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Anotace
Hlavním tématem mé bakalářské práce je zamyslet se nad otázkou, co
nejvíce ovlivňuje etické chování a jednání v domově důchodců.
Smyslem lidského života je stát se plně člověkem, naplnit svou možnost
lidství, kterou osvícenci nazývají „humanita“.
Ráda bych osvětlila principy sociální etiky v domově pro seniory, kde se
zaměřuji na etické chování a jednání mezi lidmi, s respektem na jedinečnost
a důstojnost každého člověka.

Klíčová slova
Etika, lidskost, sociální péče, morálka, odpovědnost, svoboda, komunikace,
senior, rodina, lidská důstojnost, smrt, život.

Summary
The main theme of my Bachelor´s thesis is to concentrate on the question
of what most influences the ethical behaviour and practice in retirement
homes.
The sense of human life is to become a full man, to fullfill our capacity
of “humanity”, the term that originated in the Age of Enlightenment.
I would like to enlighten the principles of social ethics in a retirement
home with the main emphasis on ethical behaviour and practices among
people with respect to uniqueness and dignity of each person.
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Úvod
Hlavním tématem této bakalářské práce je etika, proto vstupuji do jejího
světa prostřednictvím samotného autora názvu etika, Aristotela.

Aristoteles byl řeckým aktivním filosofem, který osvětloval filosofii
jako božskou vědu. Účelem bohů jsou oni samotní, stejně tak účelem
filosofie je ona sama, z čehož vyplývá, že i etika je sama o sobě účelem.

Aristoteles uvádí ve své Etice Nikomachově, že blaženost spočívá
v činnosti člověka. Jeho činnost nespočívá v pouhé pasivní existenci, ale
v aktivní účasti na životě. Aristoteles promýšlel ideální způsob lidského
bytí, stal se otcem všech, kdo tvoří; jeho učení spočívá v uskutečnění
možností, dosažených v realitě. V mravním světě nejsme pouhými
diváky, nýbrž tvůrci. Mravní řád je před námi jako úkol, který má být
prostřednictvím našich svobodných činů uskutečňován. Naší lidskou
povinností tedy je využívat možností a praktikovat etiku v praktickém
životě.

Aristoteles poznal, že vše dobré, čeho člověk dosáhne a co ho uvádí
na vrchol blaženosti, pochází z aktivity směřující k soběstačnosti. Takto
aktivní člověk se tak dostává do božského stavu, nemusí naslouchat těm,
kdo nám doporučují přestat se chovat jako nesmrtelní bohové a mít na
paměti, že jsme jenom lidé. Naopak je třeba žít nesmrtelným způsobem,
neboť ta nejlepší část nás samotných se nachází v tomto božském
principu.

Aristoteles uvažoval o etické stránce morálky, tedy o nejlepším
způsobu života. Člověk se rozvíjí duchovním úsilím lidských schopností
rozumu a vůle a to má velký vliv na utváření a vývoj osobnosti. Čím více
jsou lidské činy v souladu s etickými zákony, tím jsou absolutnější,
správnější a tím více se v nich jeví krása etické ušlechtilosti, tím jsou
platnější a přivádějí člověka blíž k dosažení životního cíle.

Každý člověk nese v sobě možnost svého osobního završení. Úžasná
existenční schopnost je skryta uvnitř všeho a je na nás, abychom ji
přiměli se projevit.
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Jsme svobodní lidé a život je příležitostí, která nám umožňuje
projevovat se takovým způsobem, jaký si sami zvolíme a také příležitostí
naučit se být vnímavými a citlivými k ostatním. Život je nejdůležitější
školou, ve které se, mimo jiné, můžeme naučit etickému chování a jednání.
Odpovědným přístupem k sobě a k druhým si vytváříme prostředí, ve kterém
se nám žije dobře a radostně.

Samotný název bakalářské práce „Etika v domově důchodců“ naznačuje,
o čem následující stránky budou pojednávat. Náš život je v současném
uspěchaném přetechnizovaném světě navzdory všem užitečným strojům
a přístrojům v určitých ohledech čím dál více složitý. Průměrný lidský
věk se sice prodlužuje až o polovinu, ale jaké kvality dosahuje a za jakou
cenu? Lidé často upřednostňují hodnotu „mít“ před hodnotou „být“ a
lidský jedinec se tak stává pouhým nástrojem ekonomických cílů zisku-
chtivých společností. U mladší generace se často vytrácí úcta a respekt
ke starším.

Osobním uvědoměním, že veškerá etika začíná u individuální etiky,
máme příležitost osobně růst a rozvíjet plnost své humanity. Byly nám
darovány psychické síly lásky, rozumu a tvůrčí aktivity, které můžeme
uplatňovat v praktickém životě. Na rozdíl od hmotných předmětů, které
se užíváním spotřebovávají, láska, rozum a tvůrčí aktivita užíváním
rostou.

Téma etiky v sociálních službách jsem zvolila proto, že etiku považuji
za cestu, která nás vede dobrým a správným směrem a po které můžeme
dojít k životnímu cíli. Etika začíná tam, kde druhý potřebuje pomoc a
právě v sociálních službách je vskutku pomoci zapotřebí. Sociální práce
spočívá na specifických hodnotách, zejména na úctě k člověku, sociální
spravedlnosti, lidských právech.

Předpokladem dobrého pracovníka v sociálních službách jsou jednak
odborné znalosti a dovednosti, ale také schopnost vcítit se do situace
druhého člověka, vnímat etické problémy a dokázat je řešit. Pracovník se
může při své práci opírat o etické normy, standardy sociální práce či
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etický kodex, ale rozhodující je, co v dané situaci udělá a jakým způsobem.
Podle Aristotela, pokud by lidé jednali mravně, nebylo by třeba zákonů,
poněvadž by činili všechno z lásky a úcty k mravnímu řádu.

Pracuji v sociálních službách pro seniory v domově důchodců, v přímé
péči. Pokusila jsem se k napsání této práce využít svých praktických
zkušeností, zkušeností pracovního kolektivu i samotných seniorů, dále
studijní poznatky ze školy a odborné literatury.

Celkovým cílem této práce je pojednat o faktech, které nejvíce ovlivňují
etické chování a jednání na pracovišti v domově pro seniory. Povolání
v sociálních službách může být velkou příležitostí smysluplně naplňovat
život morálními kvalitami.

Být etický na pracovišti, kde se snažíme uspokojovat potřeby a přání
seniorů a staráme se o jejich blaho, má pro lidskou společnost velký
význam.

Bakalářská práce pojednává o základních přirozených věcech člověka,
o životě a smrti, o stáří i důstojném umírání v kontextu s respektováním
jedinečnosti a důstojnosti každého člověka. Etiku můžeme využít jako
prostředek ke svému důkladnějšímu sebepoznání a pochopení, jakým
způsobem lze být prospěšný ostatním. Etiku můžeme užívat k radostnějšímu
prožívání každodenního života.

Práce v domově pro seniory mě zajímá a baví, proto se snažím hledat
další možnosti, jak šířit a rozvíjet etiku v každodenní činnosti a tím vytvářet
důstojnější a radostnější prostředí  pro seniory, zaměstnance a v neposlední
řadě i pro sebe.

Bakalářská práce je rozdělena do čtyř hlavních částí. První část je
zaměřena na stáří, které je přirozeným obdobím života a na rodinu jako
prostředí, ve kterém se člověk může prvně setkat s etickými principy.
Dále pojednám o způsobu života seniorů v domově důchodců, o jejich
pocitech a problémech, souvisejících se ztrátou rolí a s radikální změnou
jejich životního stylu v závěru života.
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Druhá část pojednává o domácím řádu domova důchodců, který
stanovuje, co senioři mohou a nemohou dělat a jakým způsobem se mají
chovat v zařízení, které jim nahrazuje domov. Následuje přehled posky-
tovaných služeb, které by měly sloužit k uspokojování potřeb a přání
klientů. Ze své praxe připojuji popis skutečnosti, jak to v domově
důchodců funguje.

Při poskytování služeb seniorům se nabízí řada příležitostí uplatňovat
etické normy a zásady, rozhodujícím činitelem je ale vždy člověk a na
něm záleží, jakou úroveň poskytované služby mají.

Třetí část pojednává všeobecně o etice na pracovišti, o etickém kodexu
zaměstnanců v domově pro seniory, co je jeho náplní, z čeho vychází a
k čemu slouží. Text dále pojednává o etických zásadách zaměstnanců ve
vztahu ke klientům, spolupracovníkům, zaměstnavateli, svému povolání
a odbornosti a ve vztahu ke společnosti.

V této části definuji základní potřeby seniorů v kontextu s dodržováním
etických principů na pracovišti a s tím související zavádění standardů
kvality sociálních služeb, které mají zabezpečit nejenom kvalitu služeb,
ale i ochranu práv jejich uživatelů.

Ve své práci jsem se zaměřila na komunikaci coby zásadní a důležitý
nástroj profesní etiky při organizaci práce. Komunikace je základním
předpokladem dobrých vztahů v pracovním kolektivu, mezi samotnými
seniory, mezi klienty i jejich rodinami a personálem v domově pro
seniory.

Poslední, čtvrtá část pojednává všeobecně o thanatologii. O možnostech
využití paliativní péče v hospicích, která svým přístupem a způsoby
zajišťuje umírajícím klientům pocit bezpečí a důstojnosti v jejich posledním
období života.

V této části se pokusím pojednat také o otázkách umírání a smrti
v domově pro seniory, které úzce souvisí s profesní etikou.

Názory na smrt z pohledu uznávaných autorit jako je například Elizabeth
Kübler-Rossová, která na základě svých vědeckých i osobních zkušeností
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prohlásila, že smrt neexistuje, že je to jenom přechod do vyššího stavu
vědomí, jsem si dovolila uvést v závěru této poslední části.

Při psaní bakalářské práce jsem si položila základní otázku, co může
klientům i pracovníkům přinášet etika a jakými způsoby ji lze realizovat
a rozvíjet v domovech důchodců.

Tato bakalářská práce si klade za hlavní cíl nalézt konkrétní příčiny,
které ovlivňují etické chování a jednání zaměstnanců na poli sociální práce
v domovech pro seniory.

Dále pojednám o významu etického kodexu pracovníků v sociálních
službách, v čem jeho význam spočívá.

Cílem bakalářské práce je rovněž osvětlit etiku jako možnou cestu, na
které můžeme zodpovědně a radostně naplňovat své pracovní poslání.
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1. Chováme se ke stáří eticky?

Je všeobecně známo, že demografický vývoj v naší republice směřuje
k nárůstu počtu seniorů. O stáří se v poslední době hodně mluví a píše
v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, které mají zajistit kvalitní
a důstojný život všem seniorům. Díky zlepšení životních a zdravotních
podmínek se výrazně prodloužil lidský věk, ale jakou kvalitu má? Na
tuto otázku se snaží najít odpověď řada odborníků z oboru geriatrie
a gerontologie.

