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Etický kodex sester 

 

Sestry mají čtyři základní povinnosti: 

pečovat o zdraví, předcházet nemocem, navracet zdraví a zmírňovat utrpení. 

 

1.   Sestry a spoluobčan 

 Sestra spoluzodpovídá za péči poskytovanou občanům, kteří ji potřebují. Při poskytování 

ošetřovatelské péče sestra vytváří prostředí, v němž jsou respektována lidská práva, hodnoty, 

zvyky a duchovní přesvědčení jednotlivce, rodiny a komunity. 

 

 Sestra zaručuje, aby byly jednotlivým osobám poskytnuty dostatečné informace, z nichž může 

vycházet jejich souhlas s péčí a související terapií. 

 

 Sestra dodržuje povinnost mlčenlivosti, chrání důvěrné informace pacienta. Tyto informace 

sděluje dalším lidem pouze na základě souhlasu pacienta a lékaře. 

 

 Sestra se spolupodílí na zahájení a podpoře aktivit zaměřených na uspokojování zdravotních a 

sociálních potřeb občanů, zejména občanů patřících do ohrožených skupin. 

 

 Sestra je také spolu-zodpovědná za zachování přirozeného prostředí a jeho ochranu před 

znehodnocováním, znečišťováním, úpadkem a ničením. 

 

2.   Sestry a jejich ošetřovatelská praxe 

 Sestra nese osobní odpovědnost za ošetřovatelské činnosti a za udržování své kvalifikace na 

potřebné výši průběžným celoživotním studiem. 

 

 Sestra je povinna realizovat co možná nejvyšší úroveň poskytované péče. 

 

 Sestra pečuje o své vlastní zdraví, aby nebyla narušena její schopnost poskytovat péči. 

 

 Sestra pečlivě posuzuje svou kvalifikaci a své schopnosti při přijímání určité povinnosti a stejně 

tak posuzuje kvalifikaci a schopnosti osob, které pověřuje plněním určité povinnosti. 

 

 Sestra za všech okolností dodržuje pravidla slušného chování, vytváří profesionální image a 

prestižní postavení sester ve společnosti, což přispívá k budování dobré pověsti profese a 

zvyšuje důvěru občanů. 

 

 Sestra při poskytování péče usiluje o to, aby se při užívání nové techniky a uplatňování 

vědeckého pokroku dbalo na bezpečnost, důstojnost a lidská práva občanů/pacientů. 

 

3.   Sestry a profese 

 Sestra hraje rozhodující roli při určování, vytváření a realizaci norem ošetřovatelské praxe, 

řízení, výzkumu a vzdělávání. 

 

 Sestra se aktivně podílí na rozvoji základní soustavy odborných znalostí vycházejících z 

vědeckého poznání. 

 

 Sestra se prostřednictvím profesní, odborové nebo jiné organizace podílí na vytváření a 

zachování spravedlivých sociálních a ekonomických pracovních podmínek v ošetřovatelství. 
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4.   Sestry a jejich spolupracovníci 

 Sestra úzce spolupracuje se všemi spolupracovníky oboru ošetřovatelství a dalších oborů. 

 

 Sestra je povinna účinně zasáhnout, pokud je péče o nemocného ohrožena jejím 

spolupracovníkem nebo kteroukoliv jinou osobou. 

 

Sestry z České republiky se prostřednictvím České asociace sester hlásí k Etickému kodexu 

Mezinárodní rady sester (ICN), který byl projednán sněmem předsedkyň a předsedů sekcí a regionů 

ČAS, přijat Etickou komisí a Prezidiem ČAS a je platný od 29. března 2003. 

 


