
PŘÍLOHY

Příloha A - Desatero

1. Já jsem Hospodin, Bůh tvůj. Nebudeš míti jiného Boha před tváří mou!

2. Neučiníš sobě žádného podobenství čehokoliv, aby ses tomu klaněl!

3. Nevezmeš jména Hospodinova nadarmo!

4. Pomni, abys den odpočinku světil!

5. Cti otce svého i matku svou, abys byl dlouho živ!

6. Nezabiješ!

7. Nesesmilníš!

8. Nepokradeš!

9. Nepromluvíš křivě proti bližnímu svému!

10. Nepožádáš cokoliv jest bližního tvého!

Zdroj – Haškovcová, 2001



Příloha B – Hippokratova přísaha

Přísahám při lékaři Apollonovi a Asklepiovi a Hygieii a Panaceii a při všech 

bozích a bohyních, jež beru za svědky, že budu plnit podle svých schopností a podle 

svého úsudku tuto přísahu a smlouvu:

Budu považovat toho, který mě naučil tomuto umění za rovnocenného svým 

rodičům a budu žít svůj život v partnerství s ním; bude-li mít potřebu peněz, rozdělím se 

s ním o svůj díl, budu se dívat na jeho potomky tak jako na své bratry v mužské linii a 

budu je učit tomuto umění, budou-li si přát být tomuto učeni a to bez odměny a bez 

smluvní listiny. Podělím se o předpisy, ústní instrukce a o všechny vědomosti se svými 

syny a se syny toho, který mě učil, a s žáky, kteří podepsali závazek a složili přísahu dle 

lékařského zákona, ale s nikým jiným.

Budu aplikovat dietetická opatření pro dobro nemocných podle svých schopností 

a podle svého úsudku; budu je chránit před poškozením a před křivdou. Nepodám 

nikomu smrtící látku, i kdyby ji ode mne žádal, a ani nikomu tuto možnost nenavrhnu. 

Podobně nepodám ženě abortivní prostředek. V čistotě a v posvátnosti budu střežit svůj 

život a své umění.

Nepoužiji nože, dokonce ani ne u lidí trpících kameny, ale ustoupím ve prospěch 

těch, kteří se zabývají touto prací.

Navštívím-li kterýkoliv dům, přijdu pro blaho nemocného a budu prost jakékoliv 

záměrné nepravosti, veškeré zlomyslnosti a obzvláště sexuálních vztahů ať se ženami 

nebo s muži, ať se svobodnými nebo otroky.

Cokoliv uvidím nebo uslyším v průběhu léčení nebo dokonce mimo léčení 

v pohledu na život lidí, to se v žádném případě nesmí šířit mimo dům, vše si nechám 

pro sebe, vždyť bych se musel stydět o tom mluvit.

Jestliže splním tuto přísahu a neporuším ji, mohu mít zaručeno, že se budu 

radovat ze života a z umění, a že budu ctěn a proslulý mezi všemi lidmi na všechny 

časy, které přijdou, jestliže ji však poruším a budu přísahat falešně, ať je opak toho 

všeho mým údělem.

Zdroj – Munzarová,2000



Příloha C – Etický kodex zdravotnického pracovníka nelékařských oborů

Zdravotnický pracovník nelékařských oborů (dále jen „zdravotnický pracovník“) 

při své práci zachovává úctu k životu, respektuje lidská práva a důstojnost každého 

jednotlivce bez ohledu na věk, pohlaví, rasu, národnost, víru, politické přesvědčení a 

sociální postavení.

Zdravotnický pracovník dbá na dodržování Úmluvy o lidských právech a 

biomedicíně, na dodržování práv pacientů tak, jak jsou vyjádřena v Chartě práv pacientů 

a v Chartě práv hospitalizovaných dětí.

Zdravotnický pracovník je povinen přistupovat ke své práci s veškerou odbornou 

schopností, kterou má, s vědomím profesionální odpovědnosti za podporu zdraví, 

prevenci nemocí, za obnovu zdraví a zmírňování utrpení, za přispění ke klidnému 

umírání a důstojné smrti.

Zdravotnický pracovník poskytuje zdravotní péči jednotlivcům, rodinám, 

skupinám a spolupracuje s odborníky jiných oborů. Při poskytování zdravotní péče vždy 

nadřazuje zájmy těch, kterým poskytuje péči, nad zájmy své.

Zdravotnický pacient je povinen chránit informace o těch, kterým poskytuje své 

služby, bez ohledu na způsob, jakým jsou tyto informace získávány, shromažďovány a 

uchovávány. Povinnou zdravotnickou dokumentaci vede pečlivě a pravdivě, chrání ji 

před zneužitím a znehodnocením.