Staří lidé, kteří mají to štěstí a mohou dožít ve svém domácím
prostředí, obklopeni rodinou, jsou spokojenější než senioři umístěni do
společných domovů pro důchodce. Stáří by mělo být oceňováno za svou
moudrost, vyzrálost a nadhled. Ve skutečnosti tomu tak ale většinou
není.

Role dnešních seniorů v naší republice je nezáviděníhodná. Moderní
společnost vyznává kult mládí, krásy a síly; upřednostňuje hodnotu „mít“
před hodnotou „být“.

Stárnutí populace přináší řadu etických otázek, které souvisí se
zabezpečením důstojného života starších spoluobčanů.1

Většina klientů umístěných do domovů pro seniory ztrácí osobní
smysl života. „Nejzávažnějším problémem je věková segregace a z ní
plynoucí pocity nepotřebnosti a odloženosti. Před společností vyvstaly
problémy se zdravotnickým zajištěním péče v domovech důchodců.“2

V domovech pro seniory jsou sice zabezpečeny nesčetné služby, jako
ubytovací, stravovací, pečovatelské, sociálně terapeutické, aktivizační
činnosti a další, ale na druhé straně senioři přicházejí o soukromí, své
rituály, sociální vztahy s rodinou, o místa, kde mají své vzpomínky a kde

1 „Stáří je výsledkem celé lidské ontogeneze, nelze je vytrhnout z kontextu života a
hodnotit odděleně.“ Haškovcová, H., Fenomén stáří, s. 108.
2 Tamtéž, s. 339.
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to mají rádi. Denní režim je v ústavní péči centrálně organizován, senioři
jsou vnitřními předpisy a směrnicemi omezováni, musí dodržovat denní
harmonogram, který je jim naprogramován a obyvatelům domovů
nezbývá nic jiného, než se přizpůsobit.

Nelze popírat fakt, že díky komplexně zajištěnému způsobu života
v ústavní péči mohou senioři žít zcela bezstarostným životem. Ale zajímá
vůbec někoho, za jakou cenu? Co všechno senior odchodem ze svého
domova ztrácí?

Nejsme stejní. Každý má svoje zvyklosti a představy dokonce o tak
běžných činnostech, jako je ranní vstávání, hygiena nebo trávení volného
času.

Senioři jsou často přesvědčováni o vhodnosti nastavených programů a
tím i manipulováni, což je z etického hlediska nesprávné.

Pokud někdo manipuluje druhým, chybí mu hlubší etické cítění.
Manipulací tak druhého degraduje na předmět, který má sloužit jeho
záměrům. Cíl, kterého má být dosaženo, uspokojuje především potřeby
manipulátora.

Složitá je situace u seniorů, kteří jsou ze zdravotních důvodů
neschopni se rozhodnout či vyjádřit. V takových případech je důležité
eticky jednat ve prospěch slabšího. Péče o staré občany je náročná a
těžko lze vyhovět každému jednotlivci. K tomu chybí potřebný počet
pracovníků, dostatek prostoru i času, ale při dobré vůli lze vyjít vstříc
seniorům i v jejich specifických potřebách.

Dalším negativním dopadem je soustředění velkého počtu seniorů na
jednom místě. Je to jednak nepřirozené, ale dá se říci, že rovněž neetické.
Zásadním problémem je i skutečnost, že senioři jsou v domově často
svědky úmrtí svého spolubydlícího. To je při velkém počtu starých lidí
v ústavní péči sice logické, ale z etického hlediska naprosto nevhodné.

Stárnoucí člověk dnešní doby nechce dobrovolně opustit své prostředí,
nechce odejít do domova důchodců. Dobře ví, že ztrácí osobní intimitu
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a svobodu. Získává traumatizující pocit definitivního řešení svého života.
Z domova důchodců se neodchází, tam cesta života jednoho dne končí.3

3 Haškovcová, H., Fenomén stáří, s.186
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1.1 Senioři a jejich rodina

Obecně platí, že rodina představuje pro člověka zázemí a jistotu. Staří
lidé na sklonku života oceňují dobře fungující rodinné vztahy. Žádoucí je
soužití vícegenerační rodiny na demokratických principech solidarity a
lásky. Ve správně fungujících rodinách panuje přirozená úcta a respekt
ke starším. Rodina má zásadní vliv na výchovu svých mladších členů,
starší vlastním příkladem působí na osobnostní vývoj potomků. Člověk
se přizpůsobuje rodinnému prostředí, které má stěžejní vliv na jeho vývoj
v období dospívání. V dobře fungující rodině se může člověk učit
dobrému životu, dobrým způsobům a správným činům. Se stářím se
zvyšuje pravděpodobnost onemocnění, které vyžaduje zvýšenou pomoc
a péči. Ideálním řešením pochopitelně je, pokud nemocný člen rodiny
může zůstat ve svém domácím prostředí, kde mu jsou zabezpečeny
zdravotnické a sociální služby.

Role rodiny je v procesu péče o staršího člena rodiny nenahraditelná.
Převážná část rodičů pomáhá a podporuje své děti po celý život, často i na
úkor svých potřeb. Na oplátku starý člověk očekává pochopení a lásku
svých dětí v době, kdy je nejvíce potřebuje.

„Starý člověk má žít a dožít především ve své rodině. Dospělé děti
jsou povinny poskytnout péči svým starým rodičům a prarodičům.
Tato povinnost je založena především morálně.“4

Morálně vyspělá společnost motivuje rodinu ekonomicky, legislativně
a sociálně k tomu, aby pečovala o starého člena doma. Jedním z úkolů
společnosti je vytvořit dostatečné kapacity sociálních služeb, které by
pomáhaly rodině tuto roli plnit. Aby rodina mohla pečovat o svého starého
člena, musí mít kromě dobré vůle i fyzické předpoklady a dobré bytové,
sociální, psychické, časové i finanční podmínky.

4 Haškovcová, H., Fenomén stáří, s. 228



15

Rodina by se měla zajímat o možnosti, nové metody a pomůcky
nezbytné k ošetřování a péči o starého člena rodiny v domácím prostředí.
Velkou pomocí při péči může být široká nabídka sociálních služeb, jako
jsou odlehčovací služby, podporované bydlení, centra denních služeb, denní
a týdenní stacionáře, respitní péče, charitativní sdružení. Cílem těchto služeb
je podpora seniorů a jejich rodin, snaha umožnit pomáhajícím členům
rodiny nezbytný odpočinek.

Vzájemné rodinné vztahy mají velký vliv na mladší generaci. Prarodiče
by měli být pro rodinu nepostradatelní. V dnešní uspěchané době a vysoké
zaměstnanosti žen často neexistuje možnost, aby se žena v domácnosti
starala o nejstarší členy rodiny.

Mladší generace obvykle nerespektuje přání svých starých rodičů
zůstat doma a přenáší zodpovědnost za své rodiče na ústavní péči. Pro
seniory je velmi zraňující, když je takto odložené v sociálních zařízeních
jejich děti nenavštěvují, a je velmi neetické, když takto „vydařené“ děti
navštěvují své rodiče jen v době vyplácení důchodu. Senioři ztrácejí svou
dosavadní roli i společenskou prestiž a dá se říci, že postrádají svůj smysl
života.

Domov důchodců pro velkou část obyvatel nepatří mezi oblíbená místa
k dožití. Důvodem pro umístění seniora do ústavní péče je převážně
neochota a neschopnost rodiny postarat se o starého člověka, častým
důvodem bývá také bytová problematika. Dobré sociální vztahy v rodině
často narušuje i vysoká rozvodovost, která má zpravidla negativní dopad
na mezigenerační soužití.

Do domova důchodců přicházejí senioři ve vysokém věku a adaptují
se velmi obtížně na nové prostředí, neznámé lidi, jiný způsob života, což
může vést až k úmrtí.5 U těchto seniorů lze jen obtížně vzbudit zájem
o aktivní způsob života v novém prostředí, kde se necítí spokojeni.

5 Výstižné je lidové přirovnání, že starý strom nepřesadíš. Pozn. aut.



16

Domovy důchodců jsou jediným východiskem z nouze pro řadu lidí,
kterým se „nepovedly“ děti. Bylo by ale nespravedlivé, kdybych neuvedla
rovněž skutečnost, že existují lidé, kteří jsou v domovech pro seniory
spokojeni a rádi. Působení změn, spojených s umístěním člověka do ústavního
domova může mít podpůrný nebo demotivující účinek.

„Jestliže starý člověk odchází ze svého domova proti své vůli, pak
se nelze divit jeho pocitům křivdy.“6

6 Haškovcová, H., Fenomén stáří, s. 187
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2. Domov pro seniory a etické principy

Je domov důchodců vůbec vhodným a dobrým prostředím pro důstojné
dožití seniorů? To je otázka, na kterou může nejlépe odpovědět samotný
obyvatel domova pro seniory.

„V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby občanům,
kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu vysokého věku,
jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.“7

Domovy důchodců se zpravidla zavazují, že klientům přizpůsobí
prostředí původnímu způsobu života, budou podporovat jejich soběstačnost,
zajistí důstojné zacházení a odpovídající kvalitu poskytovaných služeb,
založenou na etických principech.

Domovy důchodců se řídí domácím řádem, který ustanovuje denní
režim domova. Ten respektuje Všeobecnou deklaraci lidských práv
vyhlášenou Valným shromážděním Organizace spojených národů.
Nepřipouští žádnou formu diskriminace, zejména rasovou, barvy pleti,
pohlaví, jazyka, politického smýšlení, náboženství, národnostního nebo
sociálního původu, majetku, rodu. Denní režim ctí zásadu, že práva
každého člověka končí tam, kde začínají práva člověka jiného.

2.1 Domácí řád v domově pro seniory

Domácí řád stanovuje domácí režim v domově důchodců a informuje
o rozsahu poskytovaných služeb. Je vnitřním předpisem a musí ho res-
pektovat všichni obyvatelé domova.

Podrobný domácí řád viz příloha a internetový odkaz.

7 Pikola P., Říha M., Služby sociální péče v domovech pro seniory, s. 29.
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2.2 Poskytované služby v kontextu s etikou

Ve stáří ubývají síly, proto je seniorům zajištěno množství služeb, které
uspokojují jejich životní potřeby a přání.

„Poskytovatel sociálních služeb v domovech pro seniory je povinen
zajistit zdravotní péči osobám, kterým poskytuje pobytové služby.“8

Poskytované služby vycházejí z individuálních schopností klientů
zvládat úkony péče o vlastní osobu, míry soběstačnosti a aktuálního
stavu klienta.

Podrobný soupis poskytovaných služeb viz příloha.

8 Pikola P., Říha M., Služby sociální péče v domovech pro seniory, s. 28.
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3. Etika na pracovišti

Největší vliv na každodenní realizaci etiky na pracovišti má člověk ve
vztahu k druhému. Předpokladem naplňování etiky na pracovišti je na
prvním místě zájem o člověka, o vytváření dobrého pracovního prostředí,
zájem vytvářet dobré mezilidské vztahy, dobré pracovní podmínky a
rozvíjet své schopnosti k dobru ostatních. Podle Aristotela je velikou cenou
v lidském životě to, že člověk může vědomě a svobodně spolupracovat na
uskutečnění dobra.

