se potvrdila, jak lze dokázat z grafu Č. 9, 22, 23. A také z odpovědí 
v otázce Č. 14. Podle těchto grafů lze vyvodit, že největším problémem v multikulturním 
přístupu je jazyková bariéra. Kdy 60% žen uvádí, že nebylo seznámeno s průběhem 
těhotenství a porodem. V 70% ženy uvádějí, že se jich nikdo ze zdravotnického personálu 
nezeptal na zvyky ve víře. Ve 100% uvedly ženy, že očekávají od zdravotnického personálu 
častější komunikaci. Tyto výsledky poukazují na jazykovou bariéru v multikulturním 
přístupu. 
Přitom 60% žen se domluví česky a v 90% odpovědí je velmi dobrá znalost českého jazyka. 
Tady jde usoudit, že jazyková bariéra nemohla nastat na straně žen, z důvodu neznalosti 
českého jazyka. 

Z tohoto rozboru, i když malého vzorku vyplývá, že je třeba odstranit komunikační bariéru 
v multikulturním ošetřovatelství ze strany sester. Více sestry informovat o multikulturním 
ošetřovatelství, kulturních a spirituálních potřebách. 

Dospěla jsem k závěru, že je třeba více sestry seznámit s multikulturním přístupem 
jednotlivých kultur v rámci odborných seminářů a ve škole. 
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Resumé 

Má práce poukazuje na přístupu k nemocnému v multikulturním ošetřovatelství se 
zaměřenim na Islámskou kulturu. Tato práce zahrnuje dvě hlavní části - teoretickou a 
praktickou. 

V teoretické části jsem se věnovala multikulturnimu ošetřovatelství, které jsem zaměřila na 
Islám. V této částí jsem propracovala jednotlivé odlišnosti islámské kultury ve vztahu 
k nemocným, zvláště k ženě. Kde jsem rozebrala jak by měl zdravotnický personál 
přistupovat k muslimským pacientům a co by měl znát o Islámu. 

V praktické části jsem zji šťovala pomocí dotazníků pro pacientky - ženy muslimky, jak tato 
teorie funguje v praxi. Po dokončení průzkumu jsem výsledky vyhodnotila. 

Myslím si, že tato práce se snaží poukázat a naznačit na nedostatky v multikulturním 
ošetřovatelství zaměřené na islámskou kulturu. Domnívám se aby zdravotnický personál byl 
více informován o multikulturním ošetřovatelství a profesionálním přístupu k odlišným 
kulturám. 

Summary 

My work is based on the relation srup to the pacients in multikultural care with attaution on 
Islamic culture. This work has two main parts - theoretical and practical. 

In theoretical part I was conceutrating an multicultural care which I based on Islam. In this 
part I worked out single differences of Islamic culture relat d on pacients, separatetely on 
woman. Here I discused how medical persona) moud care about muslim pacients and what 
they should know about Islam. 

In practical part I figured out by Questions list for pacients - muslim women how this 
theory is working in practice. After the research was finished I worked out the results. 

I think that this work is noting and waking attention on weakness points in multicultural 
care with attention on islam culture. There is important that medical persona! is much more in 
formed about multicultural care and about the right care about different cultures. 
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DOTAZNÍK 

Milá Maminko, 

jmenuji se Emilie Šuralová ajsem studentkou 2. Lékařské fakuJty Univerzity Karlovy 
v oboru ošetřovatelství. Tento dotazník je součástí mé bakalářské práce na téma: "Etické 
aspekty ošetřování nemocných s islámskou vírou, zaměřenou na ženu v těhotenství." 
Dotazník je anonymní a použitý materiál bude zpřístupněn jen ke studijním účelům. Své 
odpovědi prosím vyplňte podle zadaných otázek. 
Předem děkuji za pravdivé vyplnění. 

Mgr. Emilie Šuralová, DiS. 

1. Kolik je Vám let? .... . ...................................... . 

2. Jaké je Vaše nejvyšší vzdělání? 

Sš bez maturity ss s maturitou Vš (Bc.) 

Základní Vš (Mgr.) Jiné .. . .... .. . .. .. ... . 

