Etický kodex ICN

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester
PŘEDMLUVA
Mezinárodní etický kodex sester byl poprvé přijat Mezinárodní radou sester (ICN) v roce
1953. Od té doby byl několikrát revidován a opětovně schválen, tato poslední revize byla
provedena v roce 2005.
Sestry z České republiky se prostřednictvím České asociace sester hlásí k Etickému
kodexu Mezinárodní rady sester, který byl projednán Sněmem předsedkyň a předsedů sekcí
a regionů ČAS, přijat Etickou komisí ČAS a Prezidiem ČAS a je platný od 11. února 2012.
ÚVOD
Sestry mají čtyři základní povinnosti: podporovat zdraví, předcházet nemocem, navracet
zdraví a zmírňovat utrpení. Potřeba ošetřovatelské péče je univerzální.
Neodmyslitelnou součástí ošetřovatelské péče je respektování lidských práv, včetně
kulturních práv, práva na život a možnost volby, práva na důstojnost a úctu.
Ošetřovatelská péče nediskriminuje na základě věku, barvy pleti, vyznání, kulturních
zvyklostí, postižení nebo nemoci, pohlaví, sexuální orientace, národnosti, politického
přesvědčení, rasy a sociálního postavení, naopak výše uvedené charakteristiky pacienta /
klienta respektuje.
Sestry poskytují zdravotnické služby jednotlivcům, rodinám a komunitám a koordinují
svoje služby se službami jiných skupin.
KODEX ICN
Etický kodex sester ICN má čtyři hlavní články, které vymezují normy etického chování.
Články Kodexu
1. Sestry a lidé
Sestra má primární profesní povinnosti vůči lidem, kteří potřebují ošetřovatelskou péči.
Při poskytování ošetřovatelské péče sestra vytváří prostředí, v němž jsou respektována
lidská práva, hodnoty, zvyky a duchovní přesvědčení jednotlivce, rodiny a komunity.
Sestra zajišťuje, aby jednotlivým osobám byly poskytnuty dostatečné informace, na jejichž
základě mohou tyto osoby poskytnout souhlas s péčí a se související léčbou.
Sestra dodržuje povinnost mlčenlivosti o osobních údajích pacienta a posuzuje nutnost
sdílet tyto informace.
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Sestra a společnost mají povinnost zahájit a podporovat aktivity zaměřené na uspokojování
zdravotních a sociálních potřeb veřejnosti, a zejména občanů patřících do ohrožených skupin.
Sestra se také podílí na zachování životního prostředí a jeho ochraně před nadměrným
spotřebováním, znečišťováním, zhoršováním a ničením.
2. Sestry a ošetřovatelská praxe
Sestra nese osobní odpovědnost za ošetřovatelskou praxi a za udržování svých znalostí
a dovedností na potřebné výši kontinuálním vzděláváním.
Sestra pečuje o své vlastní zdraví, aby nebyla narušena její schopnost poskytovat péči.
Sestra posuzuje individuální dovednosti a znalosti, když přijímá a deleguje konkrétní
povinnosti.
Sestra za všech okolností dodržuje pravidla slušného chování, což přispívá k dobré pověsti
profese a zvyšuje důvěru občanů.
Sestra při poskytování péče usiluje o to, aby používání moderních technologií
a uplatňování vědeckého pokroku bylo v souladu s bezpečností, důstojností a právy občanů.
3. Sestry a profese
Sestra zaujímá rozhodující roli při vytváření a implementaci standardů klinické
ošetřovatelské praxe, řízení, výzkumu a vzdělávání.
Sestra se aktivně podílí na rozvoji odborných znalostí oboru vycházejících z vědeckých
poznatků.
Sestra se prostřednictvím profesní organizace podílí na vytváření a zachování bezpečných
a spravedlivých sociálních a ekonomických pracovních podmínek v ošetřovatelství.
4. Sestry a spolupracovníci
Sestra udržuje kooperativní vztah s kolegy z oboru ošetřovatelství i s kolegy z dalších
oborů.
Sestra zvolí vhodný postup k ochraně jednotlivců, rodin a komunity, pokud je jejich zdraví
ohroženo spolupracovníkem či jinou osobou.
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NÁVRHY NA VYUŽÍVÁNÍ ETICKÉHO KODEXU MEZINÁRODNÍ RADY SESTER
(ICN)
Etický kodex sester připravený ICN poskytuje návod k aktivitám vycházejícím ze
společenských hodnot a potřeb. Bude mít smysl jedině tehdy, pokud to bude živý dokument
a bude aplikován na realitu ošetřovatelské a zdravotnické péče v měnící se společnosti.
Aby Kodex splnil svůj účel, je třeba, aby jej sestry pochopily, osvojily si jej a používaly jej
při všech aspektech své práce. Musí být k dispozici studentům v průběhu jejich studia
a sestrám v průběhu jejich pracovního života.
Využívání jednotlivých článků Etického kodexu ICN
Články Etického kodexu sester připraveného ICN poskytují rámec pro normy chování.
Následující tabulka by měla sestrám pomoci převést tyto normy do praxe. Sestry a studenti
ošetřovatelství tak mohou:
•
•
•
•
•
•

