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Etický kodex sester 
 

 Sestra je povinna převzít profesionální odpovědnost za péči o zdraví, prevenci nemocí  
a za zlepšování zdravotního stavu nemocných právě tak, jako za tišení bolesti. 

 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, věk, pohlaví, politické přesvědčení 
a sociální postavení. 

 Sestra poskytuje péči jednotlivci, rodině a společnosti a spolupracuje v tom i s 
reprezentanty jiných oborů. 

 Sestra chrání informace o osobních poměrech pacienta, považuje je za důvěrné  
a svědomitě hodnotí, v jakém rozsahu a komu může tyto důvěrné informace předat. 

 Sestra při poskytování péče respektuje životní hodnoty a obyčeje jednotlivce i jeho 
právo na sebeurčení. 

 Sestra přijímá osobní odpovědnost za svá rozhodnutí při ošetřování a za následné 
chování. 

 Sestra uplatňuje získané znalosti a řídí se individuální způsobilostí a schopností při 
vyhledávání konzultace, při přijímání a předávání sesterské činnosti jiným. 

 Sestra usiluje o nejvyšší možný standard ošetřovatelské péče v mezích možností dané 
situace. 

 Sestra spolupracuje s jinými profesionály zdravotní péče, uznává a respektuje jejich 
přínos  
a vyvíjí úsilí o patřičnou úroveň morálních vztahů zdravotnického týmu. 

 Sestra provádí zodpovědně indikovanou odbornou péči, ale odepře účast na jednání, 
které odporuje etice či jejímu svědomí. 

 Sestra na sebe klade při výkonu povolání vždy nejvyšší požadavky. 

 Sestra má pro výkon své profese morální předpoklady a příslušné odborné znalosti  
a využívá každé vhodné příležitosti k udržení a ke zvýšení profesionálních znalostí  
a způsobilosti. 

 Sestra svým příkladným chováním hraje velkou roli při zavádění žádoucích mravních 
zásad a kriterií do ošetřovatelské praxe. 

 Sestra se podílí prostřednictvím profesní organizace na vytvoření, uskutečňování  
a zlepšování vhodných sociálních, ekonomických a pracovních podmínek  
v ošetřovatelství. 
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 Sestra se aktivně podílí na úsilí zdravotnictví chránit a uskutečňovat vysokou kvalitu 
sesterské péče. 

 Sestra se se spoluobčany a ostatními zdravotníky zodpovědně podílí na iniciativním 
uspokojování bio-psycho-sociálně-ekologických potřeb veřejnosti.  

 Sestra se podílí na objektivní informovanosti veřejnosti v oblasti zdraví a všech aspektů, 
které mohou zdraví ovlivnit. 

 Sestra svým životním stylem ovlivňuje tradice a zvyky společnosti, v níž žije a pracuje. 
 

I. ETICKÁ PRAVIDLA ZDRAVOTNÍ PÉČE 

1. Sestra je povinna převzít profesionální odpovědnost za péči o zdraví, prevenci nemocí a za 
zlepšování zdravotního stavu nemocných právě tak, jako za tišení bolesti.  

2. 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.  

3. Sestra poskytuje péči jednotlivci, rodině a společnosti a spolupracuje v tom i s reprezentanty 
jiných oborů.  

II. ZDRAVOTNÍ SESTRA A SPOLUOBČAN 

1. Sestra má v první řadě zodpovědnost za občany, kteří potřebují zdravotní péči. Při 
poskytování péče respektuje zdravotní sestra víru jednotlivce, jeho životní hodnoty a obyčeje 
a snaží se vytvořit podmínky respektující individualitu.  

2. Sestra chrání informace o osobních poměrech pacienta, považuje je za důvěrné a svědomitě 
hodnotí, v jakém rozsahu a komu může tyto důvěrné informace předat.  

III. ZDRAVOTNÍ SESTRA A PÉČE V PRAXI 

1. Sestra je osobně zodpovědná za kvalitu poskytované péče a za obnovování svých odborných 
znalostí cestou neustálého vzdělávání.  

2. Sestra se snaží udržovat pečovatelský standard na co nejvyšší úrovni, a to v každé situaci.  
3. Sestra hodnotí jak svou kvalifikaci, tak i kvalifikaci jiných osob, když přejímá odpovědnost za 

jistý úkol a když jej předává jiným osobám.  
4. Sestra ve funkci jedná tak, aby její chování přispělo k dobré pověsti povolání.  

IV. ZDRAVOTNÍ SESTRA A SPOLEČNOST 

1. Sestra, podobně jako ostatní občané, podporuje požadavky obyvatelstva na zdravotní  
a sociální zabezpečení a je v této věci iniciativní.  

V. ZDRAVOTNÍ SESTRA A SPOLUZAMĚSTNANCI 

1. Sestra je zodpovědná za realizaci spolupráce s ostatními zdravotníky všech profesních 
kategorií.  
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2. Sestra podle nutnosti zasahuje tak, aby chránila jednotlivce, jestliže péče o něj je ohrožena 
nevhodným chováním jiného zdravotníka či občana.  