Zdravotnický pracovník aktivně prohlubuje znalosti o právních předpisech 

platných pro jeho profesi a dodržuje je.

Zdravotnický pracovník nesmí podřizovat poskytovaní zdravotní péče 

komerčním zájmům subjektů, působících v oblasti zdravotnictví.

Zdravotnický pracovník a spoluobčané

Zdravotnický pracovník při poskytování zdravotní péče respektuje životní 

hodnoty občanů, jejich životní zvyky, duchovní potřeby a náboženské přesvědčení a 

snaží se vytvářet podmínky zohledňující individuální potřeby jednotlivců.

Zdravotnický pracovník v rozsahu své odbornosti a pravomocí poskytuje 

občanům informace, které jim pomáhají převzít spoluzodpovědnost za jejich zdravotní 

stav a případnou léčbu.
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Zdravotnický pracovník považuje informace o pacientech za důvěrné a je si 

vědom povinnosti zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl 

v souvislosti s výkonem svého povolání.

Zdravotnický pracovník při poskytování zdravotní péče dbá v maximální možné 

míře o zajištění intimity.

Zdravotnický pracovník nesmí zneužít ve vztahu k nemocnému jeho důvěru a 

závislost jakýmkoliv způsobem (PRO).

Zdravotnický pracovník se snaží při poskytování zdravotní péče docílit vztahu 

založeného na důvěře, který ctí práva pacienta, reaguje na aktuální rozpoložení pacienta, 

současně jsou respektována práva a povinnosti zdravotnického pracovníka jako 

poskytovatele zdravotní péče.

Zdravotnický pracovník a praxe

Zdravotnický pracovník poskytuje zdravotní péči v rozsahu své odbornosti a 

pravomocí, s potřebnou mírou autoregulace a empatie.

Zdravotnický pracovník aktivně usiluje o vlastní odborný, osobní a intelektuální 

růst po celou dobu svého profesionálního života a své nové znalosti a dovednosti se 

snaží využít v praxi.

Zdravotnický pracovník usiluje o co nejvyšší kvalitu a úroveň poskytované 

zdravotní péče.

Zdravotnický pracovník poskytne nezbytně nutnou zdravotní péči i nad rámec 

svých pravomocí, pokud ji nemůže poskytnout způsobilý zdravotnický pracovník a 

pokud nebezpečí, které plyne z prodlení, je větší než možné nebezpečí plynoucí 

z nedostatečných znalostí a dovedností zdravotnického pracovníka.

Zdravotnický pracovník jedná a vystupuje tak, aby jeho chování přispělo 

k udržení prestiže a zvyšování společenského uznání zdravotnických povolání.

Zdravotnický pracovník při přebírání úkolu i při pověřování úkolem zodpovědně 

zvažuje kvalifikaci svou i ostatních zdravotnických pracovníků.

Zdravotnický pracovník a společnost

Zdravotnický pracovník působí na zdravotní uvědomění jednotlivců při 

poskytování zdravotní péče. Podle svých odborných schopností se podílí na
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podporování a šíření zásad zdravého života, zásad ochrany životního prostředí, 

objasňování problémů spojených s péčí o poškozené zdraví lidí.

Zdravotnický pracovník spolupracuje při těch aktivitách, které směřují ke 

zlepšení zdravotního a sociálního prostředí v životě lidí.

Zdravotnický pracovník a spolupracovníci

Zdravotnický pracovník spolupracuje v rámci mezioborového týmu s ostatními 

odborníky tak, aby byly splněny všechny cíle plánu komplexní zdravotní péče 

o pacienta.

Zdravotnický pracovník respektuje znalosti a zkušenosti svých kolegů i 

spolupracovníků jiných odborností.

Zdravotničtí pracovníci se navzájem podporují ve svých odborných rolích a 

aktivně rozvíjejí úctu k sobě i druhým.

Zdravotnický pracovník vystupuje, podle aktuální situace, jako ochránce 

pacienta, zejména pokud je péče o něho ohrožena nevhodným chováním nebo jednáním 

jiného zdravotníka či osoby.

Zdravotnický pracovník a profese

Zdravotnický pracovník je odpovědný za kvalitu jím poskytované zdravotní péče 

a za co nejvyšší odbornou úroveň svého vzdělávání.

Zdravotnický pracovník dbá na udržování a zvyšování prestiže své profese.

Zdravotnický pracovník se neustále snaží o rozvoj své profese, o rozvoj svého 

profesního zaměření a zvýšení své odborné úrovně.

