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Prohlášení: Nemocniční kaplanství uprostřed proměn 
Úvod 
Úmyslem tohoto prohlášení je:   

• Podnítit diskuzi a výměnu názorů ve společenství evropských nemocničních kaplanů. 
• Pomoci vedení zdravotnických organizací, církví a náboženských společností, aby 

lépe porozuměli roli a vizi nemocničních kaplanů.   
• Informovat zdravotníky a pracovníky církví a náboženských společností o rozsahu 

nemocničního kaplanství a jeho trendech napříč Evropou. 
Zasazení do kontextu 
Vzhledem k tomu, že se zdravotnictví v celosvětovém měřítku rychle mění, pracují nemocniční 
kaplani v prostředí plném změn. Ty jsou pro kaplany příležitostí, aby aktivně a inovativně přispívali 
k humanizaci zdravotnických systémů tím, že budou všem poskytovat nejlepší možnou duchovní péči.   
 
Kvalitní duchovní péče 
Tváří v tvář takovým změnám musí být nemocniční kaplani pevně zakotveni ve své víře, přesvědčení 
a hodnotách a z těchto zdrojů musí vycházet ve své praxi. Své odborné znalosti a dovednosti musí 
neustále udržovat na aktuální úrovni. Musí také teologicky a duchovně reflektovat svou činnost, stejně 
jako její kulturní a sociální kontext. Takovéto trvale se prohlubující povědomí umožňuje kaplanům 
pracovat s lidmi hlásícími se k nejrůznějším světovým názorům a vírám, a přitom si zachovat vlastní 
integritu.  
Nemocniční kaplani jsou specialisté na poskytování spirituální (duchovní) 1

 

 péče, přičemž se důsledně 
drží holistického pohledu na člověka v jeho vztazích, ať už jde o pacienty, jejich blízké nebo 
zdravotníky. Kaplani spolupracují s ostatními zúčastněnými ve zdravotnictví tak, aby vytvářeli etická 
a smysluplná uzdravující společenství, která staví na základních hodnotách vlastních všem církvím a 
náboženským společnostem, jako je láska, soucit a spravedlnost.  

Nezbytnost výzkumu 
I když není jednoduché vyhodnocovat duchovní péči, je důležité provádět výzkum pro zvýšení kvality 
této péče.  Proto společenství kaplanů Evropské sítě nemocničního kaplanství aktivně podporuje 
výzkum jako nedílnou součást své kaplanské činnosti. Tento výzkum se musí spíše zaměřit na 
„výstupy“ než na „procesy“. Všichni kaplani musí průběžně rozvíjet svou praxi na základě aktuálního 
výzkumu. 
Výzkum je nepostradatelnou součástí současné zdravotní péče. Také péče poskytovaná kaplany musí 
být erudovaná, a to na základě výzkumu založeného na praxi. Kaplani jsou dobře vybaveni provádět 
narativní výzkum, protože naslouchání a interpretování příběhů pacientů je jádrem jejich práce. Při 
výzkumu mohou používat a rozvíjet strategickou spolupráci s ostatními zdravotnickými disciplinami.  
Sdílení výsledků výzkumu také pomůže, aby poskytovatelé zdravotnické péče a církve a náboženské 
společnosti byli informováni o roli a významu kaplanství, což zase podpoří kaplanství. 
 
Výzva k aktivitě 
Za účelem poskytování kvalitní duchovní péče („Best Spiritual Care“) vyzýváme: 
 

• Všechny kaplany, aby sledovali současný výzkum a v souladu s ním rozvíjeli svou 
praxi. Některé kaplany pak, aby vedli výzkumné programy, aby bylo zajištěno, že 
vysoce kvalitní výzkum bude orientován na nemocniční kaplanství.   

• Poskytovatele zdravotnické péče, aby po svých kaplanech požadovali, aby svou praxi 
rozvíjeli ve světle současného výzkumu, a aby podporovali ty kaplany, kteří výzkum 
provádějí. 

                                                 
1 Pojem „spiritual“ lze z angličtiny překládat dvěma výrazy: spirituální nebo duchovní 



• Církve a náboženské společnosti, aby podporovaly ty modely nemocničního kaplanství, 
které jsou založené na výzkumu.     
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