
 
 

 

 

  

ETICKÝ KODEX 

Základní principy  
Hospic sv. Štěpána je neziskový poskytovatel zdravotních a 
sociálních služeb.  
V rámci poskytování péče se snažíme řešit etická dilemata, která 
naše péče přináší, profesionálně, transparentně a přiměřeně.  
Vždy pracujeme s preferencemi pacienta, s dříve vyslovenými 
přáními, které se týkají poskytování paliativní péče, jejich plánů 
péče a všech okolností závěru života.  
Středem zájmu týmu je pacient/klient, jeho potřeby a přání, které 
tvoří základ plánu péče. Věnujeme pozornost také potřebám 
blízkých osob pacientů. 

Členové multidisciplinárního týmu (lékaři, zdravotní sestry, 
ošetřovatelé, sociální pracovníci, pečovatelé TOS, terapeuti, 
dobrovolníci pracující přímo s klienty, apod.) vycházejí při své práci 
ze základních etických principů:  

 autonomie 
 beneficience 
 nonmaleficience 
 spravedlnosti 

Při řešení možných sporů mezi těmito principy jednají na základě 
rozhodnutí týmu pro etické otázky. Možným etickým dilematům se 
každý ze své pozice snaží předcházet, identifikovat je a sdílet 
s ostatními tak, aby další péče byla poskytovaná v nejvyšší možné 
míře ve prospěch klienta. 

 

 

 

 



 
 

 

 

  

Členové týmu a klienti 

Členové týmu bezvýhradně respektují lidská práva a důstojnost 
každého jednotlivce bez ohledu na věk, pohlaví, rasu, národnost, 
víru, politické přesvědčení a sociální postavení. Hlásí se k aktivnímu 
dodržování Charty práv pacientů a stejně tak Úmluvy o lidských 
právech a biomedicíně a Charty umírajících. Vychází z obecně 
platných etických norem. Členové týmu dbají na dodržování 
klientova práva na soukromí. 

Členové týmu pracují s informacemi o pacientech podle platných 
právních norem ČR, osobní informace sdělené klientem považují za 
důvěrné a bez souhlasu klienta je nesdělují ani osobám klientovi 
blízkým.  

Každý člen týmu v rozsahu své odbornosti a svých pravomocí 
poskytuje klientům a rodinám informace, které jim pomohou 
rozhodovat o dalších postupech (ošetřovatelských, léčebných, 
osobních), a vědomě tak umožňuje převzít spoluzodpovědnost za 
proces paliativní péče. 

Každý člen týmu je zodpovědný za kvalitu jím poskytované péče. Ve 
své profesi se dále vzdělává a aktualizuje své znalosti. 

Každý člen týmu si je vědom, že svým vystupováním a jednáním 
reprezentuje hospic a jeho principy a postoje.  

Vzájemné vztahy členů týmu 

Každý člen týmu plně respektuje osobnosti svých kolegů, jejich 
autonomii, pravomoc, zodpovědnost, profesní kompetence a 
kompetence udělené organizací. Uvědomuje si znalosti a zkušenosti 
svých kolegů i dalších spolupracujících odborníků a má úctu 
k jejich práci.   Každý též respektuje názorovou rozdílnost ve výkonu 
odborných i praktických činností, tuto rozdílnost řeší přijatelným 
způsobem vždy ve prospěch klienta.    



 
 

 

 

  

V případě, že mezi jednotlivými členy nastane neshoda na profesní 
úrovni, tito členové zodpovědně řeší problém vlastními silami tak, 
aby ze situace profitoval klient (např. forma hygienické péče, 
úroveň aktivizace pacienta, nastavení medikace). Pokud se jim 
nedaří problém konstruktivně řešit, požádají přímého nadřízeného o 
službu tzv. mediátora (pomoc v řešení konfliktu bez emoční zátěže), 
nebo mohou využít platformy týmu k získání objektivního vhledu do 
situace. 

Pokud se mezi jednotlivými členy týmu objeví spor na osobní úrovni, 
zúčastněné strany řeší neshodu otevřeně tak, aby nebyla postižena 
profesionální úroveň péče. K řešení zaměstnanci využívají supervize 
jako nástroje pro udržování zdravého pracovního prostředí. Mohou 
se obrátit na svého nadřízeného a požádat o konkrétní pomoc. 
Nadřízený může nabídnout a použít škálu nástrojů k úspěšnému 
přenastavení situace (mediace, případová konference, porada, 
individuální supervize.)  

Podněty konstruktivní kritiky člen týmu vyjadřuje na vhodném místě 
a vhodným způsobem, nikoli před pacientem, jeho rodinou či na 
veřejnosti. 

Pokud je člen týmu svědkem problematického chování svého 
kolegy, osobně jej na to upozorní. Pokud nenastane změna směrem 
k nápravě, teprve potom člen týmu konzultuje s dalším organizačně 
nadřízeným členem týmu. Cílem tohoto postupu je včasné řešení a 
udržení zdravých transparentních vztahů, posílení osobní 
zodpovědnosti a prevence syndromu vyhoření.  

Každý člen týmu má právo požádat o pomoc a vedoucí týmu má 
povinnost se touto žádostí zabývat, neboť má na zřeteli jak profesní 
i obecně lidskou prosperitu celku, tak prosperitu každého 
jednotlivého člena týmu. 

 



 
 

 

 

  

Vztahy členů týmu a organizace 

Zaměstnanci hospice jsou si vědomi toho, že svými postoji a 
chováním reprezentují svoji organizaci, ctí její platné předpisy a ctí 
hodnoty, které organizace nese. Proto jako zaměstnanci dbáme o 
dobrou pověst hospice. Na veřejnosti, v kontaktu s pacientem a 
jeho blízkými vystupujeme v souladu s výše popsanými etickými 
postoji. 

Výhrady vůči zaměstnavateli, nebo svému nadřízenému neřeší 
zaměstnanci na veřejnosti či před pacientem nebo jeho rodinou, 
ale standartním interním postupem. 

Pokud se pacientem/klientem vyžadované úkony neslučují se 
standardy naši organizace, s platnou legislativou nebo by mohly 
poškodit jméno organizace, má zaměstnanec povinnost odmítnout 
vykonat tyto požadavky a informovat svého nadřízeného 

Pro bezpečí svých zaměstnanců při řešení eticky sporných 
záležitostí zřizuje organizace „Tým pro etické otázky“ 

Vedení organizace sleduje potřeby svých zaměstnanců a reaguje 
na ně ve smyslu řešení překážek a profesního rozvoje 

 

V Litoměřicích 23. 9. 2021 

 
Související právní dokumenty 

·       Charta práv pacientů  
Etický kodex "Práva pacientů" vstoupil  v platnost 25. února 1992. 

·       Charta práv umírajících  
Doporučení Rady Evropy č. 1418/1999 O ochraně lidských práv a důstojnosti nevyléčitelně 
nemocných a umírajících vstoupilo v platnost 25. června roku 1999. 

·       Úmluva o lidských právech a biomedicíně  
Pro Českou republiku vstoupila v platnost dne 1. října 2001. 