„Co je pro člověka dobré, musí pro něho být také zdrojem blaha a
štěstí.“9

Obecně platí, že každá etika věří v dobro. Filosof Erazim Kohák se
vyjadřuje o dobru následovně:

„K dobru se obracejí lidé, kteří žijí s úctou k druhému. Jsou to lidé, kteří
jsou schopni spolucítění se svým bližním a úcty k jeho svébytnosti, lidé,
kteří nevnucují své vlastní představy blaha druhým.“10

Většina z nás si volí povolání podle svých představ, zájmů a možností.
Přestože prestiž sociální práce pracovníků v přímé péči je u nás stále ne-
dostačující, jedná se o velmi tvůrčí oblast a příležitost, kde kromě dávání
i hodně dostáváte. Právě při každodenní pracovní činnosti je velká
příležitost rozvíjet se v praktikování etiky na pracovišti, při interakci
s klienty a s kolegy.

Člověk může při svém každodenním rozhodování svobodně volit.
Z toho důvodu si potřebuje vytvořit představu jak správně jednat. Spolu
se svobodným rozhodováním vstupuje do života potřeba etiky.11 Etiku na

9 Aristoteles, Etika Nikomachova, s. 11
10 Kohák E., Svoboda, svědomí, soužití, s. 15.
11 Tamtéž, s. 18.
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pracovišti lze vnímat jako stálou výzvu k pěstování dobrých mezilidských
vztahů.

„Etika na pracovišti vychází především z postojů, chování a jednání
konkrétních pracovníků, kteří se řídí svým etickým a morálním
cítěním.“12

Jedním z předpokladů realizace etiky v pracovním prostředí je zejména
osobní zájem o člověka jako takového, zájem o jeho potřeby a přání.
Dalším předpokladem je sebepoznání; poznat své silné i slabé stránky,
znát své možnosti i hranice, své psychické, fyzické a intelektuální schopnosti.
Jednoduše řečeno být dobrý i sám k sobě.

V oblasti sociálních služeb tráví mnozí zaměstnanci na pracovišti
značnou část svého života, pracují v týmu. Své spolupracovníky si zpravidla
nevybírají, ale měli by s nimi dobře vycházet a spolupracovat. K tomu
mohou být nápomocné etické normy, standardy kvality sociální práce a
etický kodex zaměstnanců.

„Práce se seniory není statická, vyžaduje od pracovníků kreativní
schopnost řešit náročné i neočekávané situace.“13

Na realizování etiky nemáme přesný návod, máme však k dispozici
určité hodnotové postoje. Člověk potřebuje hodnotovou orientaci
v životě i ve světě. Hodnoty jako jsou pravda, dobro, krása jsou trvalými
hodnotami, které nezklamou. Dobro stojí na vztazích mezi lidmi, důvěře
a upřímnosti. Potřebujeme žít dobrý život s druhými.

„Člověk jako společenská bytost s celou řadou individuálních projevů
neustále, i v maličkostech neustále komunikuje se svým okolím.

12 „Jaké vztahy mají pracovníci mezi sebou, takové mívají i ke klientům. Jaký vztah má
pracovník sám k sobě, takový mívá ke klientům.“ Úlehla, I., Umění pomáhat. s. 113.
13 Etika soužití vyrůstá na svobodě a odpovědnosti, ne z bázně a poslušnosti. Etice
svobodného soužití lze učit jako návyku kritického myšlení a odpovědného rozhodování.
In: Kohák E., Svoboda, svědomí, soužití, s. 29.
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Svobodná volba při interakci s okolím nese s sebou odpovědnost.
Volit si samostatně a svobodně by mělo směřovat k tomu co je
nejlepší.“14

Člověku, který se stane plně člověkem, není třeba vysvětlovat co je
dobré a co špatné. Takový člověk koná zcela automaticky to, co je dobré a
správné.

Sociální práce spočívá na specifických hodnotách, zejména na úctě
k člověku, sociální spravedlnosti a lidských právech. Úcta k druhému
člověku je největším projevem lidské podpory a formou sociální opory.
Nesmíme přitom zapomínat, že osobnost starého člověka je utvářena
celým jeho předchozím způsobem života, proto je zapotřebí citlivě
přistupovat ke každému, s ohledem na jeho individuální potřeby a přání.

14 Sokrates učí mladé lidi myslet kriticky. Je totiž přesvědčen, že dobrý je člověk, který
samostatně myslí, pečlivě zvažuje a odpovědně rozhoduje. In: Sokol, J., Pinc. Z.,
Antropologie a etika, s. 67.
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3.1 Etický kodex zaměstnanců domova pro seniory

Sociální práce se neobejde bez etických principů.

„Nejvyšším etickým principem je lidská důstojnost, která je považována
za základ a cíl lidských práv. Lidská práva mají zabezpečit každému
člověku důstojnost života, kterou mu nemůže nikdo odebrat. Etiku
práce nelze vymezit kodexem. Etické kodexy jsou užitečné k prvnímu
seznámení a nahlédnutí do problematiky etického hodnocení práce.“15

Etický kodex sociálních pracovníků vychází ze základního poslání a
hodnot sociální práce, formuluje základní pravidla chování pracovníků
ke klientům, spolupracovníkům, zaměstnavateli a společnosti.

Etický kodex sociálních pracovníků v České republice konstatuje, že
sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských právech a
sociální spravedlnosti, že sociální pracovník respektuje právo každého
jedince na seberealizaci v takové míře, aby současně nedocházelo
k omezování stejného práva druhých osob.

Hlavním posláním etických kodexů je etická reflexe a citlivost.
Sociální pracovník svými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi napomáhá
jednotlivcům a skupinám jejich rozvoji, rovněž pomáhá při řešení konfliktů
jednotlivců se společností a jejich následků. Pracovníci v sociálních službách
proto dbají na dodržování lidských práv a povinností. Dodržování norem
stanovených etickým kodexem chrání lidskou důstojnost a lidská práva,
je základem metod sociální práce.

V sociální práci se předpokládá, že pracovníci dodržují etický kodex,
jsou způsobilí k etické diskusi a reflexi, že dokáží rozlišovat dobré od
nedobrého a hodnotit správnost svého pracovního přístupu. Etický kodex
vyjmenovává základní hodnoty profese a etické zásady, které by měl
pracovník dodržovat.

15 Úlehla I., Umění pomáhat, s. 114.. Úlehla dále uvádí, že pracovníci jsou ovlivněni tím, co
si myslí o světě a lidech.
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3.2 Etické zásady zaměstnanců domova pro seniory

Etické kodexy jsou dokumenty, které upravují obecná i konkrétní
pravidla práce v jednotlivých organizacích a profesích. Jedná se o
dokumenty závazné, stvrzené podpisem zaměstnance spolu s podepsáním
pracovní smlouvy nebo nezávazné, dodržované na bázi dobrovolnosti.

Součástí etického kodexu zaměstnanců domova pro seniory jsou
etické zásady, které formulují, jak se mají zaměstnanci chovat ke svému
okolí, a to v několika rovinách.

Stěžejní výňatek z kodexu pracovníků domova pro seniory viz příloha.

3.3 Základní potřeby seniorů

Senioři, kteří se stanou obyvateli domova důchodců, prožili dlouhý život,
zastávali řadu rolí, byli zvyklí na určitý životní styl. Při vstupu do
nového neznámého prostředí bývají zaskočeni, potřebují podporu a
trpělivost ze strany personálu. Ke spokojenému životu seniorů v domově
patří uspokojování široké škály jejich potřeb. V domově jsou
zabezpečeny služby, které vycházejí ze základních práv a potřeb člověka.

Mezi nejzákladnější patří biologické, sociální, psychologické, u některých
seniorů rovněž spirituální potřeby. Priorita potřeb se u klientů ústavní
péče často mění, je zapotřebí individuálního přístupu a respektu ke
každému jednotlivci.

Většina pracovníků se umí dobře vcítit do tělesného i psychického
stavu seniora. V psychoterapeutickém přístupu, který lze považovat za
specifickou pomoc druhému, se jedná nejen o schopnost chápat pravdě-
podobné pocity klienta, ale i schopnost je srozumitelně definovat a své
pochopení klientovi jasně vyjádřit.
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Empatie16 je jedním z důležitých předpokladů pro kvalitní práci
pomáhajících profesí. Určitou základní míru empatie získáváme všichni
již během svého ontogenetického vývoje díky tomu, že i lidé kolem nás
jsou obvykle citliví k našim pocitům a potřebám. Empatii, kterou si
odnášíme ze svého rodinného prostředí, můžeme dále rozvíjet během
profesionální přípravy a v samotném zaměstnání. Schopnost empatického
přístupu ke klientovi, by měla být jednou z osobnostních vlastností pracovníků
v sociální práci. Citová neangažovanost nebo netečnost mohou působit
jako komunikační bariéra.

Citlivějšími k pocitům a potřebám druhých se stáváme díky
teoretickým poznatkům, které nás přímo navádějí, čeho si všímat, čemu
věnovat pozornost při anamnéze somatického a psychického stavu
klienta. Dalším způsobem, jak získat profesionální citlivost je přímý
nácvik empatického vnímání určitých událostí nebo skutečností.

Empatii často definujeme jako schopnost vcítění, což může být
zavádějící a může v sobě skrývat nebezpečí záměny empatie za soucit.
V empatickém přístupu převládá pochopení a tomu odpovídající chování,
nikoli vlastní prožitek.

Emoce musí zůstávat pod rozumovou kontrolou. Pokud začne pracovník
v sociálních službách prožívat stejně jako klient, jedná se o soucit. Podle
odborných publikací soucit do profesního chování nepatří. Soucit je
identifikace s klientem, o kterého se staráme. Soucit znamená, že jsme
přestali rozlišovat mezi sebou a tím druhým, jinými slovy, ztotožnili
jsme se s ním, s jeho problémy a potřebami. Převládly u nás emoce nad
jejich rozumovým zvládáním.

16 „Empatie je schopnost vcítění se do druhých lidí, schopnost naslouchání a prožívání
soucitu s trpícím člověkem, být schopen přinášet mu úlevu, naději, povzbudit ho, podpořit.“ In:
Nytrová, O., Pikálková, M., Etika a logika v komunikaci, s. 154.
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Oproti názoru profesních odborníků, Dalajlama17 mluví o soucitu jako
o možnosti vzdát se sobeckého myšlení, skrze soucit se náš život stává
smysluplnějším. Soucit je základ dobrého srdce člověka, který jedná
z touhy pomoci ostatním, soucit je zdroj trvalého štěstí a radosti.

Prostřednictvím laskavosti, náklonnosti, poctivosti, pravdy a spravedlnosti
vůči ostatním, zajistíme si svůj vlastní prospěch. Nejedná se o záležitost
komplikovaného teoretizování, jde o záležitost zdravého rozumu. Nelze
popřít, že naše štěstí je neodmyslitelně spjato s prožívaným štěstí ostatních.
Rovněž nelze popřít skutečnost, že čím více jsou naše srdce a mysl zachváceny
nesnášenlivostí, tím zoufalejší jsme.

