ETICKÝ KODEX
1 ÚVOD
Multidisciplinární tým Mobilního hospice Ondrášek je tvořen lékaři, zdravotními sestrami, sociálními
pracovníky, poradci pro pozůstalé, duchovními, psychology a fyzioterapeutem. Všichni členové týmu se
řídí aktuálními právními dokumenty a Chartou práv pacientů.
Každý odborník se navíc řídí etickým kodexem příslušným jeho oboru (Etický kodex České lékařské
komory, Etický kodex sester, Etický kodex sociálních pracovníků České republiky, Etický kodex Asociace
klinických psychologů ČR apod.)
Etický kodex je podkladem pro řešení sporných otázek a etických dilemat.

2 ETICKÉ ZÁSADY
Poskytujeme mobilní hospicovou péči založenou na hodnotách lidských práv a sociální spravedlnosti.
Respektujeme jedinečnost každého člověka a jeho rodiny, bez ohledu na původ, věk, pohlaví, rasu,
národnost, víru, politické přesvědčení, sociální a ekonomické postavení.
Lékař má znát zákony a závazné předpisy platné pro výkon povolání a tyto dodržovat. S vědomím
osobního rizika se nemusí cítit být jimi vázán, pokud svým obsahem nebo ve svých důsledcích narušují
lékařskou etiku či ohrožují základní lidská práva.
Členové našeho týmu dávají přednost profesionální odpovědnosti před svými soukromými zájmy. Služby
poskytujeme na nejvyšší odborné úrovni.
Lékař má právo odmítnout péči o nemocného z odborných důvodů nebo je-li pracovně přetížen nebo jeli přesvědčen, že se nevytvořil potřebný vztah důvěry mezi ním a pacientem. Je však povinen doporučit a
v případě souhlasu zajistit vhodný postup v pokračování léčby.
Lékař nemůže být donucen k takovému lékařskému výkonu nebo spoluúčast na něm, který odporuje
jeho svědomí.
Každý člen týmu reprezentuje Mobilní hospic Ondrášek a jeho zásady.
Členové týmu nikdy nepoužívají manipulativní a donucovací prostředky vůči nemocnému a jeho rodině.

3 PRAVIDLA ETICKÉHO CHOVÁNÍ VE VZTAHU K PACIENTŮM A KLIENTŮM
Podporujeme naše pacienty a jejich rodiny v jejich vlastní odpovědnosti a pomáháme jim, aby obtížnou
situaci spojenou s umíráním zvládli.
Preferujeme partnerský přístup k nemocnému a respektujeme jej jako rovnocenného partnera se všemi
občanskými právy i povinnostmi, včetně zodpovědnosti za své zdraví.
Neovlivňujeme politické názory či náboženské přesvědčení nemocného a jeho rodiny.
Zdravotničtí pracovníci u nevyléčitelně nemocných a umírajících pacientů účinně tiší bolest, šetří lidskou
důstojnost a mírní utrpení. Není cílem našeho konání prodlužovat život za každou cenu. Eutanazie a
asistované suicidium nejsou přípustné.
Chráníme důstojnost a práva našich klientů. Informace o klientech a rodině jsou důvěrné. Řídíme se
povinností zachovávat mlčenlivost. Případné poskytování informací třetím stranám se řídí zákonem.
Zajímáme se o celého člověka v kontextu jeho rodiny a přirozeného prostředí, ve kterém žije.
Informujeme a pomáháme zařídit klientům využití služeb, které mají být poskytnuty a informujeme o
jejich potřebnosti a použití. Informujeme o relevantních službách a dávkách sociálního zabezpečení, na
které mají klienti nárok, a to nejen v rámci našeho hospice, ale i z ostatních příslušných zdrojů.
Chráníme pacientovo/klientovo soukromí a důvěrnost jeho sdělení.
Jsme si vědomi svých odborných a profesních omezení. Pokud s pacientem/klientem nemůžeme sami
pracovat, předáme mu informace o jiných formách pomoci, případně jej kontaktujeme s jiným
odborníkem.
Jednáme s pacienty/klienty s účastí, empatií, a péčí.
Ve vztahu k nemocnému a jeho rodině jakýmkoliv způsobem nezneužíváme důvěru a nevytváříme
závislost.

