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Struktura Ośrodka Bioetyki NRL

• Przewodniczący • Rada Ośrodka

• 5 członków + 
przewodniczący

• Biuro





Metody działania Ośrodka Bioetyki



Prowadzenie badań

• Trzy badania ankietowe oceniające działalność polskich komisji 
bioetycznych

• Jedno badanie ankietowe oceniające działalność polskich szpitalnych 
komisji etycznych

• Publikacja:
• zasad ustanowienia instytucji pełnomocnika medycznego 

• rekomendacji

• Opracowanie wykazu wszystkich działających komisji bioetycznych

• Opracowanie listy szpitalnych komisji etycznych 

















Plan na przyszłość

• Lista polskich SKE



Działalność

• W zakresie etyki badań naukowych:
• Coroczne konferencje dla członków i pracowników komisji bioetycznych

• Obrady w Sali Konferencyjnej NIL są transmitowane na żywo droga internetową

• Udostępnienie czteromodułowego bezpłatnego kursu internetowego z etyki 
badań naukowych w tym z zasad Dobrej Praktyki Klinicznej 

• Przetłumaczenie poradnika dla członków komisji bioetycznych opracowanego 
przez Rady Europy

• Udostepnienie polskich tłumaczeń kluczowych dokumentów z zakresu etyki 
badań naukowych:
• Deklaracja Helsińska, Deklaracja z Tajpej, Raport z Belmont, Dobra Praktyka Kliniczna,   



 
 
 

Nacze lna  I zba  Lekarska  
Ośrodek Doskonalenia Zawodowego  

Lekarzy i Lekarzy Dentystów 
Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów 

pod numerem 80-000012-003-0051 
 

CERTYFIKAT 
UCZESTNICTWA 

 
Pan/i  Doktor 

…………………. 
Uczestniczył/a w kursie on-line 

 

Etyka badań naukowych na ludziach 
 

ukończonym  w dniu 

…………… 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 w sprawie 
sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów 

uczestnik kursu otrzymał …….. punkty edukacyjne. 
 

 
 

Kierownik naukowy kursu  
Dr hab. n. med. Romuald Krajewski 

 
Warszawa, dnia ……………. 

 

Po 6 pkt za 
każdy moduł
Łącznie 24 pkt







Działalność w zakresie etyki medycznej

• Udostępnianie polskich tłumaczeń dokumentów międzynarodowych:
• Światowego Stowarzyszenia Lekarzy
• Rady Europy

• Udostępnianie materiałów źródłowych dla lekarzy stażystów 
szkolonych z bioetyki zgodnie z programem szkoleń („lektury 
obowiązkowe”) +  lektury uzupełniające 
• Kodeks Etyki Lekarskiej, Przysięga Hippokratesa, Deklaracja Genewska, 

Tokijska, Europejska Konwencja Bioetyczna, Powszechna Deklaracja Praw 
Człowieka. 

• Rezolucja Rady Europy w sprawie klauzuli sumienia, Deklaracja WMA w 
sprawie opieki medycznej u kresu życia, w sprawie eutanazji, w sprawie 
chorób terminalnych,  w sprawie terapeutycznej aborcji i inne. 



Działalność w zakresie etyki medycznej

• Organizowanie konferencji i spotkań programowych:
• W sprawie racjonowania w opiece zdrowotnej, 

• Koordynatorów oraz wykładowców bioetyki z OIL dla lekarzy stażystów

• W sprawie szpitalnych komisji etycznych

• Opracowywanie zagadnień tematycznych (w porozumieniu z Komisją Etyki 
NRL):
• O pełnomocniku medycznym

• Konsultacji etycznych i szpitalnych komisji etycznych

• Ujednolicenia treści przyrzeczenia lekarskiego składanego przez polskich lekarzy

• W sprawie propozycji nowelizacji KEL

• W sprawie badań naukowych ludzkiego materiału biologicznego oraz biobankowania



Działalność w zakresie etyki medycznej

• Udział w pracach zespołów eksperckich powoływanych na potrzeby 
ministerstw

• Opracowywanie stanowisk i opinii na potrzeby władz samorządowych 

• Udział w konferencjach naukowych z zakresu etyki medycznej w 
charakterze prelegenta – 25 konferencji

• Publikowanie raportów z ważnych międzynarodowych konferencji  
tematycznych





Dziękuję
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