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DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY 

příspěvková organizace 

468 45  Velké Hamry 600 

IČ: 712 200 03 
 

 

 

 

Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb 

 

Závazný metodický pokyn č. 3 

Druh služby: Domov pro seniory 

 
                                   ETICKÝ KODEX VŠEOBECNÉ SESTRY 

 

 
 

Mezinárodní etický kodex pro všeobecné sestry (zdravotní sestry) byl poprvé 

přijat Mezinárodní radou sester (ICN) v roce 1953. Od té doby byl několikrát 

revidován a znovu schvalován, tato poslední revize byla přijata v roce 2000. 

Všeobecné sestry v Domově důchodců Velké Hamry jsou povinny při své práci 

jednat dle Kodexu profesionálního chování registrovaných sester vydaným 

Českou asociací sester v platném znění. 
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1. ETICKÁ PRAVIDLA ZDRAVOTNÍ PÉČE VŠEOBECNÝCH SESTER 

1.1 Všeobecná sestra podporuje a hájí zájmy uživatelů a uspokojuje jejich potřeby. 

 

1.2 Všeobecná sestra je povinna převzít profesionální odpovědnost za péči o zdraví, prevenci 

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

 

1.3 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. 

 

 

2. PRAVIDLA ETICKÉHO CHOVÁNÍ VŠEOBECNÉ SESTRY  

VE VZTAHU K UŽIVATELI 

2.1 Všeobecná sestra má v první řadě zodpovědnost za uživatele, kteří potřebují zdravotní 

péči. 

2.2 Při poskytování péče respektuje všeobecná sestra jedinečnost a důstojnost, názor a víru 

uživatele, jeho životní hodnoty a obyčeje a snaží se vytvořit podmínky respektující jeho 

individualitu. 

2.3 Všeobecná sestra chrání informace o osobních poměrech pacienta, považuje je za 

důvěrné a svědomitě hodnotí v jakém rozsahu a komu může tyto důvěrné informace předat. 

 

2.4 Všeobecná sestra nesmí sdělovat třetí osobě informace týkající se uživatelů, které získá 

v průběhu výkonu svého povolání. 

 

3. PRAVIDLA ETICKÉHO CHOVÁNÍ VŠEOBECNÉ SESTRY V PRAXI 

3.1 Všeobecná sestra je osobně odpovědná za kvalitu poskytované péče a za obnovování 

svých odborných znalostí cesto neustálého vzdělávání. 

 

3.2 Všeobecná sestra se snaží udržovat pečovatelský standard na co nejvyšší úrovni, a to 

v každé situaci. 
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3.3 Všeobecná sestra hodnotí jak svou kvalifikaci, tak i kvalifikaci jiných osob, když přejímá 

zodpovědnost za jistý úkol a když jej předává jiným osobám.  

 

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

 

 

4. PRAVIDLA ETICKÉHO CHOVÁNÍ VŠEOBECNÉ SESTRY  

VE VZTAHU KE SPOLEČNOSTI 

4.1 Všeobecná sestra, podobně jako ostatní občané, podporuje požadavky obyvatelstva na 

zdravotní a sociální zabezpečení a je v této věci iniciativní. 

 

4.2 Všeobecná sestra je povinna oznámit odpovědné osobě nebo příslušnému úřadu veškeré 

okolnosti, vyplývající z fyzického, psychického a sociálního prostředí, v němž péče probíhá, 

které by mohly ohrozit úroveň péče o uživatele. 

 

4.3 Všeobecná sestra je povinna oznámit odpovědné osobě nebo příslušnému úřadu veškeré 

okolnosti, za nichž není možno poskytovat uživatelům bezpečnou a odpovídající péči. 

 

4.4 Všeobecná sestra je povinna oznámit odpovědné osobě nebo příslušnému úřadu 

domnívá-li se, že je v ohrožení zdraví a bezpečnost jejich kolegů a toto ohrožení může ohrozit 

úroveň jejich práce a péče. 

 

5. PRAVIDLA ETICKÉHO CHOVÁNÍ VŠEOBECNÉ SESTRY 

VE VZTAHU KE SVÝM SPOLUPRACOVNÍKŮM 

5.1 Všeobecná sestra spolupracuje se zdravotnickými pracovníky i ostatními osobami, které 

se podílejí na poskytování péče, a respektuje jejich konkrétní přínos v týmové práci.  

5.2 Všeobecná sestra podle nutnosti zasahuje tak, aby ochránila jednotlivce, jestliže péče o 

něj je ohrožena nevhodným chováním jiného zdravotníka nebo občana. 

 

5.3 Všeobecná sestra v rámci vlastních znalostí, zkušeností a povinností pomáhá kolegům 

v profesi a dalším spolupracovníkům při rozvoji jejich odborných kompetencí. 
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6. PRAVIDLA ETICKÉHO CHOVÁNÍ VŠEOBECNÉ SESTRY 

VE VZTAHU KE SVÉMU POVOLÁNÍ A ODBORNOSTI 

6.1 Všeobecná sestra je odpovědná za realizaci vysokého standardu zdravotní a 

ošetřovatelské péče a za odborné vzdělání a zvyšování své kvalifikace. 

 

6.2 Všeobecná sestra soustavně pracuje na definování a kultivaci vnitřního obsahu zdravotní 

a ošetřovatelské péče. 

 

6.3 Všeobecná sestra dbá též o vytváření důstojných pracovních podmínek umožňujících 

realizaci zdravotní a ošetřovatelské péče. 

 

6.4 Všeobecná sestra by měla umět rozpoznat hranice svých znalostí a kompetencí a 

odmítnout všechny úkoly, které není schopna vykonat bezpečně a kvalifikovaně. 

 

 

 

7. ZÁVĚR 

7.1 Všeobecná sestra odmítá veškeré dary, privilegia a pohostinnost ze strany uživatelů, které je 

možno považovat za pokus ovlivnit a získat přednostní pozornost. 

7.2 Etický kodex je pro všeobecné sestry závazný a jeho nedodržování by bylo posuzováno jako 

porušení pracovní kázně se všemi vyplývajícími důsledky.  

7.3 Všechny všeobecné sestry domova pečují o uživatele ve smyslu etického kodexu. Práce 

všeobecných sester nemůže být vykonávána pouze podle předpisů a norem, ale ještě více záleží na 

etice, chování, trpělivosti a obětavosti při péči o naše obyvatele. 

 

 

 

 

Tento metodický pokyn nabývá účinnost ode dne:  2.9.2013 

Nahrazuje: metodický pokyn Etický kodex všeobecné sestry ze dne 1.10.2011 

Vypracovala: Bc. Olga Švejdová, Eva Daníčková, Jitka Semencová v červenci a srpnu 2013 

Schválila: Jitka Semencová     dne: 2.9.2013 
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