
 
     Etika č.1 
 
 
 
Etika hledá obecné základy, na nichž stojí morálka 
Etika hodnotí jednání člověka z hlediska dobra a zla 
 
Lékařská etika -  aplikovaná etika 
Teoreticko-vědecké poznání a řešení morálních problémů v ošetřovatelství, lékařství, 
zdravotnictví 
 
Hippokratova přísaha 

- ne euthanasie , ne potrat, nepoužiji nože 
- blaho pacienta, mlčenlivost 
- úcta ke svému učiteli 

Hippokratova přísaha je přísaha skládaná lékaři, která obsahuje základní etické principy 
jejich povolání. Je tradičně připisována Hippokratovi nebo některému z jeho žáků, ale její 
postoje mohly mít kořeny i v učení Pythagorejců.[1] Její dnešní text se liší od původního v 
rámci jednotlivých zemí či dokonce i jednotlivých lékařských škol. V řadě moderních verzí 
bylo např. vypuštěno odvolávání se na bohy, slib o vyučování lékařství pouze mužům a také 
části, které lékaři zakazují vyvolat potrat a provádět eutanázii. 

Etický kodex Lékařské komory České republiky 
kromě obecných zásad vymezuje vztah lékař – výkon povolání, lékař – nemocný,      
lékař – lékař, lékař – nelékař 
porušení etického kodexu podléhá řízení a sankcím uvedeným v zákonu  o České 
lékařské komoře a v Disciplinárním řádu ČLK 

Etický kodex je dokument, který upravuje obecná i konkrétní pravidla práce v jednotlivých 
organizacích a profesích. Svůj etický kodex mají např. lékaři (Hippokratova přísaha), 
právníci, novináři a další profese. Také některé organizace, sdružení nebo firmy mohou 
vytvářet kodex pro své zaměstnance, a to buď závazné (zaměstnanec může dostat při smlouvě 
kodex k podepsání a na základě jeho porušení mu hrozí výpověď) nebo nezávazné (jejichž 
dodržování je dobrovolné). 

Úmluva  o lidských právech a biomedicíně Rady Evropy 
Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie   

a medicíny 
Bioetická konvence, Konvence o bioetice, Konvence o biomedicíně, Štrasburská deklarace 
 - veškerá důležitá opatření nezbytná k ochraně důstojnosti člověka a základních práv 

jedince v souvislosti s aplikací biologie a medicíny 
 - v případě rozporu  českou legislativou je  text úmluvy nadřazen zákonu ČR 
 - etické minimum, které by mělo být respektováno v právním řádu signatářských zemí 
 - ČR podepsala v 1998, parlament schválil 2001 
 
 
Práva pacientů (Etický kodex práv pacientů) – prohlášená ministerstvem zdravotnictví za   

platná v 1992 