Podle Dalajlamy můžeme odmítat víru v Boha, náboženství či ideologii.
Nemůžeme však popřít lásku a soucit jako nedílnou součást lidského
života. Kombinace opravdového soucitu a milující laskavosti vede člověka
k touze osvobodit všechny lidské bytosti z otrockého koloběhu fyzického
zrození, smrti a znovuzrození.

Senioři potřebují sociální vztahy, kontakt s okolím, nejlépe s vlastní
rodinou, s přáteli. V domově pro seniory jsou vítány všechny návštěvy,
včetně dobrovolníků. Zpravidla se jedná o studenty, kteří dobrovolně a
nezištně navštěvují seniory a tráví s nimi svůj volný čas, což může obohacovat
obě zúčastněné strany.

Stav, kdy pracovníka nezajímají pocity, a problémy klienta nazýváme
citová netečnost. Jde zpravidla o první projev profesionální deformace.
Citová netečnost se může projevovat v obou základních dimenzích psychiky,
v prožívání a chování. Lhostejnost se projevuje pouze na úrovni prožívání
zaměstnance, který si plní svoje pracovní povinnosti a přitom nic ve vztahu
ke klientovi neprožívá a necítí.

17 Dalajlama je duchovní i světský vůdce tibetského národa. Jeho neúnavné úsilí v boji za
lidská práva a světový mír mu přineslo světová uznání. Více viz: Etika pro nové milenium,
Etika soucitu, s. 105.
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Daleko závažnější je situace, kdy nezájem ze strany pracovníka o klienta
pronikne i do profesního chování. Takovýto přístup je příkladem neetického
chování a jedná se o vážný důvod k rozvázání pracovního poměru. Takový
zaměstnanec nemá v oboru sociálních služeb co pohledávat, jeho přístupem
trpí svěřený klient.

Stěžejními potřebami seniora jsou potřeby biologické, které vyžadují
správnou nutriční péči. Zajištění biologických potřeb přímo ovlivňuje
fungování fyzického těla, tím i zdraví seniorů. K biologickým potřebám
patří zajištění příjmu potravin a dodržování pitného režimu, vždy
s individuálním přístupem a ohledem na zdravotní stav a potřeby
každého jednotlivce. S tím souvisí i biologická potřeba vyprazdňování,
která má značný vliv na zdraví a pohodu seniorů. Při používání
inkontinenčních pomůcek je zapotřebí dodržovat všechny hygienické a
etické zásady při péči, které zohledňují důstojnost člověka. Mezi
biologické potřeby patří i medikace, včetně tišení bolesti, prevence
proleženin a jiných úkonů, o které se stará zdravotnický personál
domova.

Zbytečně velká dávka hypnotik a jiných tišících léků má neblahý vliv
na celkový stav klienta, který může z tohoto důvodu být omezován
v interakci s ostatními, může být neschopen spolupracovat s ošetřujícím
personálem nebo se stát na lécích i závislý.

Potřeby psychologické stejně jako biologické a sociální úzce souvisí
s respektováním lidské důstojnosti a jedinečnosti každého člověka, nezávisle
na stavu jeho tělesné schránky. Člověka je nutno přijímat a respektovat
v každé situaci, tím spíše v období, kdy svůj život završuje. Klient potřebuje
hlavně komunikovat, mít pocit bezpečí, jistoty a lásky.

V domově pro seniory jsou uspokojovány i potřeby věřících klientů
prostřednictvím pravidelných bohoslužeb. Je zajímavé zjištění, že někteří
nevěřící senioři se začali aktivně účastnit mše svaté, která jim poskytuje
příležitost ke sdílení, sociální kontakt, oporu a případnou pomoc. Senioři
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projevují o duchovní otázky zájem, mnohdy se až na sklonku svého života
začínají zabývat životně důležitými otázkami po smyslu vlastního bytí.

K dalším potřebám seniorů v domově patří prožívání pocitu z místa,
které vytváří iluzi jejich domova. Často si senioři vystavují na svých
poličkách či stolech fotografie a drobné předměty, které jim připomínají
domov. Mnoho seniorek má na svých postelích oblíbené hračky,
polštářky, vyšívané přehozy, které byly součástí jejich domácností.

Je pozoruhodné jak pečlivým způsobem senior „hlídá“ své vyhrazené
místo například u stolu. Často si ukládají své „poklady“ pod polštář, aby
byly po ruce, až půjdou spát.

Většina seniorů je velmi citlivá na jakýkoliv zásah do jejich
vymezeného prostoru, na změny, které vznikají přestěhováním nábytku.
Tím spíše přemísťování samotných klientů do jiných pokojů představuje
velmi silný zásah do života. Potřeba „svého“ místa souvisí s respektováním
soukromí každého jedince.

Klienti potřebují mít pocit jistoty, že se o ně dokážeme dobře postarat,
že je přijímáme a máme pochopení pro jejich omezené možnosti. Senioři
mají být přijímáni bez posuzování a kritiky, personál musí respektovat
jejich reálné požadavky, jejich důstojnost a to zejména v situaci
nesoběstačnosti způsobené chorobou, zdravotním postižením či
chronickou nemocí.

Seniory je zapotřebí podporovat v jejich soběstačnosti, při jejich
každodenní péči o vlastní osobu.

Na zajišťování potřeb a poskytování sociálních i zdravotnických služeb
v domově důchodců se podílí celá řada kvalifikovaných pracovníků, kteří
dodržují etické zásady, standardy kvality sociálních služeb a přihlíží ke
zdravotnímu stavu, potřebám a přáním každého jednotlivce.18

18 Haškovcová uvádí, že starý člověk nebo jeho příbuzní nárokují „všechno“, tj. splnění
všech potřeb a přání. In: Fenomén stáří, s. 183.
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3.4 Standardy kvality sociálních služeb

Poskytované sociální služby zachovávají a rozvíjejí důstojný život
seniorů, kteří je využívají. Standardy kvality sociálních služeb mají
poskytovat návod, jakým způsobem se má postupovat při zvyšování
kvality služeb, vodítko jak poznat, že služba splňuje stanovená kriteria
kvality.

Naplňování standardů kvality sociální péče je základem pro zajištění
souladu služeb s požadavky, které na službu klade Evropský sociální model.

Pikola a Říha rozdělují Standardy kvality do tří základních skupin:

Procedurální standardy jsou nejdůležitější. Stanovují, jak má
poskytování služby vypadat, jak službu přizpůsobit individuálním
potřebám každého člověka. Velká část textu je věnována ochraně práv
uživatelů služeb a vytváření ochranných mechanismů, jako jsou
stížnostní postupy a pravidla proti střetu zájmů.

Personální standardy se věnují personálnímu zajištění služeb. Kvalita
služby je přímo závislá na osobnostech pracovníků, na jejich dovednostech,
znalostech, odbornosti, vedení. V neposlední řadě na podmínkách, jaké
při práci mají.

Provozní standardy definují podmínky pro poskytování sociálních
služeb. Zaměřují se na dostupnost, prostory, kde jsou služby realizovány,
ekonomické zajištění služeb a rozvoj jejich kvality.

Poskytovatel sociálních služeb má písemně zpracována pravidla pro
předcházení situacím, v nichž by mohlo dojít k porušení základních
lidských práv a svobod osob.

Ochrana práv uživatelů služeb se stává vůdčím principem v činnosti
poskytovatelů sociálních služeb a měřítkem jejich kvality. Ve všech aktivitách
a průběhu poskytování služby je nutno se zaměřit na prevenci případného
porušování práv uživatelů služeb.
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Cílem sociálních služeb je umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci
využívat místní instituce.

K pocitu vyrovnanosti a spokojenosti seniorů je zapotřebí, aby znali
hranice svých možností, svoje limity. I ve stáří potřebuje člověk vědět, co je
schopen ovlivnit, změnit, čemu je schopen se naučit, co přijmout. Potřebuje
k tomu delší časový limit, důvěru ve vlastní schopnosti a samostatnost.

Senioři potřebují fyzickou, citovou, finanční i společenskou podporu.
V domově je proto vítána jakákoli podpora zvenčí, z rodiny, z kruhu
přátel i z řad dobrovolníků.

3.5 Komunikace jako nástroj profesní etiky

Komunikace je sociální dovednost, kterou se učíme po celý život. Do
tohoto procesu vnáší každý člověk svou individualitu,. svůj specifický styl
komunikace, jenž je základem lidských vztahů.

Lidská komunikace je složitý proces závislý na psychice, inteligenci,
vzdělání, na individuálních a sociálních zkušenostech. Dobré komunikační
dovednosti a s nimi spojená schopnost účinné sociální interakce by měly
být klíčovou kompetencí pracovníka v sociálních službách.

Profesionální přístup vyžaduje znalost slovního projevu a termíny,
které jednotlivý senior chápe, přijímá a rozumí jim.

Člověk je sociální bytostí, má velmi silnou potřebu komunikovat se
svým okolím. Jeho veškeré mezilidské působení se odehrává formou
interakcí a komunikace. Správná komunikace vytváří dobré podmínky na
pracovišti a má velký vliv na fungování mezilidských vztahů. Prostřed-
nictvím jazykové vybavenosti projevujeme svoje myšlenky, city a vůli.

Základní komunikaci rozlišujeme na verbální a neverbální. Neverbální
komunikaci charakterizujeme jako řeč těla, která nepoužívá slova. Není
bez zajímavosti, že neverbálně projevujeme až 80% informací.

Verbální komunikací se dorozumíváme pomocí slov. Rozlišujeme pět
typů verbálních reakcí, které tvoří základ pozitivní a otevřené komunikace.
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Patří mezi ně podpora, pochopení, dotazování, interpretace a zhodnocení.
Tyto typy verbálních reakcí umožňují pracovníkům komunikovat
efektivně, ať už se jedná o poskytování rad či informací, nebo pouhé
sdílení. Způsob komunikace, kdy předáváme nebo sdělujeme informace,
může být ovlivňován zabarvením hlasu, jeho intonací a délkou pomlk.
Častým faktorem, který ovlivňuje dobrou komunikaci, je celkový
zhoršený stav klienta, zhoršení sluchu, zraku a kognitivní poruchy.19

Vnitřní svět druhého člověka můžeme poznat hlavně pozorným
nasloucháním, když nám ho senior interpretuje vlastními slovy.
V pomáhajících profesích je častým jevem, že zájem o vnitřní svět klienta
je nahrazen předčasným hodnocením a unáhleným závěrem pracovníka.
Bývá to způsobeno špatnou organizací práce, nedostatkem pracovníků,
nedostatkem času, nebo dokonce nezájmem ze strany personálu.

Při komunikaci bychom se měli snažit přizpůsobit komunikační styl
naslouchajícímu, jeho schopnostem porozumět, zbytečně nemluvit příliš
hlasitě a rychle.