4 PRAVIDLA ETICKÉHO CHOVÁNÍ VE VZTAHU K ZAMĚSTNAVATELI
Odpovědně plníme své povinnosti vyplývající ze závazku ke svému zaměstnavateli.
Společně vytváříme takové podmínky, které umožňují přijmout a naplňovat tento etický kodex.
Zdokonalujeme pracovní postupy a jejich praktické uplatnění tak, aby úroveň poskytovaných služeb byla
co nejvyšší.
Pokud má člen týmu výhrady k zaměstnavateli, řeší je vždy v interním rozhovoru.

5 PRAVIDLA ETICKÉHO CHOVÁNÍ VE VZTAHU K SOBĚ SAMÉMU
Pečujeme o své vlastní zdraví a psychickou pohodu, aby nebyla narušena naše schopnost poskytovat
péči.

Posuzujeme své individuální znalosti a dovednosti, když přijímáme a delegujeme konkrétní povinnosti.
Účastníme se supervizí a porad multidisciplinárního týmu.

6 PRAVIDLA ETICKÉHO CHOVÁNÍ VE VZTAHU KE KOLEGŮM
Respektujeme znalosti a zkušenosti svých kolegů a ostatních odborníků. Respektujeme i odlišné názory a
vhodným způsobem je společně komunikujeme. Základem našich vztahů je čestné, slušné a kolegiální
chování spolu s kritickou náročností, respektováním kompetence a přiznáním práva na odlišný názor.
Jsme v kontaktu s děním a s lidmi v oboru hospicové a paliativní péče i s dalšími odborníky, vytváříme a
udržujeme dobré vztahy.

7 PRAVIDLA ETICKÉHO CHOVÁNÍ VE VZTAHU K POVOLÁNÍ A ODBORNOSTI
Jsme osobně odpovědni za to, že naše rozhodnutí budou eticky podložená.
Záleží nám a aktivně se podílíme na udržování a zvyšování prestiže našeho povolání a oboru paliativní
péče.
Kontinuálně udržujeme a zvyšujeme úroveň naší práce a vhodně začleňujeme nové metody a přístupy
v práci.
Odbornou a kvalifikovanou práci vykonává pracovník s odpovídajícím vzděláním.
Jsme odpovědni za své soustavné celoživotní vzdělávání a zaměstnavatel nás v tom podporuje. Pro svůj
růst čerpáme ze znalostí a dovedností svých kolegů a ostatních odborníků. Naopak své znalosti a
dovednosti sdílíme s ostatními.

8 PRAVIDLA ETICKÉHO CHOVÁNÍ VE VZTAHU KE SPOLEČNOSTI
Máme právo i povinnost upozorňovat širokou veřejnost a příslušné orgány na případy porušování
zákonů a oprávněných zájmů občanů.
Usilujeme o zlepšení podmínek důstojného umírání v České republice a o možnosti pečovat o svého
umírajícího blízkého doma s volbou přizvat si k pomoci odborníky a služby. Účastníme se prezentací a
diskuzí témat našeho oboru na veřejnosti, v tisku, v televizi, v rozhlasu s cílem informovat širokou
veřejnost i odborníky o možnostech důstojného umírání v domácím prostředí.
Poukazujeme na možnost spravedlivějšího rozdělování společenských zdrojů a potřebu zajistit přístup
k těmto zdrojům lidem, kteří to potřebují.
Jsme odpovědni za své jednání vůči osobám, se kterými pracujeme, vůči kolegům, zaměstnavateli,
profesní organizaci a k zákonným ustanovením a požadujeme uznání toho, že tyto odpovědnosti mohou
být ve vzájemném konfliktu.
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