Domov Kytín, poskytovatel sociálních služeb

Etický kodex Domova Kytín, poskytovatele sociálních služeb
Všichni pracovníci se při práci s uživateli řídí „Etickým kodexem pracovníků Domova
Kytín“, kde se klade důraz na zachování důstojnosti, práva na soukromí, respekt k
individualitě a osobnosti uživatele. Etický kodex pracovníků Domova Kytín vychází Etického
kodexu Společnosti sociálních pracovníků ČR a z principů Mezinárodní federace sociálních
pracovníků.
 Pracovník Domova Kytín (dále DK) při své práci zachovává úctu k životu, respektuje
lidská práva a důstojnost každého jednotlivce bez ohledu na věk, pohlaví, rasu,
národnost, víru, politické přesvědčení a sociální postavení.
 Pracovník DK přistupuje ke své práci s veškerou odbornou schopností a manuální
dovedností, kterou má – s vědomím profesionální odpovědnosti za podporu zdraví,
zmírňování utrpení, za přispění ke klidnému umírání a důstojné smrti.
 Pracovník DK poskytuje zdravotní péči v rozsahu své odbornosti a pravomocí, s
potřebnou mírou autoregulace a empatie.
 Pracovník DK poskytuje péči a podporu uživatelům služby. Chrání informace o těch,
kterým svou službu poskytuje, bez ohledu na způsob, jakým jsou tyto informace
získávány. Všechny informace považuje za důvěrné a je si vědom povinnosti
zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem
svého povolání.
 Povinnou dokumentaci vede pečlivě a pravdivě, chrání ji před zneužitím a
znehodnocením.
 Pracovník DK v rozsahu své odbornosti a pravomocí poskytuje uživatelům DK
informace, které jim pomáhají převzít spoluzodpovědnost za svůj zdravotní stav a
případnou léčbu.
 Pracovník DK prohlubuje znalosti o právních předpisech platných pro jeho profesi a
dodržuje je.
 Pracovník DK při poskytování péče - služby uživatelům, dbá v maximální možné míře
o zajištění intimity.
 Pracovník DK nesmí zneužít důvěru a závislost uživatele a to jakýmkoliv způsobem.
 Pracovník DK je odpovědný za kvalitu jím poskytované péče - služeb.
 Pracovník DK jedná a vystupuje tak, aby jeho chování přispělo k udržení prestiže a
společenského uznání DK poskytovatele sociálních služeb.
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