3. Je Vaše náboženské vyznání respektováno zdravotnickým personálem? 

Ano Ne Nemám takové požadavky 

4. Bylajste seznámena s právy pacientů? 

Ano Ne Ani nevím, že existují 

5. Kolik máte dětí? 

o 2 3 4 5 a více 

6. Kolikrát jste byla těhotná? ........... . .. . ...... . .... ................ .............................. .. 

7. Kolik těhotenství končilo porodem? ..... ............. ...... . .... .. ...... .. ... . ......... . . . ....... . 

8. Bylajste během těhotenství seznámena s průběhem těhotenství, porodem a poporodním 
obdobím? 

Ano Ne 



9. Během pravidelných gynekologických prohlídek byla respektována Vaše intimita? 

Ano Ne 

Pokud ne, kde nastal problém? ......................... .. ....................................... ,. 

10. Mohlajste mít během vyšetřeni, porodu a hospitalizace v nemocnici šátek? 

Ano Ne 

Pokud ne, bylo Vám řečeno proč? ........................... .............. ....... .. ...... . 

ll . Mělajste u porodu otce? . 

Ano Ne 

12. Jaký byl přístup zdravotnického personálu k Vám? 

13. Nastala nějaká jazyková bariera ohledně dorozumění se mezi Vámi a zdravotnickým 
personálem? Jaká? 

14.Jakým způsobem se dorozumíváte během hospitalizace? 

Česky Anglicky Německy Slovensky Rusky 

Arabsky tlumočníkem pomocí rodiny, přátel 

Jiným způsobem Ijakýrnl ..................................... .......... ... .................. .... .. 

15. Jaká je Vaše znalost českého jazyka? 

Domluvím se velmi dobře Celkem se domluvím Vůbec se nedomluvím 

16. Jsou Vaše stravovací návyky odlišné od běžných stravovacích návyků? 

Ne Ano Ijakl ............... .. ........ .. ..... ....... ........... .. .. ........ . 



17. Jsou Vaše stravovací návyky respektovány během hospitalizace v nemocnici? 

Ano Ne Nemám takové požadavky 

18. Byla Vám umožněna možnost vyšetření lékařkou? 

Ano Ne 

19. Dostalo se Vám vždy potřebné zdravotnické péče? 

Ano Ne Nikdy 

20. Zjišťujete nějaký rozdl1 co se týče zdravotní péče u nás a v zemi Vašeho původu? 

Ne Ano /jaký/ ....... . .................................. .. .. . . . ...... . .... . 

21. Co očekáváte od zdravotnického personálu v průběhu hospitalizace? 

Častější komunikaci Více znalostí o mé kultuře 

Aby mé zvyklosti a zvyky byly více respektovány 

Nemám mimořádné požadavky 

22. Zeptal se Vás někdo ze zdravotnického personálu na zvyky ve Vaší víře ohledně 
etického přístupu? 

Ano Ne 

23. Měl by mít zdravotnický personál základní informace a vědomosti ohledně kulturních 
zvyklostí různých kultur? 

Rozhodně ano Rozhodně ne 

Nepokládám to, za až tak důležité 

Děkuji Vám za vyplnění. 
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Bůh je můj án 
Muhamm d je můj pro ok 

Korán je ITIoje k iha 
Islám je oje víra 

a a'ba je mo Oe °bla 
(směr, terý se modlím) 



Súra (Otevírající Korán) 
(Fátiha) 

Ve jménu Boha, Milosrdného, Slitovného 

Chvála Bohu, Pánu lidstva veškerého (1) Milo
srdnému, Slitovnému (2) Vládci dne soudného (3) 
Tebe uctíváme a Tebe o pomoc žádáme (4) Ved' nás 
stezkou přímou (5) Stezkou těch, jež zahrnul jsi mi
lostí S vou (6) ne těch, na něž j si rozhněván, ani těch, 

kdo v bludu jsou (7) 
Amen 



PROSBA K BOHU 

~~.J ' :4:. - ;..I;"~I tj .J ' ~.:-- ~-...ul tj ~í ~J , 

~ tj .";-A.J ' ~.u ;1 ~ ~fi tJ 'j ~J ' Jtjl ,-:,I..is. 
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Bože, obdař nás svým dobrem na tomto světě i na 
onom světě a ochraň nás před mukami pekelnými. 
Pane, nenech naše srdce zbloudit, když jsi nás 
správně vedl a obdař nás svojí milostí, l1eboť Ty jsi 
dárce milosti. 