„Často se stává, že pracovníci na seniory křičí v domnění, že špatně
slyší. Při komunikaci bychom měli být schopni dodržovat plynulé
tempo řeči, mluvit srozumitelně a jasně. Měli bychom umět projevovat
zájem o to, co nám chce senior sdělit.“20

V případě, že jsme nerozuměli, co nám senior sdělil, neměli bychom
se bát říci, že nerozumíme a požádat o opakované vysvětlení.

Věnujeme-li pozornost a zájem slovům a způsobu chování seniorů,
můžeme snadněji získat potřebné informace a porozumět, co klienti
potřebují, co je trápí, ale i těší a z čeho mají radost. Tak máme příležitost
vytvářet laskavější a důvěryhodnější vztahy mezi klienty a personálem.

19 „Starý člověk nás nevnímá ostře, mluvíme pro jeho potřeby příliš tiše, příliš nezřetelně,
příliš rychle.“ Pokorná, A., Komunikace se seniory, s. 34.
20 „Způsoby, které pomáhají rozvíjet komunikaci, dávají klientovi pocit, že jeho vyprávění
je bráno vážně a že není podceňován ani on, ani jeho trápení.“ Úlehla, I., Umění pomáhat, s. 55.
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„Vhodnou komunikační technikou je naslouchání.“21

V praxi je ověřené, že kdo umí dobře naslouchat druhým, sleduje
i signály, které nejsou sdělovány řečí. Dalším rozvíjejícím způsobem
komunikace je parafrázování, aktivní naslouchání a opakování téhož, ale
jinými slovy. Porozumět pocitům člověka a umět je reflektovat, znamená
dát jim slovní formu. Dokázat jasně vyjádřit myšlenky a pocity je
předpokladem dobré komunikace.

Na druhou stranu nepřesnosti a nedorozumění při komunikaci na
pracovišti můžou mít nepříjemné důsledky a vést k zásadním chybám ze
strany personálu. Může dojít i ke ztrátě respektu a důvěry. Proto je
důležité při komunikaci s každým seniorem citlivě přihlížet nejenom na
jeho zdravotní stav, ale i na jeho emocionální rozpoložení, sledovat
pozorně jeho neverbální signály.

Mezi nevhodné a neetické způsoby komunikace s klienty patří
moralizování, kritizování a odsuzování.

Často se v souvislosti s komunikací hovoří o manipulaci, kdy
klientům bývá vnucováno a podsouváno něco, co ani nemusí být jejich
zájmem. Eticky nesprávné je rovněž ignorování klienta, který se pomocí
komunikace snaží upozornit na sebe, své potřeby a přání.

Neměli bychom podceňovat základní rituál pozdravení a oslovení, který
má blahodárný účinek na člověka a může ovlivnit jeho náladu po celý den.
Při pozdravení vydáváme impulz k zahájení rozhovoru, který může být
předpokladem další úspěšné spolupráce mezi klientem a pracovníkem.

Měli bychom vědět, jak si každý klient domova důchodců přeje být
oslovován a toto jeho přání respektovat. Neměli bychom používat
formální fráze, odborné názvosloví a cizojazyčné výrazy, kterým senioři
nerozumí.

21 „Naslouchat znamená pozorně sledovat, co druhá osoba říká, a nevnášet do toho vlastní
názory, rady, komentáře, povzbuzující poznámky.“ In: Kopřiva, K., Lidský vztah jako součást
profese, s. 113.
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„Mezi problematické situace při komunikaci patří používání
vulgárních výrazů. Stává se, že někteří klienti se tímto způsobem snaží
na sebe upozornit, nebo chtějí vyvolat konflikt.“22

Je zcela nepřípustné, aby vulgární slova používal ošetřující personál
vůči klientům, či kolegům a ostatním návštěvníkům v domově důchodců.

Komunikace bývá doprovázena neverbálními výrazovými projevy
těla, které podporují nebo úplně nahrazují řeč. Pomocí neverbální
komunikace vyjadřujeme své emoce, nálady, afekty a pocity. Mnohokrát
jsme se přesvědčili, že o pravdivosti sdělení více vypovídá tón pohledu,
gesta či mimika.

Při práci u seniorů je nutné pamatovat i na fakt, že velká část z nich je
věřící, že používají při komunikaci zásadně vykání a mluví pomaleji. Dobrá
komunikace předpokládá respekt a toleranci komunikačních schopností
seniorů, je třeba dopřát jim dostatek času na vyjádření názorů, potřeb a přání.

Neverbální projev je považován za upřímnější projev než verbální
dorozumívající způsob. Neverbální komunikace je označována za řeč
těla, která úplně nahrazuje nebo významně podporuje verbální projev.
Nejčastější neverbální technikou je vizika, mimika a haptika.

Mimika je výraz obličeje, který se vytváří pohybem úst, nosu, očí.
Pomocí mimiky vyjadřujeme emoce, zdvořilostní gesta.

Vizika využívá ke komunikaci kontakt očí, kdy vzájemným působením
očního kontaktu projevujeme zájem o druhou osobu.

Gestikou, pohybem rukou, projevujeme a zdůrazňujeme některé
situace. Gesta mohou být příkazová a ukazovací, nebo gesta napomáhající
zvládnutí zátěžové situace a snížení emocionálního napětí.

22 „Zvážíme, zda klienti používají vulgarizmy vědomě, či jde o projev duševního
onemocnění.“ Venglářová, M., Problematické situace v péči o seniory, s. 78.
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„Mnohokrát pohled očí, či gesta rukou napoví o potřebách klienta víc,
než jeho verbální projev.“23

Haptika se zabývá hmatovým projevem. Jedná se o doteky, jako je
podávání rukou, poplácávání, ale také doteky nezbytné při výkonu
ošetřujícího personálu.

Umění komunikovat má velký význam pro status profese pracovníka
v sociálních službách. Pracovník by si měl prostřednictvím komunikace
uvědomovat etický rozměr své práce a své profese, která má velký vliv
na životy druhých.

Profesní etika je zachycena v etickém kodexu. Je souborem etických
požadavků, které se vztahují na konkrétní profesi a které je nutno
respektovat. Hlavním posláním profesní etiky je splňovat co nejlépe
profesní povinnosti.

Do profesního etického přístupu se promítá celkový přístup pracovníka
k lidem. Pracovník v sociálních službách musí respektovat a dodržovat
pravidla profesní etiky, které vychází z etického kodexu. Etický kodex
reguluje jednání pracovníka, který rozlišuje a hodnotí, co je správné a co
nesprávné v kontextu sociální práce.

Profesní etiku nejvíce ovlivňují vlastní hodnoty pracovníka, jeho
charakterové vlastnosti, kvalifikace, vzdělání, odpovědný přístup, komunikační
dovednosti, schopnost jednat s lidmi, řešit jejich problémy, správně se
rozhodovat.

Pracovník by se měl aktivně podílet na eticky významném jednání a
vhodným způsobem jednat ve prospěch klienta. Sociální prostředí je
prostor, kde se můžeme navzájem učit a zvyšovat svou etickou citlivost
a profesní zdatnost.

23 Kelnarová, J., Matějková, E., Psychologie a komunikace, s. 19.
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4. Umírání

V souvislosti s umíráním v domově důchodců bych se ráda zmínila o
možnosti využití paliativní péče. Paliativní péče je v širokém slova
smyslu jednou ze stěžejních částí lékařské a sociální péče. Součástí
lékařské péče je tišení bolesti a zmírňování dalších forem utrpení, které
mohou zatěžovat seniora v samém závěru jeho života. Paliativní péče je
celostně zaměřena na komplex osobnosti člověka. Chrání jeho důstojnost
a snaží se, aby mohl svůj život žít plně až do konce. Paliativní péče respektuje
umírání jako přirozenou a konečnou fázi lidského života a smrt jako fakt,
který je třeba přijmout. Úspěšné paliativní péči napomáhá především
kvalitní léčba bolesti a dalších symptomů provázejících umírání.
Profesorka Haškovcová uvádí výčet charakteristik paliativní péče následujícím
způsobem:

„Paliativní péče podporuje život a považuje umírání za normální
proces. Neurychluje, ani neoddaluje smrt, poskytuje úlevu od bolesti
a jiných svízelných symptomů, začleňuje do péče o pacienta
psychické a duchovní aspekty, vytváří podpůrný systém, který
pomáhá pacientům žít co nejaktivnější život až do smrti, vytváří
podpůrný systém, který napomáhá rodině vyrovnat se s pacientovou
nemocí a zármutkem po jeho smrti.“ 24

4.1 Paliativní a hospicová péče v ČR

Ráda bych ve stručnosti zmínila hospicovou péči v naší republice.
Lékařka Marie Svatošová založila v roce 1993 občanské sdružení pro
podporu domácí péče a hospicové hnutí Ecce homo, které otevřelo první
Hospic Anežky České v Červeném Kostelci. Snahou hospiců je, aby
nemocnému umírajícímu vytvořily důstojné podmínky v závěru jeho
života v prostředí, které mu bude připomínat více domov než nemocnici.

24 Haškovcová, H., Thanatologie, nauka o umírání a smrti, s. 35.
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Do hospice jsou přijímáni nemocní, které ohrožuje jejich choroba na
životě, kteří potřebují paliativní intenzivní léčbu a péči. V hospici je
věnována zvýšená pozornost paliativní ošetřovatelské péči, z toho
důvodu jsou k dispozici kvalitní pomůcky. Ke spokojenosti klientů je
přizpůsoben hospicový režim, který zcela vychází z potřeb umírajících.
Klienti v hospicích uléhají a vstávají, kdy chtějí. Denní hygiena je
prováděna podle přání, dobu ke stravování si klient určuje sám.

Podmínky v hospici jsou nesrovnatelně příjemnější, než podmínky
v domově pro důchodce, kde je striktně stanovený denní režim, který se
musí dodržovat. Není výjimkou, že někteří senioři si z domova důchodců
požádali o umístění do hospice.

Hospicová péče může být organizována v hospici, ve stacionáři, který
je součástí hospice, anebo v domácím prostředí umírajícího, kde pečující
rodině pomáhá kvalifikovaný personál.

Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče, o.s. je profesní
občanské sdružení, jehož členy je většina poskytovatelů hospicové paliativní
péče z celé České republiky. Tato asociace poskytuje i poradenské služby
nemocným, umírajícím, jejich rodinám a ostatním zájemcům.

4. 2 Smrt je přirozená součást života

„Lidská smrt, konečnost a omezenost života, dává lidské existenci
všechnu její napínavost, vážnost a dramatickou podobu. Lidská
smrt dává událostem a činům jedinečnost, platnost a hodnotu.“25

V domově důchodců, kde pracuji, se často setkávám se smrtí seniorů.
Někteří klienti umírají smíření a vyrovnaní, jiní nikoli. V duchu hledám
příčiny a odpovědi, proč je to tak rozdílné. Všichni jednou staneme tváří
v tvář smrti. Jsou dva způsoby, jak se můžeme vyrovnat se smrtí, dokud
jsme naživu. Můžeme se snažit ji ignorovat, nebo se můžeme k perspektivě

25 Sokol J., Pinc Z., Antropologie a etika, s. 149.
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své vlastní smrti postavit čelem, jasně o ní uvažovat a snažit se zmenšit
na minimum utrpení, které s sebou může přinést. Žádným z těchto dvou
způsobů ji však nemůžeme odvrátit nebo přemoci.