studovat normy spadající pod každý článek Kodexu,
přemýšlet o tom, co pro ně každá norma znamená a jak uplatnit etiku v každé oblasti
ošetřovatelství: v praxi, ve vzdělání, ve výzkumu nebo v řízení,
diskutovat o Kodexu se svými spolupracovníky a dalšími lidmi,
použít konkrétní příklad z praxe k určení etických problémů a norem chování, které
jsou stanoveny v Kodexu. Diskutovat o tom, jak by danou situaci řešili,
pracovat ve skupinách na objasnění etického rozhodování a dospět ke shodě, pokud jde
o normy etického chování,
spolupracovat s Českou asociací sester, spolupracovníky a dalšími lidmi při
kontinuálním uplatňováním etických norem do ošetřovatelské praxe, vzdělání, řízení
a výzkumu.
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Článek Kodexu č. 1: Sestry a lidé
Pracovníci a řídící pracovníci

Pedagogičtí a výzkumní
pracovníci

Česká asociace sester

Poskytovat péči, která
respektuje lidská práva a citlivě
přistupuje k hodnotám, zvykům
a přesvědčení občanů.

Do osnov zařadit informace o
respektování lidských práv
a zásad rovnosti, spravedlnosti
a solidarity jako základ pro
přístup k péči.

Vydávat prohlášení a standardy,
které podporují lidská práva
a etické normy.

Zajišťovat kontinuální
vzdělávání v etických otázkách.

Při výuce a studiu zajistit
možnost zabývat se otázkami
etiky a rozhodování.

Lobovat za zapojení sester do
výborů zabývajících se
otázkami etiky.

Zajišťovat dostatek informací,
které by umožňovaly
informovaný souhlas pacienta
a uplatnění práva souhlasit
s léčbou nebo ji odmítnout.

Při výuce a studiu zajistit
možnost zabývat se otázkami
týkajícími se informovaného
souhlasu.

Vydávat standardy a prohlášení
zabývající se otázkami
informovaného souhlasu a
zajistit kontinuální vzdělávání
v této problematice.

Používat takové systémy
dokumentace a zpracování
informací, které podporují
zachovávání mlčenlivosti.

Do osnov zavést poučení
o pojmech soukromí a
zachovávání mlčenlivosti.

Začleňovat otázky soukromí
a zachovávání mlčenlivosti do
národního etického kodexu
sester.

Zajišťovat a sledovat
bezpečnost prostředí na
pracovišti.

Zajistit, aby studenti dokázali
vnímat důležitost sociálních
aktivit při řešení aktuálních
problémů.

Podporovat zdravé a bezpečné
prostředí.

Článek kodexu č. 2: Sestry a ošetřovatelská praxe
Pracovníci a řídící pracovníci

Pedagogičtí a výzkumní
pracovníci

Česká asociace sester

Vytvářet standardy péče a
takové pracovní prostředí, které
podporují poskytování kvalitní
péče.

Nabídnout příležitosti ke
vzdělání, jako je celoživotní
vzdělávání a rozvoj odborných
znalostí a dovedností.

Zajišťovat přístup ke
kontinuálnímu vzdělávání
prostřednictvím časopisů,
konferencí, distančního studia
apod.

Zavádět do praxe systém
pracovního hodnocení,
kontinuálního vzdělávání
a systematické registrace sester.

Provádět výzkum, který
dokazuje spojitost mezi
kontinuálním vzděláváním
a rozvojem odborných znalostí
a dovedností, a šířit jeho
výsledky.

Lobovat za zajištění příležitostí
ke kontinuálnímu vzdělávání
a vytvoření standardů kvality
péče.

Sledovat a podporovat osobní
zdraví ošetřovatelského
personálu ve vztahu k jejich
schopnosti vykonávat své
povolání.

Propagovat význam osobního
zdraví, předávat informace
a ilustrovat jeho vztah
k ostatním hodnotám.