Zdroj – www.mzcr.cz



Příloha D - ICN-kodex pro zdravotní sestry

Etická pravidla zdravotní péče 

Sestra je povinna převzít profesionální odpovědnost za péči o zdraví, prevenci nemocí a 

za zlepšování zdravotního stavu nemocných právě tak, jako za tišení bolesti.

Potřeba zdravotní péče je všeobecná. Se zdravotní a ošetřovatelskou péčí jsou 

nerozlučně spjaty: respekt k lidskému životu, důstojnost a lidská práva. Zdravotní péči 

je třeba poskytovat bez ohledu na národnost, rasu, víru, barvu kůže, věk, pohlaví, 

politické přesvědčení a sociální postavení.

Zdravotní sestra poskytuje péči jednotlivci, rodině a společnosti a spolupracuje v tom i 

s reprezentanty jiných oborů.

Zdravotní sestra a spoluobčan 

Zdravotní sestra má v první řadě zodpovědnost za občany, kteří potřebují zdravotní 

péči. Při poskytování péče respektuje zdravotní sestra víru jednotlivce, jeho životní 

hodnoty a obyčeje a snaží se vytvořit podmínky respektující individualitu.

Zdravotní sestra chrání informace o osobních poměrech pacienta, považuje je za 

důvěrné a svědomitě hodnotí, v jakém rozsahu a komu může tyto důvěrné informace 

předat.

Zdravotní sestra a péče v praxi 

Zdravotní sestra je osobně odpovědná za kvalitu poskytované péče a za obnovování 

svých odborných znalostí cestou neustálého vzdělávání.

Zdravotní sestra se snaží udržovat pečovatelský standart na co nejvyšší úrovni, a to 

v každé situaci.

Zdravotní sestra hodnotí jak svou kvalifikaci, tak i kvalifikaci jiných osob, když přejímá 

zodpovědnost za jistý úkol a když jej předává jiným osobám.

Zdravotní sestra ve funkci jedná tak, aby její chování přispělo k dobré pověsti povolání.

Zdravotní sestra a společnost 

Zdravotní sestra, podobně jako ostatní občané, podporuje požadavky obyvatelstva na 

zdravotní a sociální zabezpečení a je v této věci iniciativní.
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Zdravotní sestra a spoluzaměstnanci

Zdravotní sestra je zodpovědná za realizaci spolupráce s ostatními zdravotníky všech 

profesních kategorií.

Zdravotní sestra podle nutnosti zasahuje tak, aby ochránila jednotlivce, jestliže péče 

o něj je ohrožena nevhodným chováním jiného zdravotníka nebo občana.

Zdravotní sestra a povolání

Zdravotní sestra je odpovědná za realizaci vysokého standardu zdravotní a 

ošetřovatelské péče a za odborné vzdělávání.

Zdravotní sestra soustavně pracuje na definování a kultivaci vnitřního obsahu zdravotní 

a ošetřovatelské péče.

Zdravotní sestra se zasazuje v rámci odborové organizace o stanovení přiměřeného 

platu a jeho vyplácení. Dbá též o vytváření důstojných pracovních podmínek 

umožňujících realizaci zdravotní a ošetřovatelské péče.

Zdroj – Haškovcová, 2002



Příloha E - Etické normy v ošetřovatelském povolání

Norma 1 

Sestra si váží jedince jako jedinečné lidské bytosti s jeho hodnotou a důstojností bez 

ohledu na pohlaví, etnickou skupinu, rasu, kulturu, náboženství nebo ekonomické 

postavení. 

1. Zabezpečuje soukromí pro klienta při vyšetření, léčení, ošetřování a zaznamenávání 

osobních údajů.

2. Používá specifickou metodu identifikace jménem a příslušnými údaji o osobě klienta, 

lůžkách a seznamu osob na ošetřovací jednotce.

3. Používá spolehlivé metody přivolání pomoci v případě potřeby.

4. Vytváří prostor pro pacientovu schopnost vyjádřit vlastní myšlenky a pocity týkající 

se dřívějšího a současného zdraví.

5. Akceptuje klienta v jeho současné situaci bez hodnocení.

6. Podporuje sebeúctu klienta tím, že mu umožňuje podílet se na plánování péče, která 

je mu poskytována.

Norma 2

Sestra pomáhá jednotlivcům, rodinám i jiným skupinám a také společenstvím dosahovat 

a udržovat optimální zdraví. 

1. Používá poznatky přírodních, fyzikálních a behaviorálních věd k interakci s klientem 

(jedincem, skupinou, veřejností) jako jedinečnou lidskou bytostí (jedinečnými lidskými 

bytostmi) s jeho osobní hodnotou a důstojností.