Většina z nás by chtěla umřít pokojnou smrtí. Nemůžeme však doufat
v pokojnou smrt, pokud byly naše životy plné násilí nebo naše mysl byla
většinu života vzrušována negativními emocemi jako je hněv, lpění či strach.
Chceme-li umřít dobře, musíme se naučit dobře žít. Doufáme-li v pokojnou
smrt, musíme ve své mysli i ve svém způsobu života pěstovat mír.

Všechny duchovní tradice nám říkají, že smrt není konec, což dodává
životu, který jako lidské bytosti prožíváme, posvátný smysl. Navzdory
jejich učení je však moderní společnost většinou duchovní pouští, na
které se lidé domnívají, že tento život je všechno, co existuje.

Bez opravdové nebo autentické víry v posmrtný život, bez vědomí
vyššího smyslu lidské existence a transcendentního rozměru žije většina
lidí. Katastrofální důsledky odmítání smrti dalece přesahují jedince a
působí na celou planetu.

Někteří lidé v podstatě věří, že existuje jedině tento život a nevytvořili si
žádnou dlouhodobou perspektivu. Nic jim proto nebrání plenit naši planetu
pro vlastní bezprostřední účely a žít sobeckým způsobem, který může být
pro budoucnost osudný. Kolik ještě lidstvo potřebuje dalších varování?

Část populace rozvrací, otravuje, ničí všechny životní systémy naší
planety. Mnoho lidí jedná, jako by byli poslední generací na této planetě a
tím podepisují směnky, které naše děti nebudou moci zaplatit. Bez
radikální změny v srdci, mysli a výhledu do budoucna skončí Země smrtí.

Strach ze smrti a nevědomost o posmrtném životě živí ono ničení našeho
životního prostředí, které ohrožuje životy nás všech. Není tedy čím dál víc
zneklidňující, že nikdo lidi nepoučuje o tom, co je to smrt a jak umřít?
Může být něco ironičtějšího než to, že většina mladých lidí je hluboce
vzdělána ve všech možných oborech s výjimkou toho jediného, který
skrývá klíč k celému smyslu života a snad i přežití lidstva jako takového.
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4.3 Smrt v domovech seniorů v kontextu s etikou

Podle Haškovcové „v jistém slova smyslu, člověk umírá od narození. Geneze
smrti je podmíněna životem a život umožňován smrtí. Smrt je individuální
zánik lidského organismu.“26

Současná doba je charakteristická vytěsňováním smrti a tím uvědo-
mování si konečnosti vlastní existence. Statistické informace uvádí, že
většina lidí umírá v nemocnicích a domovech důchodců, přitom
přirozeným prostředím pro umírajícího člověka je domov, kde je obklopen
svými blízkými a cítí se v bezpečí.

Umírání je proces, který probíhá v určitém čase a který je možno využít
pro tak důležitá sdělení jako je odpuštění, smíření, projev vděčnosti a úcty.
Umírání v domově důchodců je přes veškerou péči a snahu personálu,
smutným koncem člověka, který umírá izolovaně od svých nejbližších, od
své rodiny pro kterou žil. Umírající senior je na vícelůžkovým pokoji
izolován paravánem od ostatních spolubydlících. Tato izolace nepřináší
nic pozitivního, naopak paraván násobí pocit osamění.

Rodina, když přijde navštívit umírajícího, zpravidla neví, jak se má
chovat, co má říkat.

Přestože umírající bývá často v apatickém stavu a mnoho lidí je mylně
přesvědčeno, že již nevnímá své okolí, je nutné respektovat důstojnost
umí-rajícího člověka, dodržovat etické principy a komunikovat v jeho
blízkosti jako by byl při plném vědomí.

Personál pečuje o dostatečný příjem tekutin, aby nedocházelo k dehy-
drataci organismu.

„Před smrtí, obvykle to bývá několik dní, nastává euforie, kdy umírající
nabývá síly a zajímá se o své okolí. Po euforii nastává smrtelné kóma

26 Haškovcová, H., Thanatologie, nauka o umírání a smrti, s. 74.
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a umírající se vzdaluje životu, zornice přestávají reagovat na světlo
a končetiny se stávají chladnějšími. Puls slábne, klesá tělesná
teplota i krevní tlak, dech se může zrychlovat, nebo je naopak stále
pomalejší, až se zastaví definitivně a nastane smrt, individuální zánik
organismu.“27

V domově důchodců se setkáváme s úmrtím často. Bezprostředně
poté, co lékař konstatuje smrt, ošetřující personál omyje tělo zemřelého,
podváže mu bradu a zavře oči.

Personál je povinen zajistit identifikaci zemřelého dvěma jmenovkami,
které se připevní na pravý kotník a zápěstí pravé ruky. Na jmenovkách je
uvedeno jméno a příjmení, datum narození, datum úmrtí a údaje o místě,
kde senior zemřel. Zemřelému se vyjme zubní protéza a sejmou všechny
ozdobné předměty, které se uvedou v ohledacím listu a chorobopisu.

Mrtvé tělo je přikryto prostěradlem a ponecháno dvě hodiny na
pokoji. Personál oznámí úmrtí příbuzným a objedná pohřební službu,
která tělo odveze.

Z praxe vím, že často se příbuzní klienta chtějí včas rozloučit se svým
blízkým. V těchto případech, na základě souhlasu klienta, vždy podáváme
informace.

Zažila jsem ale i výjimečnou situaci, kdy si klient nepřál z osobních
důvodů podávat jakékoli informace o svém zdravotním stavu příbuzným.
Pracovní kolektiv samozřejmě respektoval klientovo přání.

27 Haškovcová uvádí, že úmrtí konstatuje vždy lékař, podle platných odborných kriterií.
Nejčastěji je konstatována smrt jako zástava srdeční činnosti. In: Thanatologie, s. 81.
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4.4 Smrt neexistuje

Podle Elizabeth Kübler-Rossové28 smrt neexistuje a problém smrti by měl
být přijímán a rozebírán mnohem otevřeněji.

,,Smrt neexistuje, smrt je pouhým svléknutím fyzického těla, podobně
jako svléká svou kuklu motýl. Je to přechod do vyššího stavu vědomí,
kde dál vnímáte a cítíte, dál přemýšlíte a chápete a kde jste také schopni
dál růst a dál se vyvíjet. Ztratíte jenom jedinou věc, kterou už k ničemu
nepotřebujete, své fyzické tělo.“29

Všechny životní zkoušky, všechno trápení, i ty největší ztráty jsou
velké a cenné dary. Je to příležitost, která nám je dána k tomu, abychom
se na své cestě mohli dostat o kousek dál, je to zároveň jediný účel
našeho života na zemi.

Spiritualita je vědomím, že nás něco přesahuje; to „něco“, co stvořilo
vesmír, stvořilo život. My všichni jsme při svém narození z onoho
prapůvodního zdroje, z Boha, byli obdařeni odleskem Jeho vznešenosti.

Znamená to, jednoduše řečeno, že my všichni máme v sobě část
tohoto zdroje, této prapodstaty.

Je tím, co nás naplňuje, vědomím naší nesmrtelnosti.

Umírání je podle Kübler-Rossové pouhým stěhováním, přechodem
z jednoho domu do jiného, krásnějšího. Prožitek umírání je totožný
s prožitkem narození. Smrt lze vnímat jako narození do jiné existence.

Elizabeth Kübler-Rossová se domnívá, že jejím posláním je říci lidem,
že smrt neexistuje. Je velmi důležité, aby si toho lidé byli vědomi,

28 Elizabeth Kübler-Rossová, psychiatrička, známá autorita zabývající se smrtí a umíráním.
Její vědecká práce jí potvrdila nesmrtelnost duše a existenci života po smrti. Rozpoznala
základních pět emocionálních stadií umírání: popření, hněv, smlouvání, deprese a přijetí.
29 Rossová přirovnává smrt fyzického těla k odložení obnošeného kabátu. In: O životě po
smrti, str. 28.
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protože žijeme v těžké době pro celou naši planetu. Lidé mají strach
z bezohledného přístupu k životnímu prostředí, jaderného zbrojení,
z nenasytné chamtivosti a materialismu. Lidstvo ztratilo svou opravdovou
spiritualitu.

Smrt fyzického těla není nic jiného než přechod z tohoto života do jiné
formy bytí, kde už neexistuje strach ani úzkost.

Co přetrvá navěky, je láska. Žijme v tomto duchu už nyní, neboť
nikdy nevíme, jak dlouho nám ještě bude dopřáno těšit se z přítomnosti
těch, kteří nám život dali nebo jej obohacují.
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Závěr

V úvodu bakalářské práce jsem si položila otázku, co nejvíce ovlivňuje
etické chování a jednání v domově pro seniory. V průběhu své pětileté
pracovní zkušenosti v domově pro seniory, z rozhovorů s klienty a
s kolegy, pozorováním, jsem se přesvědčila, že největší vliv na uplatňování
etických principů v domově pro seniory, má vždy a především člověk.

Člověk se svými hodnotami.
Zjednodušeně lze říci, že osobní hodnoty člověka, jeho charakterové

vlastnosti, nejvíce ovlivňují jeho etické chování a jednání.
Člověk vychází z vlastního pohledu na svět, ze svých zkušeností,

z dosaženého vzdělání, odpovědnosti a především ze zájmu o druhého
člověka.

Na člověka, jeho etické cítění má prvotně velký vliv výchova v rodině,
pak ve škole.

Aristoteles formuluje, že ctnost a mravní charakter není něčím vrozeným,
zděděným, ale že k mravnímu životu je možno člověka vychovat.

K dalším důležitým osobním hodnotám patří důvěra a snaha pomoci
druhým. Osobní hodnotou člověka ale může být i lenost, obavy a strach,
že nezvládne správně plnit své pracovní povinnosti.

Hodnoty kulturní a náboženské mají rovněž vliv na lidské chování.
Člověk je ovlivněn také celkovým klimatem ve společnosti a obecně
panujícím náhledem na stáří.

Lidé jsou různí, také průběh stárnutí je u každého člověka jiný. Měli
bychom pamatovat na to, že staří lidé jsou pamětí společnosti a
v mnohém obohacují budoucí generace. Měli bychom vnímat stáří jako
přirozený, pozvolný fyziologický proces, ve kterém dochází ke změnám
v organismu i psychice člověka.

Etika jak již bylo v úvodu této práce zmíněno, se zabývá teoretickým
zkoumáním principů a hodnot, které usměrňují lidské chování a jednání
v takových situacích, kdy existuje možnost svobodné volby.
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V oblasti sociální práce v domově důchodců nelze si vůbec představit,
jaká by panovala situace bez uskutečňování etiky při plnění každo-
denních pracovních povinností.