VI. ZDRAVOTNÍ SESTRA A POVOLÁNÍ 

1. Sestra je odpovědná za realizaci vysokého standardu zdravotní a ošetřovatelské péče a za 
své odborné vzdělávání.  
Sestra soustavně pracuje na definování a kultivaci vnitřního obsahu zdravotní  
a ošetřovatelské péče. Dbá též o vytváření důstojných pracovních podmínek umožňujících 
realizaci zdravotní  
a ošetřovatelské péče. 
 

ETICKÝ KODEX PORODNÍCH ASISTENTEK 
 

I. VZTAHY V PORODNICTVÍ 

1. Porodní asistentky respektují právo ženy na informovanou volbu a snaží se ženy vést k tomu, 
aby přijaly odpovědnost za svá rozhodnutí. 

2. Součástí přístupu porodních asistentek je podporovat právo žen na aktivní účast 
v rozhodnutích, která se týkají poskytované péče. Porodní asistentky rovněž usilují o to, aby 
se ženy-klientky mohly samostatně vyjadřovat k otázkám zdraví a rodiny ve své společnosti  
a kultuře. 

3. Porodní asistentky i jejich klientky spolupracují s úřady a fondy na vymezení (definování) 
potřeb, které má zdravotní péče zajistit. Zároveň se snaží zajistit úměrné rozdělování 
dostupných zdrojů podle priorit. 

4. Porodní asistentky se vzájemně podporují ve svém pracovním kolektivu a aktivně u sebe i u 
jiných pěstují přiměřený pocit vlastní hodnoty. 

5. Porodní asistentky kooperují s dalšími zdravotnickými pracovníky. Podle potřeby se obracejí 
na jiné zdravotnické profese, využívají jejich kompetencí a konzultují s nimi stav svých 
klientek. 

6. Porodní asistentky si jsou vědomy vzájemné závislosti lidí ve své profesi a snaží se řešit 
vznikající konflikty. 

7. Porodní asistentky nesou odpovědnost i vůči své vlastní osobě jakožto jedinci s morálním 
vlastnictvím, sebeúctou a integritou. 
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II. PORODNICKÁ PRAXE 

a.       Porodní asistentky poskytují ženám a rodinám péči zohledňující kulturní 
různorodost.    Současně usilují o to, aby aplikací těchto kulturních pojetí nevnášely do své 
péče postupy, jež by mohly působit škodu. 

b.      Porodní asistentky budují v ženách dané společnosti realistická očekávání, spojená 
s těhotenstvím, porodem a péčí o dítě. Minimálním optimistickým očekáváním je to, že žena 
by početím, donošením a zaopatřením dítěte neměla utrpět žádnou újmu. 

c.       Ve všech prostředích a kulturách porodní asistentky užívají svých znalostí z profese 
k zajištění bezpečného postupu při porodu. 

d.      Za všech okolností porodní asistentky reagují na psychologické, tělesné, citové  
a duchovní potřeby žen, o něž pečují. 

e.       Porodní asistentky jdou celoživotně mladým i starším ženám, rodinám  
i spolupracovníkům příkladem v účinné podpoře zdraví. 

f.        Porodní asistentky se po celou dobu své profesní kariéry rozvíjejí po stránce 
osobnostní, intelektové a odborné. Tento rozvoj se snaží využít v praxi. 

 

III. PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI PORODNÍCH ASISTENTEK 

a.       Porodní asistentky považují informace o klientkách za důvěrné a soukromé. Sdělují je 
pouze v odůvodněných případech. 

b.      Porodní asistentky nesou odpovědnost za svá rozhodnutí a činy, včetně důsledků, které 
z nich vyplývají pro příjemce péče. 

c.       Porodní asistentky mohou odmítnout účast na činnostech, s nimiž zásadním způsobem  
a z morálního přesvědčení nesouhlasí. Důraz na osobní svobodu svědomí by však neměl 
připravit klientky o základní zdravotnické služby. 

d.      Porodní asistentky chápou negativní důsledky, které by mohlo na zdraví žen a dětí mít 
jakékoliv porušení etických zásad a lidských práv. Usilují o to, aby k takovémuto porušování 
nedocházelo. 
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e.       Porodní asistentky se podílejí na rozvoji zdravotní politiky a jejím zavádění do praxe, 
pokud se jedná o zájmy zdraví žen a rodin s dětmi. (Revidováno v květnu 1999.) 

  

IV. POKROK V PORODNICKÉ TEORII A PRAXI 

a.       Porodní asistentky zajišťují, aby  rozvoj v porodnictví vycházel z takových praktik, které 
chrání osobní práva žen. 

b.      Porodní asistentky mnoha různými způsoby (například výzkumem a tzv. peer review2 
postupem) rozšiřují a předávají znalosti ve svém oboru. 

c.       Porodní asistentky se podílejí na formálním vzdělávání a výchově studentek  
i absolventek porodnických oborů. 

  

 

 
 
 
 
 

http://www.unipa.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=161%3Aetickykodex&catid=36&Itemid=100#_ftn2

