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Souhrn
Etické poradenství je služba, která řeší eticky konfliktní a komunikačně komplikované situace
v souvislosti s poskytování zdravotní péče.
V zahraničí (USA) je to služba, fungující systematicky od 70. let 20. století. Nyní existují i
taková zdravotnická zařízení, která mají službu etického konziliáře zajištěnou 24 hodin denně,
7 dní v týdnu. Efektivně zřízená služba etického poradenství je nezbytnou podmínkou
k získání akreditace zdravotnického zařízení, které má více než 400 lůžek. I v Německu jde o
bouřlivě rozvíjející se oblast.
Zavedení etického poradenství má pozitivní vliv na pacienty, zaměstnance zdravotnického
zařízení, i na organizaci jako celek.
U pacientů zlepšuje kvalitu péče, zkracuje délku pobytu na JIP, zlevňuje terapii; to vše při
stejné mortalitě. Zdravotníkům je etické poradenství pomocí v morálním distresu (tísni), tzn.
stavu, kdy jsou nuceni jednat jinak, než jak se domnívají, že je eticky správné. Úleva od
morální tísně je pak i prevenci syndromu vyhoření. Studie, provedené v USA v osmdesátých
letech minulého století také dokládají, že pro organizaci, kde je zavedeno etické poradenství
je snadnější nábor personálu a je nižší i fluktuace personálu. Organizace je výkonnější,
pracovníci pracují efektivněji, s vyšší produktivitou. Organizace jako celek má pak méně
soudních sporů, z nich pocházejících finančních závazků; mají také lepší mediální obraz.
Základní metodou etického poradenství je tzv. ethics facilitation/mediation; ve vztahu
k lékařské etice a právu pak podrobněji tzv. principled resolution.
Etické poradenství je služba, která zcela jednoznačně v českém zdravotnictví chybí. Pokud si
česká veřejnost stěžuje na to, že lékaři neumějí komunikovat a že se nechovají eticky, pak
etické poradenství může být velmi efektivní odpovědí.

Kontakt:
MUDr. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D.: jaromir.matejek@lf3.cuni.cz
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SPECIFIKA OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE U PŘÍSLUŠNÍKŮ SCIENTOLOGICKÉ
CÍRKVE
Mgr. Helena Michálková, Ph.D., Mgr. Eva Matoušková
Ústav ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče, Zdravotně sociální fakulta,
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
__________________________________________________________________________
Souhrn
Scientologická církev byla oficiálně zaregistrována v Los Angeles roku 1954. Zakladatelem
hnutí je americký spisovatel science-fiction a beletrie Laffayete Ron Hubbard, který prováděl
výzkumy týkající se lidského ducha, tím vznikla použitelná náboženská filozofie Scientologie. V České republice zatím nebylo možné Scientologickou církev oficiálně
zaregistrovat, proto po právní stránce působí jako občanské sdružení Dianetické centrum.
Cílem práce je poznání specifik ošetřovatelské péče u příslušníků Scientologické církve a
určení specifik jejich životního stylu. K cílům bylo stanoveno pět výzkumných otázek.
Výzkumná otázka 1: Mají příslušníci Scientologické církve specifické potřeby při
poskytování ošetřovatelské péče? Výzkumná otázka 2: Jaký je vztah příslušníků
Scientologické církve k poskytované zdravotní péči v ČR? Výzkumná otázka 3: Mají
příslušníci Scientologické církve specifické spirituální potřeby? Výzkumná otázka 4: Jaký
mají příslušníci Scientologické církve přístup ke svému zdraví? Výzkumná otázka 5: Mají
příslušníci Scientologické církve specifický životní styl? Ke sběru dat pro naplnění
výzkumných cílů byla použita metoda kvalitativního výzkumu, pomocí techniky
polostrukturovaného rozhovoru vedeného s příslušníky Scientologické církve.
Kvalitativním šetřením bylo zjištěno hlavní a nejvýraznější specifikum při poskytování
ošetřovatelské péče scientologům a tím je dodržování ticha v době, kdy je mysl oslabena.
Dále výzkum ukázal, že scientologové si lékařů váží a nevylučují je, pokud se jedná o případy
úrazu či ohrožení života. Běžně podstupují preventivní prohlídky a nebrání se ani očkování,
pokud mají dostatek informací. Jedinou výjimku představuje psychiatrie. Dostávání asistů
reprezentuje jedinou spirituální potřebu a v oblasti životosprávy nemá Scientologická církev
žádná specifika.

Kontakt:
Mgr. Helena Michálková, Ph.D.: michalkova.hela@seznam.cz
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KRYCÍ MATERIÁL – NOVÉ TRENDY VLHKÉ TERAPIE
Mgr. Denisa Wagnerová
Product specialist, Mölnlycke Health Care
__________________________________________________________________________
Souhrn
Sdělení je zaměřeno na nejnovější klinické poznatky v oblasti používání lokálního krytí v
podpoře hojení ran, vše s důrazem na interpretaci klíčových poznatků z klinických studií.
Využití těchto nových důkazů pro změny zavedených postupů a zlepšení poskytované péče s
přihlédnutím na snižování nákladů. Hlavní praktický příklad byl zaměřen na možnosti
prevence postradiační dermatitis při použití klinicky ověřeného krytí Mepitel Film® při
radioterapii a možnosti řešení i již vzniklých komplikací s dalšími typy krytí se Safetac
technologií spol. Mölnlycke Heath Care. Součástí byla i praktická ukázka z klinické praxe,
upozornění na správnou aplikaci těchto krytí a také ukázka nevhodných postupů použití.
Účastníci konference obdrželi překlady studií a edukační materiály.

Kontakt:
Mgr. Denisa Wagnerová: Denisa.Wagnerova@molnlycke.com
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