
Załącznik do uchwały Rady Wydziału Lekarskiego 

 z dnia 17.01.2018r. 

 

Kodeks Etyki Studenta  

Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK  

w stosunku do pacjentów obowiązujący w trakcie zajęć praktycznych   

  
Uwzględniając potrzebę krzewienia zasad etyki wykonywania zawodu lekarza i innych zawodów 

medycznych, w tym budowania postawy empatii i profesjonalizmu oraz pogłębiania wiedzy, a także  

umożliwienia zdobywania i rozwijania umiejętności praktycznych oraz doświadczenia zawodowego osób 

rozpoczynających ścieżkę zawodową w ww. profesjach, przyjmuje się niniejszy regulamin, statuujący 

zasady, których źródła stanowią ogólne zasady moralno-etyczne.  

  

ROZDZIAŁ I. CZĘŚĆ OGÓLNA.  

  

Art. 1  

[Zasady ogólne.]  

  

1. Każdy student odbywający w podmiocie leczniczym zajęcia praktyczne, mające na celu 

przygotowanie do wykonywania zawodu medycznego, zobowiązuje się do przestrzegania zasad 

określonych w kodeksie etyki studenta.   

2. Naczelnym obowiązkiem studenta jest przestrzeganie praw człowieka i dbanie o godność zawodu, 

do którego przygotowuje się w ramach zajęć. Naruszeniem godności zawodu jest każde 

postepowanie studenta, które podważa zaufanie do tego zawodu.   

3. Powołaniem przedstawicieli zawodów medycznych jest ochrona życia i zdrowia ludzkiego, 

zapobieganie chorobom, diagnozowanie i leczenie chorych oraz niesienie ulgi w cierpieniu. 

Studenci przygotowujący się do wykonywania tych zawodów nie mogą posługiwać się wiedzą i 

umiejętnością medyczną w działaniach sprzecznych z tym powołaniem.  

4. Najwyższym nakazem etycznym studentów przygotowujących się do wykonywania zawodów 

medycznych jest dobro chorego – w myśl zasady: „Salus aegroti suprema lex esto.”. Mechanizmy 

rynkowe, naciski społeczne ani wymagania administracyjne nie zwalniają z przestrzegania tej 

zasady.  

5. Student zobowiązany jest dążyć do rozwoju zawodowego tak w sferze wiedzy teoretycznej, jak i 

umiejętności praktycznych oraz przykładać starań do osiągnięcia ww. celów.   

6. Podmiot leczniczy, w tym w szczególności nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia czuwa nad 

przestrzeganiem zasad etyki i deontologii oraz zachowaniem godności zawodu przez wszystkich 

studentów.   

    

  



  

  

ROZDZIAŁ II. CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA.  

  

Art. 2  

[Postępowanie wobec pacjenta.]  

  

1. Student zobowiązany jest zawsze wypełniać swoje obowiązki z poszanowaniem człowieka, jego 

praw i wolności bez względu na wiek, płeć, rasę, wyposażenie genetyczne, narodowość, wyznanie, 

przynależność społeczną, sytuację materialną, poglądy polityczne, orientację seksualną i inne 

uwarunkowania.  

2. Student zobowiązany jest zachować w kontaktach z pacjentem takt i umiar oraz wysoki poziom 

kultury osobistej, dbając o to, by zapewnić pacjentowi atmosferę dyskrecji, a także nie okazywać 

emocji wykraczających poza postawę empatii i zrozumienia.   

3. Student zobowiązany jest do dbania o schludny wygląd i higienę osobistą, w tym także o 

stosowność i czystość ubioru. Zobowiązany jest także do punktualnego stawiania się w miejscu 

odbywania zajęć.  

4. W czasie zajęć praktycznych student zobowiązany jest do zachowania trzeźwości, a także 

niepodlegania działaniu żadnych środków odurzających lub innych środków zaburzających 

percepcję, w tym w szczególności środków uzależniających.   

  

  

Art. 3  

[Jakość wykonywanych czynności.]  

  

1. Student zobowiązany jest do wykonywania wszelkich czynności zleconych przez nauczyciela 

akademickiego, realizowanych w ramach zajęć praktycznych, z dołożeniem należytej staranności, 

poświęcając im niezbędny czas.   

2. Student ma obowiązek powstrzymania się od wykonywania czynności:  

1) do których wykonania nie posiada uprawnień;  

2) których wykonanie wykracza poza jego wiedzę lub umiejętności;   

3) niezleconych przez nauczyciela akadmickiego;  

4) sprzecznych z poleceniami nauczyciela akadmickiego;  

3. Student ma obowiązek niezwłocznego poinformowania nauczyciela akadmickiego o:  

1) dostrzeżonych, istotnych w jego ocenie zmianach zachodzących w stanie zdrowia pacjentów;   

2) dostrzeżonych przejawach łamania praw człowieka, podstawowych wolności i 

bezpodstawnego ujawnienia tajemnicy zawodowej;   

3) przeszkodach w wykonaniu zleconych w ramach zajęć czynności;  

4) popełnieniu pomyłki przy wykonywaniu czynności związanych z odbywaniem zajęć;   



5) niewykonaniu zleconych czynności;   

6) wykonaniu czynności wykraczającej poza jego wiedzę i umiejętności;  

7) niemożliwości dotarcia na miejsce odbywania zajęć lub przewidywanym spóźnieniu.  

4. Student powinien zabiegać o wykonywanie czynności realizowanych w ramach zajęć w warunkach 

zapewniających odpowiednią jakość opieki nad pacjentem.   

  

  

Art. 4  

[Poszanowanie praw pacjenta.]  