Většina mých spolupracovníků si je plně vědoma stěžejního významu
etiky při práci se seniory a etické principy na pracovišti dodržuje.

Ve své práci jsem se kromě hlavního cíle rovněž zabývala otázkami co
nám, pracovníkům i klientům, etika v domově důchodců přináší, jakými
způsoby ji můžeme rozvíjet. Přemýšlela jsem také o významu etického
kodexu pracovníků v domově důchodců.

Z mé práce vyplynulo, že veškerá etika vychází přímo z individuální etiky,
z osobnostních předpokladů každého zaměstnance, kde je základní motivací
dobrá vůle, zájem, láska, úcta a respekt k člověku. Morální odpovědnost
každého pracovníka znamená zabývat se otázkami etiky vlastní práce.

Neexistuje přesný návod, jakým způsobem se má etika realizovat.
Rozhodující vliv má vždy individuální přístup a osobní zájem, protože
etiku vytváříme na základě individuální a aktuální lidské situace.

Aby pracovník byl schopen etiku realizovat, měl by disponovat
základními ctnostmi jako je rozumnost, spravedlnost, statečnost a
uměřenost. Měl by umět odpouštět a snášet nedokonalosti svých klientů i
kolegů. Měl by být trpělivý a tolerantní. V nutných případech by však
měl pracovník sociálních služeb rázně zasáhnout, například při
nevhodném chování svého kolegy či návštěvníka domova pro seniory.

Práce v sociálních službách je zajímavá i náročná. Aby pracovník
v přímé péči úspěšně obstál při značných nárocích své práce, měl by
praktikovat duševní hygienu, udělat si čas sám na sebe. Na dobrém
emocionálním stavu pracovníka závisí i celková atmosféra na pracovišti,
je nutné udělat si čas na obnovu tělesných i duševních sil, čas na aktivity
a zájmy, které přinášejí odpočinek a potěšení.

Jednou z možností duševní hygieny může být i týmová nebo individuální
supervize na pracovišti.
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Etických problémů v sociální práci je mnoho. Člověk často zvažuje,
jak se má rozhodnout, aby neopomenul dodržování etických zásad.
V některých případech, častěji při nočních službách, se pracovník
rozhoduje i na základě své intuice.

Důležité je využívat týmové spolupráce, zkušeností ostatních
pracovníků, případně porad k tomu, abychom věděli, jak jednat moudře a
v souladu s etickými principy.

Dodržování základních principů etiky v domovech důchodců je
významným předpokladem pro to, aby konkrétní dilemata a problematické
situace byly řešeny nejlepším možným způsobem, aby veškeré znalosti
a dovednosti byly využívány s volní a morální kontrolou.

Žádný etický kodex nemůže přesně vymezit etiku sociální práce.
Kodex není návodem, podle kterého se může pracovník rozhodnout, jak
se bude v dané situaci chovat a jednat.

Veškeré etické normy a pravidla, kterých je v sociálních službách
nepochybně zapotřebí, nestačí pouze teoreticky znát, ale je zapotřebí, jak
nás Aristoteles nabádá, je vědomě praktikovat.

V prostředí seniorů, kteří žijí v ústavním zařízení domova důchodců je
mnoho příležitostí realizovat etiku. Je na každém jednotlivci, zda pracovní
prostředí využije k rozvíjení svých schopností a ctností ku prospěchu všech
zúčastněných a tím dosáhnout radostnějšího prožívání své práce.

Etika je otázkou schopnosti odpovědného rozhodování, jak reagovat a
správně se v dané situaci rozhodnout a jednat, a to žádná teoretická disciplína
za člověka neudělá.

Profesní oddanost etickému jednání a chování je jedním ze základních
znaků kvality poskytovaných sociálních služeb.

Naplňování etických principů při každodenní činnosti s klienty může
přinášet pocit smysluplnosti a radosti z vlastní práce. Etika se tak může
stát největší motivací při práci s klienty v domově důchodců.
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Profesionální práce naplněná etickými principy se tak může stát
jedním z hlavních životních zájmů, který může přinášet osobní uspokojení
a vědomí, že člověk jedná v souladu se svým životním posláním a
úkolem.

Bakalářskou práci uzavírám slovy Aristotelovými:

„Člověk, který žije a jedná rozumě a ctnostně, žije a jedná
v souladu s nejvyššími zákony světového řádu. V mravním světě
nejsme jen poznávajícími a cítícími diváky, ale tvůrci, mravní řád
je před námi jako úkol, který má být uskutečňován naším
svobodným činem.“30

30 Aristoteles, Etika Nikomachova, s. 9
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1. Domácí řád v domově pro seniory

Pobyt v domově důchodců
Klienti mimo svých pokojů mohou využívat další společné prostory: jídelnu,
společenské místnosti, sociální zařízení, výtahy, chodby, atrium, zahradu.

Pobyt mimo domov
Domov důchodců mohou klienti opouštět podle svých přání a zájmů, ale musí
o tom informovat pracovníky na svém oddělení.

Návštěvy
Domov důchodců je veřejnosti otevřený a klienti mohou ohlášené návštěvy
přijímat na pokojích v době od 08.00 do 20.00 hodin. Návštěvy oznamují
příchod na vrátnici. Návštěvy svým chováním nesmí rušit ani omezovat ostatní
klienty. Lékař nebo ředitel domova důchodců má právo zrušit či omezit
návštěvy z důvodu možného ohrožení zdraví nebo životů klientů. Zvířata, psy,
mohou návštěvy přivádět pouze na vodítku a po dohodě s vedením domova a
se souhlasem ostatních klientů na pokoji.

Noční klid
Doba nočního klidu je stanovena od 21.00 do 06.00 hodin. V době nočního
klidu je třeba se po chodbách a ve společných prostorech chovat ohleduplně
a nerušit hlukem. Televize a rozhlasové přijímače přiměřeně ztlumit tak, aby
vysílání nerušilo ostatní klienty.

Noční zdravotní kontroly
Jsou prováděny pravidelně na pokojích klientů podle harmonogramu nočních
pracovních směn.

Součinnost klientů s vedením domova důchodců
Klienti mají možnost se podílet na činnostech v domově. Pravidelně se schází výbor
obyvatel složený z volených zástupců klientů. Výbor se vyjadřuje k aktuálnímu dění
v domově, předkládá náměty a stížnosti a navrhuje řešení problémových
situací. Klienti se scházejí vždy první pracovní den v měsíci na společném
setkání se zaměstnanci, kde jsou informováni o aktuálním dění v domově a
mají možnost vyjádřit svá přání a připomínky, případně navrhovat jejich řešení.

Bezpečnost
Při veškerých mimořádných situacích se klienti řídí pokyny zaměstnanců domova.
Mimořádné situace, jako třeba požár, řeší požární poplachová směrnice ředitele
domova.
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Klientům není z bezpečnostních důvodů povolen vstup do provozních prostor
kuchyně, prádelny a dílny. Z hygienických důvodů není povolen klientům
vstup do prostoru přípravy a výdeje jídla. Není dovoleno kouřit na pokojích,
k tomu účelu jsou vyhrazeny prostory pro kuřáky. Zjištěné závady hlásí klienti
pracovníkům na oddělení.

Stížnosti
Klienti a jejich příbuzní mají právo si na poskytované služby stěžovat
písemnou či ústní formou.
Za hrubé porušení Domácího řádu se považuje zejména kouření na pokojích,
krádeže, agresivní chování. Z každého takového jednání musí být pořízen
písemný zápis, který je uložen v osobní dokumentaci klienta.
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2. Poskytované služby v domově pro seniory

Ubytování
Domov pro seniory poskytuje ubytování v jedno- až třílůžkových pokojích.
Ve standardně vybaveném pokoji je lůžko, skříň, noční stolek, židle, stůl,
polička, telefon, umyvadlo s teplou a studenou vodou. Klienti si mohou svůj
pokoj vybavit drobnými osobními doplňky. Dle požadavků klientů a po
vzájemné dohodě s vedením domova je možné mít na pokoji ledničku, televizi,
rádio, křeslo. Obyvatelé hradí spotřebovanou elektrickou energii za ledničku a
televizi. Seznam typů pokojů a ceník za ubytování je uveden v příloze domácího
řádu. O případné změně ubytování společně rozhodují po předchozím projednání
s klientem vedoucí oddělení. Změnu schvaluje ředitel domova důchodců.

Za poskytované služby hradí klient úhradu, zejména za ubytování, stravu a
péči poskytovanou ve sjednaném smluvním rozsahu.

Stravování
Domov poskytuje celodenní stravu v rozsahu tří hlavních jídel včetně dvou
dodatků, odpovídající zásadám racionální výživy a potřebám dietního
stravování. Dodatky jsou vydávány při snídani a večeři. Jídelní lístek navrhuje
nutriční asistent a schvaluje stravovací komise složená z klientů a zaměstnanců
domova pro seniory.31

Imobilním klientům se podává strava na pokojích nebo na místech k tomu
určených.

Úklid
Ve všech prostorách domova je pravidelně udržován pořádek a čistota. Úklid
pokojů klientů a ostatních prostor je prováděn v souladu s platnými předpisy.32

Klient je povinen dodržovat pořádek a čistotu v rozsahu svých schopností.
Úklid osobních věcí a předmětů si zajišťuje klient, případně za asistence
personálu. Rozsah úklidu prováděného domovem je vázán na potřeby a samostatnost
klienta. Úklid skříní, stolků a osobních věcí je prováděn personálem pouze
s výslovným souhlasem klienta, za jeho účasti nebo v případě jeho nesoběstačnosti.

Potraviny podléhající zkáze ve skříních a nočních stolcích nelze skladovat,
ošetřující personál je oprávněn zbytky jídla a předměty odporující zásadám
hygieny odejmout a zlikvidovat.

31 Senioři si často stěžují, že nemají možnost volby alespoň ze dvou jídel, uvítali by častější
obměnu jídelního lístku. Pozn. aut.
32 Přesto bývají místnosti často vytírány silným roztokem desinfekčních přípravků, které
jsou dost pronikavě cítit a navozují pocit nemocničního prostředí. Pozn. aut.
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Praní a drobné opravy osobního prádla a ošacení, žehlení
Praní, žehlení osobního a ložního prádla zabezpečuje domov pro seniory.
Výměna ložního prádla se provádí podle potřeby klienta, nejpozději však
každý třetí týden. Osobní prádlo a ošacení klienta je označeno při zahájení
služby a vždy při jakékoliv obměně. Pro předcházení záměny osobního prádla
a ošacení je klient povinen nahlásit změny příslušné vedoucí oddělení. Drobné
opravy osobního prádla a ošacení zajišťuje domov pro seniory. Seznam
drobných oprav je v příloze tohoto domácího řádu. Případné reklamace, které
se týkají prádla, vyřizuje příslušný vedoucí oddělení.

Péče o vlastní osobu
Domov důchodců poskytuje, podle míry zvládání úkonů péče o vlastní osobu,
klientům pomoc při oblékání, svlékání, přesunech na lůžku a vozíku, pomoc při
vstávání z lůžka, uléhání, změnách poloh. Dále zajišťuje pomoc a podporu při
podávání jídla a pití.

