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ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA  

 

Pravidla etického chování pracovníka v Domově se zvláštním režimem 

1. VE VZTAHU KE KLIENTOVI 

Pracovník v rámci zachování soukromí klienta: 

• nevstupuje do jeho pokoje bez zaklepání, vyzvání klienta. V případě verbálně 

nekomunikujících klientů nevstupuje bez zaklepání. 

• nemanipuluje bez souhlasu klienta s jeho věcmi ve skříních a na nočních stolcích, 

není-li to přání klienta v rámci jeho individuálního plánu. 

• nenechává otevřené dveře od pokojů ani od chodeb v předpokojích, není-li to výslovné 

přání klienta. 

• umožní soukromé jednání s rodinou nebo jinými blízkými klienta beze svědků. 

• nepřevádí klienta po společných prostorách neupraveného, odhaleného. 

• hygienické úkony provádí u klienta tak, aby nemohl být při tom pozorován jiným 

klientem či jinou osobou (používá zástěny). 

• nepokřikuje po klientovi hlasitě na společných ani v soukromých prostorách (chodby, 

jídelny, pokoje aj.). 

 

Pracovník v rámci zamezení ponižujícího zacházení s klientem: 

• klienta vždy oslovuje statutem „pan, paní“ a jeho příjmení. Dle požadavků klienta 

muže být použit i titul klienta „např. pan doktor“. Přání na oslovování klienta je 

zjišťováno již při jednání se zájemcem o službu a zaznamenáno do formuláře 

Přednástupní šetření Pokud si klient přeje oslovovat křestním jménem, je o tomto 

požadavku udělán zápis do programu Cygnus, zároveň s poznámkou, kdo toto 

oslovování může používat. I zde platí oslovování statutem „pan, paní“ a křestní jméno 

klienta.  

• není-li klient schopen vyjádřit přání na oslovování, je způsob oslovování probrán 

s jeho blízkými. Dle požadavků blízkých zaznamenáno do formuláře Přednástupní 

šetření a v průběhu adaptace používán pracovníky, přičemž je sledována a 

zaznamenávána jakákoli reakce klienta na dané oslovování. V adaptační době může 

být oslovování klienta změněno, budou-li se objevovat negativní projevy klienta. 

• oslovení klienta může být také změněno na základě změny jeho zdravotního stavu, 

prohloubení stavu demence, kdy klient přestává reagovat na oslovení příjmením a 

začíná reagovat na oslovení křestním jménem. Všechny projevy klienta je nutné 

vypozorovat a zapsat do programu Cygnus. 

• pracovník nikdy nenálepkuje klienta jeho diagnózou, nepoužívá označení typu 

„ležák“, „alzheimer“, „stěžovatel“ apod. 
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• nikdy s nikým nevede hlasité rozhovory o klientovi na místech, kde by mohl být 

slyšen tímto klientem či jiným klientem, nebo jakoukoli jinou osobou. Nemluví o 

klientovi v třetí osobě, je-li klient v dané místnosti přítomen. 

• usiluje o to, aby klient nebyl vystaven ponižujícímu zacházení ani ze strany jiných 

osob, které v zařízení pobývají nebo do něho přicházejí (jiný klient, návštěvy, 

dobrovolníci, praktikanti, rekvalifikanti, stážisti, veřejnost). 

• u klienta vždy respektuje jeho přirozené tempo, nikdy nevykonává práci rutině, 

klientovi naslouchá. 

Pracovník v rámci osobní svobody klienta: 

• nikdy nebrání klientovi opustit budovu zařízení a to ani tím, že mu zadržuje občanský 

průkaz či finanční hotovost, vyjma situací uvedených v S 01 bodě 8. Uplatňování vůle 

klienta. 

• žádným způsobem neomezuje svobodný pohyb klienta v rámci zařízení. Branka na 

schodech směrem dolů je brána jako zabezpečovací zařízení chránící klienta před 

pádem ze schodů. 

• zachovává mlčenlivost a chrání osobní údaje klienta před jejich zneužitím. 

Pracovník v rámci individuální péče klienta: 

• respektuje volbu klienta, umožňuje mu rozhodovat se s porozuměním důsledků své 

volby. 

• podporuje klienta v činnostech, které mu umožní udržet si co největší samostatnost, 

nedokáže-li klient činnost sám, citlivě jej povzbuzuje a nedirektivně mu pomáhá. 

• individuální přístup ke klientovi uplatňuje také s vědomím toho, že každý má právo na 

přiměřené riziko. 

• snaží se respektovat osobní zvyklosti klienta, zjišťovat jeho zájmy a na základě toho 

stanovovat individuální přístup. 

2. VE VZTAHU K ZAMĚSTNAVATELI 

• pracovník dbá na dobré jméno organizace. 

• chrání duševní vlastnictví organizace (vnitřní metodiky) před zneužitím, neodnáší je 

z organizace mimo budovu, neposkytuje jiným subjektům bez schválení p. ředitelky. 

• dodržuje mlčenlivost ke vztahu ke klientům služby a spolupracovníkům a to v rámci 

pracovního poměru i po jeho skončení. 

• neposkytujr sdělovacím prostředkům žádné informace o domově bez dohody se 

statutárním zástupcem (p. ředitelkou) domova, s výjimkou obecných informací o 

domově, např. webové stránky. V případě zájmu médií, odkazuje na osobu, která je 

v domově pověřena stykem s medii – p. ředitelka. 
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• plní své povinnosti vyplývající ze závazků k organizaci, za svou práci nese plnou 

odpovědnost a snaží se zvyšovat kvalitu poskytované služby. 

• dbá na efektivní využívání materiálně-technického vybavení organizace. 

• chodí do práce upraven, používá ochranné pracovní pomůcky dle vnitřní metodiky. 

 

3. VE VZTAHU KE SVÝM KOLEGŮM 

 

• předává informace nutné pro výkon povolání. 

• ctí mezilidské vztahy (vztahy mezi nadřízenými a podřízeními a v rámci týmu). 

• snaží se chovat přátelsky a vstřícně, uvědomuje si, že týmová práce je základem pro 

kvalitní službu. 

• kritické připomínky vůči kolegům nikdy neřeší před klienty, rodinami, zájemci o 

službu, stážisty, dobrovolníky a veřejností. 

 

4. VE VZTAHU KE SVÉMU POVOLÁNÍ, ODBORNOSTI 

 

• dbá na zvyšování své kvalifikace a dodržování vnitřních předpisů organizace. 

• využívá získané podněty ze školení v praxi a pomáhá k jejich rozšíření a kolegům 

k jejich uplatnění. 

• dbá na svůj vlastní odpočinek, ztrácí-li trpělivost při jednání s klientem, požádá 

spolupracovníka, aby jej vystřídal. Účastní se porad, supervizí, snaží se předcházet 

syndromu vyhoření. 

 

5. VE VZTAHU K RODINÁM 

 

• dodržuje zásady slušného chování. 

• jedná vždy v rámci svých kompetencí (S 09). 
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