
Základy zdravotnické a klinické etiky   

Cílová skupina: lékaři a nelékařské zdravotnické profese 

 Vzdělávací cíl: 
V dnešní době začíná převládat hrubý utilitarismus a matení v otázkách dobra a 
zla;  je proto důležitým úkolem připomínat vnitřní mravnost všech 
zdravotnických profesí. Ta vychází ze vztahu mezi člověkem, který trpí, a tím, 
který má to privilegium, že mu může pomoci.  

Lékaře, zdravotní sestry, farmaceuty a i jiné pracovníky v okruhu zdravotnictví 
spojuje jednoznačně „společná etika“. Významné mezinárodní profesní 
organizace se již po léta sdružují v tomto duchu. 20. ledna 2014 podepsaly 
v Ženevě rámcovou dohodu i s Mezinárodní aliancí organizací pacientských. 
Shodly se na principech „etické spolupráce“. Sestry zde zastupovala 
Mezinárodní rada zdravotních sester (ICN). Vytýčily čtyři základní principy, 
z nichž prvořadým je nutnost „postavit nemocné ve všem na první místo“; 
ostatní se týkají etiky výzkumu a inovací, nezávislosti, transparentnosti a 
zodpovědnosti.  

1. kurz 

Přednášející: Prof. MUDr. Marta Munzarová, CSc. 

Kde: Církevní střední zdravotnická škola Grohova s.r.o. 

Jak: Kurz má 8 hodinovou dotaci a bude probíhat ve dvou blocích 

Kdy:        1. blok 28. 1. 2015 středa14.00–18.00 hod 

     2. blok 18. 2. 2015 středa14.00–18.00 hod  

1. blok  

Obecná etika 

 Základní pojmy (etika – filozofická disciplína, profesní etika, 
deontologismus, normativní etika, konsekvencionalismus, utilitarismus, 
bioetika). 

 Hippokratova přísaha a hippokratovská tradice. Etické kodexy. 
 Etika a náboženství (judaismus, křesťanství, Islám). 
 Principy moderní lékařské etiky (a bioetiky). Rozbory uvedených principů 

(především respektu k autonomii nemocného v různých souvislostech). 
 Vnitřní mravnost lékařství (zdravotnictví). 

  



. 
2. blok   

 Problematika svědomí. 
 Důstojnost člověka. Nutnost respektovat všechny jeho vzájemně 

provázané dimenze (fyzickou, psychickou, sociální a spirituální). 
 Lidská práva a práva nemocných (významné a závazné mezinárodní 

dokumenty – deklarace a úmluvy). 
 Problematika lékařského výzkumu. 
 Aktuální otázky (eutanazie, „nechání zemřít“, náhradní mateřství, 

embryo – člověk, nebo výzkumný materiál? apod.)  
  

2. kurz  
Základy klinické etiky  
Přednášející: MUDr. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D.  
 
Cílová skupina: lékaři a nelékařské zdravotnické profese  

Kde: Církevní střední zdravotnická škola Grohova s.r.o. 

Jak: Kurz má 16 hodinovou dotaci a bude probíhat ve dvou blocích 

Kdy:         1. blok 16. 5. 2015 sobota 9.00–15.00 hod 

2. blok 13. 6. 2015 sobota 9.00–15.00 hod 

                         Tento kurz přináší praktický pohled na řešení eticky nepřehledných a 
komunikačně náročných situací v České republice. V zahraniční se uplatňuje tzv. 
etické poradenství, kdy zdravotnické zařízení zaměstnává pracovníka, případně je 
zřízeno tzv. etické komité (neplést s etickými komisemi, věnujícím se posuzování 
otázek kolem klinického výzkumu), který se řešením složitých etických otázek 
zabývá (otázek kolem nezavádění a ukončování terapie, zavádění sondy PEG, a 
mnoha dalšími). Ve světě (např. v USA nebo v Německu) jsou vypracovány 
metodologie, jak takové situace řešit, jak implementovat takovou službu do 
organizační struktury zdravotnického zařízení. Důležité je také vzdělání, dovednosti 
a osobnostní charakteristiky pracovníka, který etické poradenství poskytuje. I to 
bude obsahem kurzu. 

1. blok  

Metody, které lze při řešení eticky nepřehledných situací používají, 

 Přístup čtyř rovin - Jonsen, Siegler, Winslade 
 IntegratedEthics program  
 Nijmegenský přístup + Hermeneutická metoda 



 Kazuistický přístup 

    2. Jak lze etické poradenství do struktury zdravotnického zařízení 
implementovat? 

 Top-down model 
 Bottom-up model 
 Organizační varianty 
 Náčrt finančního rámce 

     3. Nároky na etického poradce 

 vzdělání 
 dovednosti 
 osobnostní rysy 

 
     4. Zadání práce pro uchazeče: Představit vlastní kazuistiku, ukázat, jakou 
metodou jí řešili.  

2. blok  
               V tomto kurzu účastníci sami představí kazuistiky, které sami 
zpracují podle doporučení z předchozího kurzu. Obsahem kurzu bude pak 
společná diskuze účastníků i lektorů nad kazuistikami. 
  
Přednášející: Dr. iur. et JUDr. Helena Krejčíková, Ph.D., MUDr. Jaromír 
Matějek, Ph.D., Th.D. 
Společný wokrshop nad přinesenými kazuistikami. Komentovat bude  
Helena Krejčíková z Centra zdravotnického práva a pediatr a etik Jaromír 
Matějek z Ústavu etiky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 

 
Hodinová dotace: 
Výuka celého kurzu činí 24 vyučovacích hodin rozdělen do čtyř setkání.  

Počet účastníků a upřesnění cílové skupiny uchazečů: 
V prvním kurzu je počet účastníků neomezen. V druhém kurzu bude nejméně 
15 a nejvíce 30 účastníků. 
 
Způsob vyhodnocení akce: 
Absolvent kurzu získá certifikát pro nelékařské pracovníky. Za celý cyklus kurzu 
bude přiděleno 16 kreditů. Pro lékaře bude kurz akreditován u Lékařské komory  



 

Způsob přihlašování 
Přihlášky: zasílejte na Zuzanu Kostkovou, e-mail: vzdelavani@grohova.cz, 
 tel.: 538 711 182 

Přihlášku a více informací získáte na www.grohova.cz. 
Registrační poplatek zasílejte, prosíme nejpozději 10 dnů před zahájením kurzu, 
na účet č. 35-4784430217/0100.Variabilním symbolem bude vaše rodné číslo, 
do označení odesílatele napište vaše příjmení. 

Celková cena obou kurzů pro jednoho účastníka  je 2700,-Kč,  

cena  za první kurz, první a druhý blok 900,- Kč (cena jednoho bloku je 450,-Kč)     

cena  za druhý kurz, první a druhý blok 1800,- Kč (cena jednoho bloku je 900,-Kč)    

 

Koordinátor kurzu: Zuzana Kostková 
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