~J. • ~t t~t ůt~h. 
How to Do W ADUA Stip by Stip 

Ci) 
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1 - Wash both of your hands up to the 
wrists . 

uP-. pia é., ~i., ~ ~ ~ 4~ ~Ul c:!' - 'f 

. I.::)ye ~ '"j:; Jo " u .. I., 

2 . - Gargle with some 
water3 times, then 

inhale . some water 
and exhale it 3 times . 



(]) 

3 - Wash your faee three Umea, and 
make sure that ' the water has 
reaehed the whole of your faea . 

4 - Wash your right hand up to your 
elbow tree tlmea. 



5 - Wash your left hand up to the 
elbow tree times . 

Vl~ ~ ~i) ~ ~I)" &..L; "lil .J...>-. ť _ "\ 
. o.,>-y, ~1 

6 - Put some water in your hand, then 
rub it over your head from your 
forehead to the back of your 
head. 



o 

7 - Rub the internal and external 
sides of both ears with your 
thumb and index. 

8 - Wash your right foot up to the 
ankle three times . 
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9 - Then, wash your left foot up to the 
ankle three times as well . 
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1 - Start your prayer by saying 
"AllAHU AKBAR" while raising 
both hands up to your 
shoulders, this es called 
t< TA KBIRATUL IHAAM" . Then 
recite "AI-Fatiha" and any other 
short surah or chapter of 
AI-a uran. 

~L.i i~) .!J)..L.....? ~~..l:!~) ~ 

o )_-___ -"-_<'J ~ )J .... -'..-.) ~\I... __ - <.J I 

2 - Vou must stand up and put both 
hands on your chest while Vou 
recite "AI-Fatiha" and a short 
surah. 



(Posture of Rukuh ) ".J y.-a 

• )~ .:.rl. Ull ~ ~ ')U1j W\.J J~\ ~ 
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4 - Then, stand 
"Sami'allah 
then add 
hamd" . 

up again and say 
Uman hamidaho" 
"Rabana wa lakal 

~ (.rS14.lJ 1.rS) ~)~IJ ~UJ' ~ ~ 

~~ . : JiJ ~- -.') ~ ~~ ~J e5")1 
. ~I.J'" .::,;~ • u .... "'-! ) ~I ~) ~\ "J 

3 - After reciting "AI-Fatiha" And the 
surah say : "ALLAHU AKBER", 
then bow down as you put both 
hands on your knees, then say : 
"Subhana Rabiyal Azim Wa 
Bihamdihi" three times. 

...... 
VA 

(Posture of stand lnd up lrom Rukuh) <J ,....., 



o 

• (Sitting down from the flrst sujud) • .J ,.... 

I Posture of Sujud where the forehead 
is on the ground and both 
ankles and feet extended as 
shown in this picture . 

H rS"i.u.JI ~ : ')JLi ~) 'll Jl \~L,.., JAl ~ 
. "':;\.r" ~"}.j ~ ~~) .uJ\.i~. : J.!) 

5 - Fall down for prostrating (Sujud) 
and say "Subhhanallah 
wabihamdihi three times. 

~\J • r-S"1.u.J\ ~ : JUu ~i) c})! ~ 

~1y.)\~\Jl.Sr _I\~)~ 

. t,;JG Ji ~ ~ ji ~ r--' j ~ \ ~)' Ji J 

6 - Raise your head as Vou say : 
"Allahu Akbar" snd sil on your 
left leg, and pul your right leg up 
as Vou say: "Rabi ighfir li" twice 
of three times . 



(Raising up from the second Rakaah) Í».Jy.A 
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7 - Then prostrate again as vou say: 
.. Allah akbar" then say: 
"Subhana rabiyal a'ala wa 
bihamdihi" : three times. 

8 Stand up after Vou have 
completed your second Sujud 
and say "Allahu akbar" this you r 
first Raka'ah is completed. 

o 
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9 - As you rec ite "AI-Tahiyaat" raise 
your right index finger then say 
"Ash'hadu an la illaha iIIa lah wa 
ash'hadu anna mohamdan 
rassulullah " . 

Sitting down for Tashahud ( AI - Tahiyatt ) 

jJ) Y . ..;...Á.:J! ~~ \ .:r d_~~~1 ~ 

.,. wl d ~))~t) I\~ 

10 - After you recite of (AI-Tahiyatt) 
turn ri ght and say "Assalamu 
alaikum warahmatullah" . 



@ 
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11 - Turn left and say : "Assalamu 
alaikum warahmatullah" . 

This your prayer completed. 


