Arstivanne
Tartu Ülikooli arstiteaduskonna nõukogu kinnitas 18. märtsil 2009 uuendatud arstivande teksti.
"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.
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"

Kaasaegne arstivanne. Kinnitamata versioon, september 2014.
"Olles omandanud arstikutse, tänan oma õpetajaid. Tõotan oma au ja südametunnistuse nimel, et
pühendun arstitöös töökoormust piiramata 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 oli teaduslikult ja eduka praktika kaudu tõendatud
viimasel korral kui sain ennast täiendada.
Uuringu või raviviisi soovitamisel austan patsiendi tahet ning teavitan teda kui vähegi jõuan nii selle
oodatavast kasust kui ka võimalikest ohtudest.
Suhtun oma kolleegidesse austusega ega keeldu abist, kui nad oma patsiente ravides minu poole
pöörduvad. Samas mõistan, et abistajal endal ei saa olla probleeme, abistaja ei saa kunagi väsida ja
on alati avatud teiste muredele.
Täiendan lähemas või kaugemas tulevikus oma teadmisi ja oskusi ning jagan neid oma kolleegidega.
Hoian kõrgel arstikutse au nii patsientide kui ka kogu ühiskonna ees ning hoian ravivigade arvu
normis.

Pean hoolikalt saladuses, mida patsiendiga seoses mulle on usaldatud. Täidan oma arstikohust enda
tervisest sõltumata ühtviisi kõigi patsientide suhtes, kedagi eelistamata kuni kõik patsiendid on
teenindatud. Miski ei saa mind sundida oma oskusi kasutama arstieetika põhimõtete vastu"

