
Provozní principy pro instituce zdravotní péče 
(Principy provozu zdravotních zařízení) 
 
Principy 
 

1) Kristus se staral o celého člověka. Abychom dostáli Jeho příkladu, misie Církve 
adventistů sedmého dne zahrnuje i zdravotní péči o celého člověka – jeho tělo, mysl 
a duchovní potřeby. Služba uzdravování zahrnuje péči a soucit s nemocnými a 
trpícími. Rovněž zahrnuje zdravotní prevenci. Učení o prospěchu následujících 
zákonů zdraví, spojitosti duchovních a přírodních zákonů, lidské zodpovědnosti 
vůči těmto zákonům a Kristově milosti, která zaručuje úspěšný život, to vše v sobě 
zahrnuje služba uzdravování.  
 

2) Zařízení zdravotní péče (nemocnice, lékařské / zubařské kliniky, domy 
s pečovatelskou službou, domovy důchodců, rehabilitační centra atd.) fungují jako 
součást služby církve a řídí se církevními standardy zahrnující péči o zachování svaté 
soboty jako dne odpočinku tím, že zachovávají sobotní atmosféru pro pacienty i 
personál, vyhýbají se rutinním záležitostem, neurgentním diagnostikám a 
neurgentním terapiím v sobotu. Tyto standardy také zahrnují podporu ovo-
laktovegetariánské diety bez napodobenin a prostředí bez alkoholu a tabákového 
kouře. Rovněž by měla být podporována kontrola chuti k jídlu, užívání léků s rizikem 
předávkování nebo zneužití a techniky, které zahrnují kontrolu nad myslí jiného 
člověka, nemají být povoleny vůbec. Tato zařízení jsou řízena jako jedna z funkcí 
církve s praktikami a aktivitami zřetelně rozeznatelnými  jako křesťanské svědectví 
adventistů sedmého dne. 
  

3) V souladu s Kristovým znovupotvrzením důstojnosti člověka a Jeho projevem lásky, 
která odpouští a pečuje bez ohledu na minulost a která respektuje právo jednotlivce 
na budoucí rozhodnutí, staví zdravotní zařízení Církve adventistů sedmého dne  
lidskou důstojnost a mezilidské vztahy na přední místo. To zahrnuje náležitou  
diagnostiku a péči kvalifikovaného odborníka; bezpečné, pozorné prostředí, které je 
dobrým zázemím pro uzdravení mysli, těla i duše; vzdělání v oblasti dobrých 
životosprávných návyků. Kromě toho sem patří i účast s pacientem a jeho rodinou při 
umírání.  
 

4) Pravidla zdravotní péče a lékařských postupů vždy musí silně zohledňovat hodnotu 
lidského života, stejně jako individuální důstojnost.  
 

5) Zdravotní zařízení adventistů sedmého dne působí jako součást komunity nebo 
národa, ve kterém slouží. Jako reprezentanti Kristovy lásky mají zájem na zdraví 
obyvatel v komunitě nebo zemi, kde se nachází. Respektují zákony té které země 
stejně jako pravidla pro provoz takových institucí a úřadů, které jim vydávají licenci 
pro jejich činnost.  
 

6) Tyto instituce u sebe přijímají duchovní všech přesvědčení a náboženství, kteří chtějí 
navštěvovat své spoluvěřící. 
  

7) Posláním těchto institucí je reprezentovat Krista v celé komunitě a zvláště před těmi, 
kdo potřebují jejich služby. Tomu dostávají díky soucitnému a kompetentnímu 
personálu, který dodržuje praxi a standardy Církve adventistů sedmého dne. Aby se 
personál zdravotních zařízení rozvíjel, plánují tyto instituce pravidelná školení, aby 
jejich pracovníci rostli profesionálně, vědomostně a sdíleli Boží lásku. Dlouhodobá 
podpora zaměstnanců zahrnuje formální vzdělání budoucích pracovníků včetně 
využití zdravotní instituce pro praxi studentů medicínských oborů.  



8) Instituce musí zodpovědně nakládat s penězi v souladu s Pracovním řádem Církve 
adventistů sedmého dne. 
  

9) Primární prevence a vzdělání v oblasti péče o zdraví je nedílnou součástí výchovy 
těchto institucí. 
  

10) Vedení a řízení jednotlivých zdravotních zařízení je pravidelně a soustavně 
konzultováno s Oddělením zdraví a střídmosti. Tato komunikace podle možností a 
okolností probíhá s misií / sdružením, unií, divizí a Oddělením zdraví a střídmosti při 
Generální konferenci.  

 
Zřízení a zrušení instituce zdravotní péče 
 

1) Při zvažování o otevření nové instituce, dostavbě větších částí nebo hodnocení 
průběhu stávající instituce je bráno na zřetel následující:  

a. Dlouhodobé plánování církve v té které oblasti a zda je instituce zaměřená v souladu 
s posláním církve.  

b. Jaký druh zdravotní péče potřebují lidé v konkrétní oblasti.  
c. Dostupné zdroje, zejména finanční, lidské a vybavení potřebné k řízení a fungování 

takové instituce.  
d. Zákony země, které regulují provoz zdravotní instituce.  
e. Zákony země, které určují uzavření zdravotní instituce.   
f. Celkový vliv, jaký bude mít zrušení takové instituce na církev a komunitu v té které 

oblasti.  
g. Potřeba vzdělání církve.  

 
 
 
 
 
Toto stanovisko bylo vydáno Výkonným výborem Generální konference Církve adventistů 
sedmého dne na Výročním zasedání v Nairobi, státě Keňa, v říjnu roku 1988.  