Každý klient domova má svého klíčového pracovníka, který se mu indi-
viduálně věnuje. Pomáhá s nácvikem sebeobsluhy, samostatného pohybu a
prostorové orientace, s nácvikem práce s kompenzačními pomůckami, vyřizuje
osobní přání a spolupracuje při adaptaci po zahájení služby a nástupu do
domova důchodců.

Pomoc při osobní hygieně
Klienti podle svých schopností dodržují osobní hygienu, pečují o svůj
zevnějšek a čistotu svého prádla, šatů a obuvi. Neumožňuje-li zdravotní stav
klienta samostatné provádění osobní hygieny, pracovníci úseku poskytují
pomoc při úkonech osobní hygieny, základní péči o vlasy a nehty a pomoc při
použití toalety. Podle potřeby klienta probíhá koupání za asistence a pomoci
personálu, minimálně však jednou týdně. U klientů, kteří jsou odkázáni na
zvýšenou péči, provádí běžnou denní hygienu a celkovou koupel ošetřující
personál na lůžku.

Vzdělávací a aktivizační činnosti
Domov důchodců zajišťuje nácvik a upevňování motorických, psychických a
sociálních schopností a dovedností, organizuje volnočasové a zájmové aktivity.
V domově jsou prostory určené a využívané k ergoterapii, jako je výtvarná
činnost, košíkářství, keramika, výroba svíček, práce s textilem a papírem.
Klienti mají možnost užívat cvičnou kuchyňku k vaření a pečení. Klienti
mohou pořádat individuální oslavy podle svých přání, podílí se na přípravě a
výzdobě domova při velikonočních a vánočních oslavách.

Domov důchodců poskytuje doprovody podle svých možností a indivi-
duálních přání klientů, jako jsou nákupy, vyřizování soukromých záležitostí,
přihlašování k pobytu, příplatků na péči, sociálních dávek atd.
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Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Domov podporuje a pomáhá klientům využívat běžně dostupné služby a
informační zdroje. Domov zajišťuje sociální asistenty pro pomoc a doprovody
na kulturní a společenské akce, koncerty, vystoupení umělců, výlety, vycházky,
divadla, poznávací zájezdy, výstavy, rekreace, návštěvy muzeí. Klienti mají
k dispozici veřejné telefonní automaty, na pokojích telefony, ve společenských
místnostech televizory. Domov vytváří dobré podmínky a podporuje kontakty
s rodinou a přáteli klientů. Nabízí rodinným příslušníkům a přátelům během
jejich návštěvy podle svých možností ubytování. Domov zajišťuje půjčování
zvukových (nahraných) knih.

Sociálně terapeutické činnosti
Domov zajišťuje socioterapeutické činnosti, jejichž provozování vede k rozvoji
nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností. K nabízeným
terapeutickým činnostem patří trénování paměti, canisterapie, muzikoterapie,
taneční terapie, aromaterapie, kondiční cvičení, arteterapie, reminiscenční
terapie, adaptační skupina, čtení novin, časopisů a knih, poslech hudby a
zvukových knih.

Ošetřovatelská a rehabilitační péče
Ošetřovatelskou a rehabilitační péči navrhuje a její rozsah ordinuje praktický
lékař a další odborní lékaři a provádí ošetřující personál. Zdravotní péče řeší
nejen akutní a chronické stavy klientů, ale zaměřuje se zejména na jejich
prevenci. Doprovody na odborná vyšetření mimo domov jsou plně indikovány
praktickým lékařem, rovněž tak způsob transportu. Doprovod provádí
zaměstnanci domova, rodinní příslušníci, studenti vykonávající praxi nebo
dobrovolníci.

Záznamy o předepsaných a vydaných lécích jsou nedílnou součástí
zdravotnické dokumentace jednotlivých klientů. Se souhlasem praktického
lékaře a dle ordinace lékaře si klient užívá léky sám, v případě nesoběstačnosti
asistuje nebo podává léky ošetřující personál.

Základní sociální poradenství
Domov zajišťuje informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace pro-
střednictvím sociální služby, poskytuje informace o možnostech výběru druhu
sociálních služeb dle potřeb klientů, případně o jiných formách pomoci. Domov
poskytuje informace o základních právech a povinnostech klienta, zejména
v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, o možnostech využívání běžně
dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení nebo zabránění vzniku
závislosti na sociální službě. Domov poskytuje informace o možnostech
podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o klienta.
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Fakultativní služby
Fakultativní služby jsou nabízeny domovem nad rámec základních činností a
jsou klientem hrazeny zvlášť, bezhotovostním převodem z účtu. Služby je možno
objednat u příslušné vedoucí oddělení.

Peněžní služby
Zůstatky z příjmů po úhradě pobytu v domově důchodců jsou vždy k 15. dni
v měsíci vypláceny v hotovosti nebo na přání klientů ukládány na depozitní
účty klientů. Depozitní účty klientů jsou vedeny v pokladně domova. Výplaty
provádí pověření zaměstnanci domova spolu se svědky. Převzetí důchodu nebo
kapesného klientem, potvrzují vždy nejméně dva svědci. Není-li klient v den
výplaty přítomen, důchod nebo kapesné se po dobu tří dnů ponechává v trezoru
domova důchodců, poté se ukládá na depozitní účet v souladu s obecně
platnými právními přepisy. Domov ručí pouze za finanční hotovost a cennosti
uložené v trezoru pokladny.

Doprava
Domov pro seniory zajišťuje individuální dopravu pro své klienty za účelem
vyřizování úředních záležitostí či nákupů osobních potřeb.

Dovoz léků
Na základě objednávek a receptů je zajištěn hromadný dovoz léků z lékárny.
Klienti si hradí doplatky za léky na základě informace a dohody s lékařem a
podle ceníků zdravotních pojišťoven. Doplatky za léky na základě vystaveného
účetního dokladu, jména klienta, názvu a množství léku a výše doplatku se
hradí bezhotovostně z depozitních účtů klientů.

Označení prádla
Prádlo je klientům z praktických důvodů označeno jejich jménem, aby nedocházelo
při praní k jeho záměně s prádlem jiného klienta.

Ostatní služby
Domov provádí pravidelné roční kontroly elektrospotřebičů a jejich drobné
opravy, které si hradí sami klienti.

Domov pro seniory zajišťuje řadu dalších služeb a snaží se je přizpůsobovat
potřebám a přáním klientů v dostatečném rozsahu a kvalitě. Jedná se především
o péči odborných lékařů, dále služby jako je manikúra, pedikúra, masáže,
kadeřnictví, švadlena, bufet, atd.
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3. Etický kodex domova pro seniory

Ve vztahu ke klientům
Pracovník respektuje jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ,
etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, věk, pohlaví, zdravotní stav, ekonomickou
situaci, náboženské a politické přesvědčení. Pracovník respektuje právo
každého jedince na seberealizaci a dbá na to, aby současně nedocházelo
k omezování takového práva druhých osob.

Zaměstnanec vede klienty k odpovědnosti za vlastní život, chrání důstojnost
a lidská práva klientů, chrání a respektuje klientovo právo na soukromí a
intimitu a s taktem a pochopením respektuje důvěrnost jeho sdělení.

Žádnou informaci o klientovi neposkytne bez jeho souhlasu.Veškeré
informace, které klientům v zákonném rozsahu zaměstnanec poskytuje, jsou
úplné, nezkreslené, pravdivé a srozumitelné.

Ve vztahu ke spolupracovníkům
Pracovník respektuje znalosti, zkušenosti a názory svých kolegů a ostatních
odborných pracovníků, spolupracuje s nimi a tím zvyšuje kvalitu poskyto-
vaných sociálních služeb. Kritické připomínky vyjadřuje na vhodném místě
a vhodným způsobem. Pracovník se zapojuje do diskusí týkajících se etiky a je
zodpovědný za to, že jeho rozhodnutí budou eticky podložená.

Ve vztahu k zaměstnavateli
Pracovník se podílí na vytváření dobrých pracovních a mezilidských vztahů na
pracovišti. Pracovník odpovědně plní své pracovní povinnosti vyplývající ze
závazku k zaměstnavateli. Ve veřejném vystupování dbá zaměstnanec zájmů
zaměstnavatele a vyvaruje se činnosti či jednání, které by poškozovaly dobré
jméno zařízení.

Ve vztahu ke svému povolání a odbornosti
Pracovník dbá na zvyšování odborné úrovně své práce prostřednictvím
celoživotního výcviku a vzdělávání, dbá na zvyšování prestiže svého povolání.
Pro svůj odborný růst využívá i znalosti a dovednosti svých kolegů a naopak
své znalosti a dovednosti předává ostatním. Pracovník se snaží o udržení a
zvýšení odborné úrovně sociální práce a uplatňování nových přístupů a metod.

Ve vztahu ke společnosti
Podle svých pravomocí informuje širokou veřejnost o poskytovaných službách
osobním vystupováním i prostřednictvím medií. Pracovník má právo i povinnost
informovat příslušné orgány a širokou veřejnost v případě porušování zákonů a
oprávněných zájmů klientů.
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4. Seznam hospiců, členů Asociace poskytovatelů hospicové
paliativní péče v České republice

Hospicové občanské sdružení Cesta domů, Bubenská 3, Praha 7.
Hospic Štrasburk, Bohnická 12, Praha 8 – Bohnice.
Hospic Dobrého pastýře, Sokolská 584, Čerčany.
Hospic sv. Jana N. Neumanna, Neumannova 144, Prachatice.
Hospic sv. Lazara, Sladkovského 66, Plzeň.
Hospic sv. Štěpána, Rybářské náměstí 662/4, Litoměřice.
Hospic v Mostě, Svážná ulice 1528, Most.
Hospic pro Liberecký kraj, Purkyňova 589, Liberec 1.
Hospic Anežky České, 5. Května 1170, Červený Kostelec.
Hospicové sdružení pro Pardubický kraj Smíření, Palackého 191,
Chrudim III.
Hospicové hnutí Vysočina, Žďárská 610, Nové Město na Moravě.
Hospic sv. Alžběty, Kamenná 39, Brno.
Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa, Jiráskova 47, Rajhrad
Domácí hospic David, Charita Kyjov, Palackého 194, Kyjov.
Hospic na Svatém Kopečku, Sadové náměstí 24, Olomouc.
Hospic Citadela, Diakonie ČCE, Žerotínova 1421, Valašské Meziříčí.
Domácí hospic-Obl. Charita Uh. Hradiště, Velehradská tř. 247, Uherské
Hradiště.
Hospic Hvězda, Obč. sdružení Hvězda, Sokolovská 967, Zlín –
Malenovice.
Hospic sv. Lukáše, Charita Ostrava, Charvátská 8, Ostrava – Výškovice.
Mobilní hospic Ondrášek, Horní 288/67, Ostrava – Dubina.
Mobilní hospicová jednotka Pokojný přístav, Charita Opava, Kylešovská 10,
Opava