2. Zjišťuje ošetřovatelskou anamnézu a dělá příslušná fyzikální vyšetření za použití 

příslušných vhodných nástrojů, skríninku a hodnocení.

3. Pořizuje záznam, který obsahuje všechny příslušné údaje o klientovi. Tento záznam 

musí být průběžný a použitelný i do budoucna.

4. Zjišťuje okamžitě, dočasně i dlouhodobě zdravotní potřeby klientů.

5. Zjišťuje reakce a odpovědi klienta na současné i potenciální zdravotní problémy.

6. Zjišťuje jeho kulturní orientaci z přesvědčení, která ovlivňují zdraví a zdravotní 

praktiky.

7. Formuluje ošetřovatelskou diagnózu a stanoví plán ošetřování po konzultaci 

s klientem, a podle potřeby také konzultaci s ostatními odborníky.
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Norma 3

Sestra podporuje bezpečné prostředí, aby bylo možné dosáhnout vysoké úrovně celkové 

spokojenosti, zdraví, resp. uzdravení z nemoci.

1. Sbírá a využívá již získané údaje o nebezpečích hrozících ze strany životního 

prostředí v nemocnicích, domácnostech i obcích.

2. Zjišťuje aktuální a potenciální nebezpečí ohrožující udržení zdraví.

3. Monitoruje rizikové životní prostředí.

4. Učí personál praktiky, které minimalizují nebo vylučují rizika ze strany životního 

prostředí, ohrožujícího zdraví.

5. Zasahuje, aby minimalizovala nebo vyloučila rizika pro klienta ze strany životního 

prostředí.

6. Poučuje klienty o změnách způsobu života, které minimalizují nebo vylučují rizika ze 

strany životního prostředí.

Norma 4

Sestra využívá vědecké poznatky jako základ pro rozhodování v ošetřovatelské praxi.

1. Kriticky zkoumá a zpochybňuje akceptované modely praxe.

2. Aplikuje nové poznatky tak, aby modifikovala a zlepšila akceptované způsoby praxe.

3. Systematicky sbírá údaje, které se týkají problémů ošetřovatelství.

4. Zjišťuje problémy klinického ošetřovatelství a využívá výzkumný proces, aby je 

pomáhala řešit.

5. Používá a přistupuje k výzkumu tak, aby mohla přispívat k tvorbě nových poznatků 

v ošetřovatelské praxi.

Norma 5

Sestra vykonává vhodné zákroky a léčebné úkony, aby ulehčila přežití období nemoci, 

zotavení z onemocnění, nebo přispěla k důstojnému umírání.

1. Využívá získané údaje o fyziologických a psychologických reakcích klientů na 

onemocnění k rozhodování při ošetřování.

2. Formuluje plán řízení ošetřovatelské činnosti, který podporuje terapeutický režim a 

předchází komplikacím.
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3. Vykonává terapeutické zákroky, aby tím ulehčila tělesné a duševní uzdravení 

z onemocnění a předcházela komplikacím.

4. Iniciuje neodkladné zákroky, aby ulehčila přežití a zotavení z choroby.

5. Uspokojuje všechny biopsychosociální potřeby klienta, jak to vyžaduje jeho 

zdravotní stav.

6. Vytváří fyzikální a psychologické prostředí, které přispívá uzdravení, získání zdraví 

nebo důstojnému umírání.

7. Opakovaně hodnotí a stanovuje priority, vrací se ke stanovení nových cílů a reviduje 

plán ošetřovatelské péče.

Norma 6

Sestra hodnotí účinnost poskytnuté péče na základě subjektivního a objektivního stavu 

pacienta a výsledků ošetřovatelského procesu.

1. Využívá neuspokojené potřeby klienta k tomu, aby vytyčila cíle ošetřovatelské péče a 

plánovala ošetřovatelský proces.

2. Předvídá výsledky ošetřování na základě reakcí klienta.

3. Zaznamenává ošetřovatelské zákroky a reakce klienta systematickým a 

vyhodnotitelným způsobem.

4. Stanovuje, zda existují měřitelné důkazy pro pokrok směrem k dosažení cíle.

5. Reviduje a modifikuje plán ošetřovatelského procesu podle diskrepanace mezi 

předpovědí a výsledkem.

Norma 7

Sestra pomáhá klientům dosahovat a udržovat si rovnováhu mezi potřebami osobního 

růstu a optimálními funkcemi.