  

1. Student zobowiązany jest życzliwie i kulturalnie traktować pacjentów, szanując ich godność 

osobistą, prawo do intymności i prywatności.   

2. Obowiązkiem studenta jest respektowanie prawa pacjenta do świadomego udziału w 

podejmowaniu decyzji dotyczących jego zdrowia. W przypadku odmowy zgody na dokonanie danej 

czynności przez studenta bądź odmowy lub cofnięcia przez pacjenta zgody na poddanie się 

określonej procedurze, student zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o powyższym osobę, 

która zleciła dokonanie tej czynności.   

3. Pacjent w trakcie leczenia ma prawo do korzystania z opieki rodziny lub przyjaciół, a także do 

kontaktów z duchownym. Student zobowiązany jest odnosić się ze zrozumieniem i szacunkiem do 

osób bliskich pacjentowi.  

  

Art. 5  

[Tajemnica zawodowa.]  

  

1. Student zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, o których dowiedział 

się w związku z odbywaniem zajęć. Tajemnicą są w szczególności objęte informacje o pacjencie i 

jego otoczeniu uzyskane przez studenta w związku z wykonywanymi w ramach zajęć czynnościami. 

Śmierć pacjenta, zakończenie jego leczenia w podmiocie leczniczym ani zakończenie odbywania 

zajęć przez studenta w podmiocie leczniczym nie zwalania z obowiązku dochowania tajemnicy.  

2. Nie stanowi naruszenia tajemnicy przekazanie informacji o stanie zdrowia pacjenta lekarzowi lub 

innemu pracownikowi medycznemu, jeżeli jest to niezbędne dla dalszego udzielania świadczeń 

opieki zdrowotnej, w szczególności zaś – jeżeli zachowanie tajemnicy zagraża zdrowiu lub życiu 

pacjenta lub innych osób.   

  

Art. 6  

[Pomoc chorym w stanie terminalnym i kobietom w ciąży.]  

  

1. Student zobowiązany jest, w ramach powierzonych mu czynności, dołożyć wszelkich starań, aby 

zapewnić pacjentowi humanitarną opiekę terminalną i godne warunki umierania.   



2. W przypadku podejmowania w ramach zajęć czynności u kobiet w ciąży, student zobowiązany jest 

do starania o zachowanie zdrowia i życia zarówno kobiety, jak i dziecka przed jego urodzeniem.  

  

Art. 7  

[Zakaz przyjmowania korzyści majątkowych.]  

  

1. Student zobowiązany jest do nieprzyjmowania korzyści majątkowych od pacjentów lub ich rodzin 

a także od przedstawicieli przemysłu medycznego.   

2. W szczególności zakazane jest:   

1) przyjmowanie przez studenta korzyści majątkowych, mogących wywrzeć wpływ na 

wykonywanie przez niego czynności powierzonych mu w ramach zajęć oraz  

2) uzależnianie wykonania przez studenta jakiejkolwiek czynności powierzonej mu w ramach 

zajęć od otrzymania korzyści majątkowej.   

3. Ewentualne związki finansowe studenta z przemysłem medycznym nie mogą w żaden sposób 

wpływać na wykonywanie obowiązków związanych z odbywaniem zajęć, w szczególności nie mogą 

skutkować odstąpieniem przez studenta od działania w najlepszym interesie pacjentów.  

4. Zakazane jest prowadzenie przez studenta reklamy produktów leczniczych w związku z 

odbywaniem zajęć.  

  

  

Art. 8  

[Zasady postępowania w praktyce.]  

  

1. Student zobowiązany jest do powstrzymania się od wyrażania zgody na używanie swojego 

nazwiska lub wizerunku dla celów komercyjnych, w czasie odbywania zajęć. W szczególności 

niepożądane jest wyrażenie przez studenta zgody na używanie jego nazwiska lub wizerunku na 

potrzeby reklam produktów leczniczych.   

2. W przypadkach niecierpiących zwłoki, w szczególności w przypadku gdy zwłoka mogłaby narazić 

pacjenta na utratę życia lub zdrowia, a nie ma możliwości ich uzyskania od bardziej doświadczonej 

osoby, student nie może odmówić udzielenia pomocy medycznej w zakresie, w jakim posiada 

uprawnienia, wiedzę i doświadczenie niezbędne do jej prawidłowego udzielenia.   

3. Zakazane jest jednak:  

1) reklamowanie przez studenta swoich usług;  

2) narzucanie przez studenta swoich usług pacjentom;   

3) podawanie pacjentom i członkom personelu podmiotu leczniczego, a także innym osobom, z 

którym student współpracuje w ramach odbywanych zajęć nieprawdziwych informacji 

dotyczących swojego wykształcenia, doświadczenia, wiedzy lub umiejętności.  

  

Art. 9  



[Stosunki ze społeczeństwem.]  

  

1. Studentowi przysługuje prawo do ochrony jego godności osobistej, nietykalności cielesnej oraz 

pomocy w wykonywaniu zadań związanych z odbywaniem zajęć.   

2. Student ma prawo i obowiązek zwracania uwagi pacjentom na znaczenie ochrony zdrowia, a także 

na zagrożenie ekologiczne. Swoim postępowaniem, również poza działalnością związaną z 

zajęciami, student nie może propagować postaw antyzdrowotnych.  

3. Student nie może uczestniczyć w akcie pozbawienia życia, asystować w torturowaniu lub innym 

poniżającym traktowaniu człowieka. Nie może też wykorzystywać swej wiedzy ani umiejętności do 

ułatwienia stosowania jakichkolwiek form okrutnego postępowania.   

  

  


