MITMESUGUST

Arsti- ja proviisorivande
uuendatud tekst
TÜ arstiteaduskonna nõukogu kinnitas 18.
märtsil 2009 uuendatud arsti- ja proviisorivande. Ammuse traditsiooni kohaselt loevad
ellu astuvad arstid, hambaarstid ja proviisorid lõpuaktusel pärast diplomi kättesaamist
püsti seistes kooris ette vande teksti. Sellega
kinnitavad noored arstid ja proviisorid oma
valmisolekut järgida arsti- ja proviisorikutse
humaanseid põhimõtteid.
ARSTIVANNE

Olles omandanud arstikutse, tänan oma
õpetajaid.
Tõotan oma au ja südametunnistuse nimel, et pühendun arstitöös inimese abistamisele ja humaansuse põhimõtete teenimisele. Minu tegevuse sihiks olgu rahva tervise
säilitamine ja edendamine, haiguste ennetamine, haigete ravimine ning nende kannatuste leevendamine.
Lähtun oma töös arstiteaduse põhimõtetest ja kasutan vaid selliseid raviviise, mille
tulemuslikkus on teaduslikult ja eduka praktika kaudu tõendatud. Uuringu või raviviisi
soovitamisel austan patsiendi tahet ning teavitan teda nii selle oodatavast kasust kui ka
võimalikest ohtudest.
Suhtun oma kolleegidesse austusega
ega keeldu abist, kui nad oma patsiente
ravides minu poole pöörduvad. Täiendan
pidevalt oma teadmisi ja oskusi ning jagan neid oma kolleegidega. Hoian kõrgel
arstikutse au nii patsientide kui ka kogu
ühiskonna ees.
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Pean hoolikalt saladuses, mida patsiendiga seoses mulle on usaldatud. Täidan oma
arstikohust ühtviisi kõigi patsientide suhtes,
kedagi eelistamata. Miski ei saa mind sundida oma oskusi kasutama arstieetika põhimõtete vastu.
PROVIISORIVANNE

Saades proviisoriks, tänan oma õpetajaid.
Võttes vastu minule antud proviisoriõigused ja sellega kaasas käivad kohustused,
tõotan oma õppejõudude, ametikaaslaste ja
Eesti rahva ees pühenduda inimeste abistamisele ja humaansuse põhimõtete teenimisele. Minu tegevuse sihiks on rahva tervise
säilitamine, haiguste ennetamine ning haigete kannatuste leevendamisele ja tervenemisele kaasaaitamine.
Lähtun oma töös farmaatsiateaduse tõdedest. Valmistan ja soovitan ainult selliseid
ravimeid, mille kasutamise tulemuslikkus ja
ohutus on teaduslikult või praktilise kogemusega tõendatud. Erialakohustuste täitmisel suhtun võrdselt kõikidesse abivajajatesse
ning lähtun nende inimlikest vajadustest,
pidades neid kõrgemaks ärilistest huvidest.
Olen oma töös aus ja omakasupüüdmatu.
Hoian kutsesaladust.
Täiendan oma teadmisi ja oskusi ning
jagan neid teistega. Arendan oma eriala ja
kaitsen selle tähtsust ühiskonnas.
Kohustun vandetõotust täitma kogu oma
eluaja ja kinnitan seda oma au ja südametunnistuse nimel.
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