1. Hodnotí připravenost klienta naučit se zručnosti v sebeobsluze.

2. Učí klienta základní zručnost potřebnou pro to, aby se mohl sám o sebe postarat.

3. Učí klienta odhalovat změny ve zdravotním stavu.

4. Předem usměrňuje klienta v otázkách změny zdravotního stavu.

Norma 8

Sestra odhaluje změny zdravotního stavu a odchylky od optimálního vývoje.
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1. Sbírá základní údaje o zdravotním stavu a vývoji.

2. Zjišťuje jemné a významné tělesné i psychické reakce na změny zdravotního stavu.

3. Mění podle potřeby plán péče o klienta ve spolupráci s klientem a ostatními 

zdravotnickými odborníky.

4. Zasahuje za účelem léčby tělesných a psychických reakcí do změn zdravotního stavu.

5. Monitoruje zdravotní stav po změnách.

6. Koordinuje poskytování ošetřovatelské péče v případě, že se na ní podílejí i jiní 

zdravotničtí odborníci.

Norma 9

Sestra je povinna soustavně se vzdělávat, zvyšovat svoji profesionální úroveň a 

přispívat k profesionálnímu růstu jiných.

1. Rozšiřuje si svůj osobní všestranný rozhled tím, že vyhledává poznatky a kontakty 

s jinými profesionálními i kulturními skupinami.

2. Zvyšuje svůj profesionální rozvoj využíváním všech možností kontinuálního 

vzdělávání.

3. Zúčastňuje se akcí své profesionální organizace.

4. Všechny nové poznatky aplikuje a využívá ve své ošetřovatelské praxi.

Zdroj – Haškovcová, 2002



Příloha F – Desatero dobré sestry dle Marty Staňkové

1. Nebuďte anonymní! Při prvním setkání s nemocným se představte plným jménem. 

Noste trvale jmenovku.

2. Dohodněte se s nemocným předem, jak se budete oslovovat. Nezapomeňte, že každý 

člověk má své příjmení – nikdo není bezejmenný, ale ani pro nás není děda, babička, či 

Frantík či Andulka (s výjimkou dětí), a to bez ohledu na jeho věk, nemoc či postižení. 

Teprve vzájemná dohoda vám umožňuje jiné oslovení! Oslovujte nemocné často, čekají 

na projev vašeho zájmu.

3. V kontaktu s dospělým člověkem vždy vykejte. Ani vy si nenechejte tykat.

4. Chovejte se kultivovaně. Nepokřikujte, nebuďte vulgární. Pacient i veřejnost vás 

slyší, i když si to neuvědomujete. Podporujte komplianci, buďte kolegiální. 

Nepomlouvejte ani verbálně nedevalvujte své spolupracovníky.

5. Důvěryhodnost podporují vaše neverbální projevy. Využijte pozitivně všech forem 

neverbální komunikace. Nezapomeňte, že mnoho sdělujete fyzickým postojem, 

gestikulací, proxemikou, haptikou, mimikou. Mluvte co nejčastěji očima. Nikdo nemůže 

chtít, abyste měla stále na tváři úsměv. Ale vaše oči mohou být pozorné, laskavé a 

vstřícné vždycky.

6. Pamatujte, že důležitou vizitkou důvěryhodnosti zdravotníka jsou jeho ruce. 

Ošetřeným, přiměřeně dlouhým a čistým nehtům asi nevadí jemná barva laku. Tmavé 

dlouhé nehty, ale i zanedbané ruce důvěru nebudí.

7. Ve službě buďte čistá a upravená. Přiměřená délka sukně mírně nad kolena působí 

seriózně. Nedoplňujte služební oděv obnošenými věcmi (svetry, triky, pantoflem). 

Neklapou zbytečně vaše boty?

8. Jen lehké nalíčení vás zkrášlí a vyvolá pocit důvěry.

9. Přiměřenost patří i k nošení šperků. Malé náušnice zpravidla nevadí, kroužky v nose 

a uchu vadí, stejně jako několik řetězů na krku a velké prsteny.

Před nástupem do služby se podívejte do zrcadla a po službě si položte otázku: 

>Vypadám a chovala jsem se tak, že kdybych byla pacientem, měla bych k této sestře 

důvěru?<



Příloha F – pokračování

10. Vedoucí sestry, buďte příkladem, ale nespoléhejte se na to, že vás všechny sestry 

dobrovolně napodobí. Vyžadujte to. Jste řídící pracovnice a máte právo nařizovat!

Zdroj - Škubová&Chvátalová, 2004



Příloha G - Praktické desatero zdravotních sester dle Heleny Haškovcové

1. Pacient přichází do prostředí, které nezná. Zdravotní sestra by ho měla přivítat a 

povzbudit ho. Pacient má právo vědět, kdo ho ošetřuje. Sestra by se mu měla představit 

jménem.