Propagovat zdravý životní styl
mezi ošetřovatelským
personálem. Lobovat za zdravé
pracovní prostředí, služby pro
sestry.
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Článek Kodexu č. 3: Sestry a profese
Pracovníci a řídící pracovníci

Pedagogičtí a výzkumní
pracovníci

Česká asociace sester

Stanovit standardy pro
ošetřovatelskou praxi, výzkum,
vzdělávání a management.

Umožnit vzdělávání týkající se
tvorby standardů ošetřovatelské
praxe, výzkumu, výuky
a managementu.

Spolupracovat s ostatními
institucemi na vytváření
standardů pro vzdělávání, praxi,
výzkum a management
v ošetřovatelství.

Podporovat provádění výzkumu
souvisejícího s ošetřovatelstvím
a zdravím na pracovišti. Šířit
a využívat výsledků výzkumu
v praxi.

Provádět výzkum směřující
k rozvoji ošetřovatelské
profese, šířit a využívat jeho
výsledky.

Připravovat a vydávat
prohlášení a standardy
vztahující se
k ošetřovatelskému výzkumu.

Podporovat členství v národních
asociacích sester, za účelem
tvorby příznivých
socioekonomických podmínek
pro sestry.

Informovat studenty
o důležitosti členství
v profesních sesterských
asociacích.

Lobovat za spravedlivé sociální
a ekonomické pracovní
podmínky v ošetřovatelství.
Připravovat prohlášení
a standardy týkající se otázek
pracovního prostředí.

Článek Kodexu č. 4: Sestry a spolupracovníci
Pracovníci a řídící pracovníci

Pedagogičtí a výzkumní
pracovníci

Česká asociace sester

Budovat povědomí
o specifických a překrývajících
se funkcích a o možnosti vzniku
napětí mezi jednotlivými obory.

Rozvíjet pochopení pro role
ostatních pracovníků.

Stimulovat spolupráci
s ostatními příbuznými obory.

Vytvářet pracovní prostředí,
které podporuje společné
profesní etické hodnoty
a chování.

Informovat o zásadách
ošetřovatelské etiky sestry
i ostatní zdravotnické
pracovníky.

Vytvářet povědomí o etických
otázkách jiných profesí.

Vytvářet mechanismy k ochraně
jednotlivců, rodin i komunit,
pokud by byli ohroženi
zdravotnickým personálem,
který o ně pečuje.

Vzdělávat studenty k ochraně
jednotlivce, rodiny nebo
komunity, pokud by byli
ohroženi zdravotnickým
personálem, který o ně pečuje.

Připravovat dokumenty,
prohlášení, a diskusní fóra
související s bezpečností
pacientů / klientů, pokud by
byli ohroženi zdravotnickým
personálem, který o ně pečuje.
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Šíření etického kodexu pro sestry vytvořeného Mezinárodní radou sester
Aby byl Etický kodex pro sestry účinný, musí jej sestry znát. Vyzýváme vás, abyste
pomohli šířit tento Kodex na školách, mezi sestrami v praxi, v časopisech pro sestry
a v dalších médiích. S Kodexem by se měli seznámit také ostatní zdravotničtí pracovníci
a zaměstnavatelé sester, spotřebitelské skupiny, organizace pro lidská práva, skupiny tvořící
politiku, i veřejnost.
Slovníček termínů používaných v Etickém kodexu sester vytvořeném Mezinárodní
radou sester
Spolupracovník

Jiné sestry a jiní zdravotničtí a nezdravotničtí pracovníci a odborníci.

Kooperující vztah

Profesionální vztah založený na kolegiální a vzájemné aktivitě
a chování, který má za cíl dosažení určitých cílů.

Rodina

Sociální jednotka, skládající se ze členů, kteří jsou spojeni pokrevně,
nebo příbuzenským, emočním či právním vztahem.

Sestra se dělí se společností

Sestra jako zdravotník a občan iniciuje a podporuje vhodné aktivity
vedoucí k uspokojování zdravotních a sociálních potřeb obyvatel.

Osobní zdraví

Duševní, tělesná, sociální a duchovní pohoda sestry.

Osobní údaje

Informace o jednotlivci nebo o rodině získané během pracovního
kontaktu, které jsou důvěrného charakteru a jejichž sdělení může
znamenat porušení práva na soukromí, vznik nepříjemností nebo
poškození jednotlivce či rodiny.

Příbuzné skupiny

Jiné sestry, zdravotničtí pracovníci nebo jiní pracovníci, kteří
poskytují službu jednotlivci, rodině nebo komunitě a jejichž práce
vede k dosažení požadovaných cílů.
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