2. Nepodceňujme význam informací, které se nám zdají být samozřejmé, ale pro 

nemocného jsou nové. Každý pacient má strach a obavy, jejichž intenzita není přímo 

úměrná závažnosti nemoci. Nepodceňujme je ani u kurativních stavů a snažme se je 

minimalizovat. Pacient má právo vědět, co se s ním bude v bezprostřední budoucnosti 

dít, a proto ho náležitě a kontinuálně informujme.

3. Pokud se chystáme provést určitý výkon, informujme nemocného o tom, co ho čeká a 

jak se výkon provádí, jak dlouho trvá a co od něho očekáváme.

4. Při hospitalizaci informujme pacienta o tom, kde vlastně leží (oddělení, jeho umístění 

v systému nemocnice, číslo pokoje, jméno ošetřujícího lékaře atd.). Seznamme ho také 

se základními pravidly nemocničního řádu nebo mu ukažme, kde je takový řád vyvěšen. 

Nepodceňujme ani informace o tom, kde je telefon, kde toaleta a kdy jsou možné 

návštěvy příbuzných a přátel. Pacient by měl být také seznámen se zvyklostmi oddělení 

(kdy se koná ranní a kdy večerní vizita, kdy má ošetřující lékař konzultační hodiny pro 

příbuzné atd.).

5. Každého pacienta poučme rovněž o existenci práv pacientů. Úplný text tohoto 

etického kodexu by měl být na každém oddělení, v čekárnách ambulancí apod. běžně 

k dispozici (formou nástěnky nebo letáku).

6. Pokud je na pokoji více pacientů, dbejme na etiketu: nově příchozí pacient by měl být 

ostatním představen a také spolupacienti by měli být představeni jemu.

7. Pacienta vždy řádně oslovujme příjmením, před kterým nezapomeňme uvést paní či 

pane. Pokud má pacient akademický titul, tak jej v oslovení používejme.

8. Před nemocným mluvme srozumitelně a nepoužívejme zdravotnickou hantýrku. 

Každý název vyšetření nebo ošetření vysvětleme. Nepředpokládejme, že pacient rozumí 

základní odborné terminologii. I vysokoškolsky vzdělaný pacient je v oblasti



Příloha G - pokračování

zdravotnictví laik. Podle vzdělanostní úrovně nemocného však volme vhodnou úroveň 

komunikace.

9. Vytvořme prostor pro dotazy nemocného. Pacient má právo na vysvětlení všeho, co 

ho zajímá a čemu nerozumí. Pacient by měl mít jistotu, že svými dotazy neobtěžuje. 

Nesmělého nebo zamlklého pacienta je vhodné k otázkám vyzvat a ujistit ho, že 

poskytování validních informací je naší povinností.

10. Pokud je pacientem zdravotník, respektujme jeho zvláštní situaci. Je známo, že 

nemocný zdravotník „zapomene“ svou odbornost a nezřídka potřebuje stejné vysvětlení 

jako laik. Jindy vykazuje zvýšenou citlivost, protože domýšlí svůj stav do „nejhorších 

možných konců“. Je vhodné jej ujistit o standardním postupu a o chápavém přístupu.

Zdroj -  Haškovcová, 2000



Příloha H – Práva pacientů

1. Pacient má právo na ohleduplnou odbornou zdravotnickou péči prováděnou 

s porozuměním kvalifikovanými pracovníky. 

2. Pacient má právo znát jméno lékaře a dalších zdravotnických pracovníků, kteří ho 

ošetřují. Má právo žádat soukromí a služby přiměřené možnostem ústavu, jakož i 

možnost denně se stýkat se členy své rodiny či s přáteli. Omezení takovéhoto způsobu 

(tzv. kontinuálních) návštěv může být provedeno pouze ze závažných důvodů. 

3. Pacient má právo získat od svého lékaře údaje potřebné k tomu, aby mohl před 

zahájením každého dalšího nového diagnostického či terapeutického postupu zasvěceně 

rozhodnout, zda s ním souhlasí. Vyjma případů akutního ohrožení má být náležitě 

informován o případných rizicích, která jsou s uvedeným postupem spojena. Pokud 

existuje i více alternativních postupů nebo pokud pacient vyžaduje informace 

o léčebných alternativách, má na seznámení s nimi právo. Má rovněž právo znát jména 

osob, které se na nich účastní. 

4. Pacient má v rozsahu, který povoluje zákon, právo odmítnout léčbu a má být 

současně informován o zdravotních důsledcích svého rozhodnutí. 

5. V průběhu ambulantního i nemocničního vyšetření, ošetření a léčby má nemocný 

právo na to, aby byly v souvislosti s programem léčby brány maximální ohledy na jeho 

soukromí a stud. Rozbory jeho případu, konzultace a léčba jsou věcí důvěrnou a musí 

být provedeny diskrétně. Přítomnost osob, které nejsou na léčbě přímo zúčastněny, musí 

odsouhlasit nemocný, a to i ve fakultních zařízeních, pokud si tyto osoby nemocný sám 

nevybral. 

6. Pacient má právo očekávat, že veškeré zprávy a záznamy týkající se jeho léčby jsou 

považovány za důvěrné. Ochrana informací o nemocném musí být zajištěna i 

v případech počítačového zpracování. 

7. Pacient má právo očekávat, že nemocnice musí podle svých možností přiměřeným 

způsobem vyhovět pacientovým žádostem o poskytování péče v míře odpovídající 

povaze onemocnění. Je-li to nutné, může být pacient předán jinému léčebnému ústavu, 



Příloha H – pokračování

případně tam převezen po té, když mu bylo poskytnuto úplné zdůvodnění a informace 

o nezbytnosti tohoto předání a ostatních alternativách, které při tom existují. Instituce, 

která má nemocného převzít do své péče, musí překlad nejprve schválit. 

8. Pacient má právo očekávat, že jeho léčba bude vedena s přiměřenou kontinuitou. Má 

právo vědět předem, jací lékaři, v jakých ordinačních hodinách a na jakém místě jsou 

mu k dispozici. Po propuštění má právo očekávat, že nemocnice určí postup, jímž bude 

jeho lékař pokračovat v informacích o tom, jaká bude jeho další péče. 

9. Pacient má právo na podrobné a jemu srozumitelné vysvětlení v případě, že se lékař 

rozhodl k nestandardnímu postupu či experimentu. Písemný vědomý souhlas 

nemocného je podmínkou k zahájení neterapeutického i terapeutického výzkumu. 

Pacient může kdykoliv, a to bez uvedení důvodu, z experimentu odstoupit, když byl 

poučen o případných zdravotních důsledcích takového rozhodnutí. 

10. Nemocný v závěru života má právo na citlivou péči všech zdravotníků, kteří musí 

respektovat jeho přání, pokud tato nejsou v rozporu s platnými zákony. 

11. Pacient má právo a povinnost znát a řídit se platným řádem zdravotnické instituce, 

kde se léčí (tzv. nemocniční řád). Pacient má právo kontrolovat svůj účet a vyžadovat 

odůvodnění jeho položek bez ohledu na to, kým je účet placen.

Zdroj – Haškovcová, 1996



Příloha I – Charta práv dětí v nemocnici

1. Děti mají být do nemocnice přijímány jen tehdy, pokud péče, kterou vyžadují, 

nemůže být stejně dobře poskytnuta v domácím ošetřování nebo při ambulantním 

docházení. 

2. Děti v nemocnici mají mít právo na neustálý kontakt se svými rodiči a sourozenci. 

Tam, kde je to možné, mělo by se rodičům dostat pomoci a povzbuzení k tomu, aby 

s dítětem v nemocnici zůstali. Aby se na péči o své dítě mohli podílet, měli by rodiče 

být plně informováni o chodu oddělení a povzbuzováni k aktivní účasti na něm. 

3. Děti a jejich rodiče mají právo na informace v takové podobě, jaká odpovídá jejich 

věku a chápání. Musí mít zároveň možnost otevřeně hovořit o svých potřebách 

s personálem. 

4. Děti a jejich rodiče mají právo poučeně se podílet na veškerém rozhodování ohledně 

zdravotní péče, která je jim poskytována. Každé dítě musí být chráněno před všemi 

zákroky, které pro jeho léčbu nejsou nezbytné, před zbytečnými úkony podniknutými 

pro zmírnění jeho fyzického nebo emocionálního rozrušení. 

5. S dětmi se musí zacházet s taktem a pochopením, neustále musí být respektováno 

jejich soukromí. 

6. Dětem se musí dostávat péče náležitě školeného personálu, který si je plně vědom 

fyzických i emocionálních potřeb dětí každé věkové skupiny. 

7. Děti mají mít možnost nosit své vlastní oblečení a mít s sebou v nemocnici své věci.

O děti má být pečováno společně s jinými dětmi téže věkové skupiny. 

8. Děti mají být v prostředí, které je zařízeno a vybaveno tak, aby odpovídalo jejich 

vývojovým potřebám a požadavkům, aby zároveň vyhovovalo uznaným bezpečnostním 

pravidlům a zásadám péče o děti. 

9. Děti mají mít plnou příležitost ke hře, odpočinku a vzdělání, přizpůsobenou jejich 

věku a zdravotnímu stavu. 

10. Charta hospitalizovaných dětí vznikla v návaznosti na Listinu základních práv a 

svobod.

Zdroj – Haškovcová, 2002



Příloha J – Dotazník

Dotazník

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jsem studentkou 3. ročníku UK 2. LF a studuji obor všeobecná sestra. Tento 

dotazník je součástí mé bakalářské práce na téma „Naplňování vybraných 

etických kodexů ve zdravotnické praxi očima studentů“. V této souvislosti Vás 

žádám o spolupráci. Vyplňte, prosím, anonymně předložený dotazník. Cílem 

výzkumu je zjistit, jak během Vaší odborné praxe v nemocnici, vnímáte 

dodržování etického kodexu všeobecnými sestrami (dále jen sestrami). Garantuji, 

že získané výsledky budou použity pouze pro potřeby uvedené bakalářské práce. 

Pokyny pro vyplnění dotazníku – označte, prosím, vždy jen jednu možnost.

Děkuji za spolupráci Petra Guznarová

Praha, prosinec 2010 – leden 2011

1. Pohlaví:

a) Muž b) Žena

2. Věk:

a) 18-20 b) 21-25 c) 26 a více

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

a) Středoškolské b) Vyšší odborné

c) SZŠ + specializační studium d) Vysokoškolské

4. Jaký obor na 2. LF UK studujete?

a) Všeobecná sestra (všeobecná sestra s rozšířenou výukou v pediatrickém 

ošetřovatelství)

b) Všeobecné lékařství c) Fyzioterapie



5. Myslíte si, že je výuka etiky u zdravotnických oborů důležitá?

a) Ano b) Ne

6. Jaké znáte etické kodexy?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

7. Víte o existenci Etického kodexu zdravotnického pracovníka nelékařských 

oborů (vydaný MZČR ve Věstníku 7/2004)?

a) Ano b) Ne

8. Zachovávají podle Vás sestry úctu k lidskému životu?

a) Ano b) Ne c) Spíše ano d) Spíše ne

9. Setkal/a jste se někdy s rasovou diskriminací pacientů ze strany sester?

a) Ano

prosím, uveďte konkrétní případ………………………………………………………….

b) Ne

10. Setkal/a jste se někdy s nerespektováním pacientovy víry a jeho duchovních 

potřeb ze strany sester?

a) Ano

prosím, uveďte konkrétní případ………………………………………………………….

b) Ne

11. Mají, podle Vás, sestry zájem o rozvoj svého profesního zaměření a zvýšení své 

odborné způsobilosti?

a) Ano c) Ne e) Nevím

b) Spíše ano d) Spíše ne



12. Došlo během Vaší praxe k poškození pacienta v souvislosti s nevhodným 

chováním či jednáním sester?

a) Ano

prosím, uveďte konkrétní případ………………………………………………………….

b) Ne

13. Byl/a jste někdy svědkem oslovení pacienta sestrou familiárním způsobem? 

(tzn. babi, dědo,…)

a) Ano 

prosím, uveďte konkrétní příklad…………………………………………………………

b) Ne

14. Myslíte si, že sestry usilují o co nejvyšší kvalitu a úroveň poskytované zdravotní 

péče?

a) Ano c) Ne

b) Spíše ano d) Spíše ne

15. Víte, že existuje Etický kodex Práva pacientů (schválen centrální etickou komisí 

MZČR 25. 2. 1992)?

a) Ano b) Ne

16. Myslíte si, že jsou pacienti sestrami dostatečně informováni o svých právech?

a) Ano c) Ne

b) Spíše ano d) Spíše ne

17. Zajišťují podle Vás sestry v maximální možné míře intimitu pacienta při 

poskytování ošetřovatelské péče?

a) Ano b) Spíše ano

c) Ne d) Spíše ne

18. Setkal/a jste se někdy s nepatřičnou sesterskou péčí o pacienta v terminálním 

stadiu nemoci?

a) Ano b) Ne



19. Je dle Vašeho názoru sestrami zachovávána mlčenlivost o všech skutečnostech 

souvisejících se zdravotním stavem pacientů? 

a) Ano b) Spíše ano

c) Ne d) Spíše ne

20. Co byste učinil/a proto, aby se etický kodex nelékařského zdravotnického 

pracovníka a etický kodex Práva pacientů staly „živými“ dokumenty“? Jak byste 

zlepšil/a propagaci těchto kodexů?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………



Příloha K – Žádost o povolení průzkumného šetření
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