Norimberský kodex
1. Základní podmínkou provedení experimentu je dobrovolný souhlas pokusné osoby.
2. Pokus by m l p inést plodné výsledky, jež slouží dobru spole nosti a jichž nelze dosáhnout
jinými metodami i zp soby studia. Pokus by m l mít jasn vyty ený cíl a smysl.
3. P edpokládané výsledky pokusu by m ly dostate n zd vodnit jeho uskute n ní. Proto je
t eba pokus plánovat a vycházet z výsledk pokus na zví atech a ze znalosti p irozeného
vývoje nemoci nebo ostatních studovaných problém .
4. P i pokusu je t eba dbát na to, abychom se vyhnuli zbyte nému fyzickému
a duševnímu utrpení nebo poškození.
5. Je t eba upustit od pokus , o nichž se lze p edem domnívat, že zp sobí smrt nebo
poškození s trvalými následky. Výjimkou mohou snad být jen takové pokusy, p i nichž
experimentující léka i slouží zárove jako pokusné osoby.
6. Velikost podstoupeného nebezpe í by nikdy nem la p esáhnout stupe daný humanitární
d ležitostí ešeného problému.
7. Je t eba u init pot ebná opat ení a zajistit pat i né podmínky na ochranu pokusné osoby
proti sebemenší možnosti ublížení na t le, trvalému poškození nebo smrti.
8. Je t eba, aby pokus ídily pouze v decky kvalifikované osoby. Ve všech stádiích pokusu
musí osoby, které jej ídí nebo provád jí, pracovat na vysoké v decké úrovni a pe liv .
9. Je t eba, aby v pr b hu pokusu m la pokusná osoba možnost žádat ukon ení pokusu,
jestliže dosáhla takového duševního i fyzického stadia, jež podle jejího názoru nedovoluje
pokra ovat v pokusu.
10. V decký pracovník musí být p ipraven ukon it pokus v kterékoli fázi, jestliže
i p es vynaloženou snahu, nejvyšší zru nost a po d kladném zvážení má d vod se domnívat,
že by pokra ování v pokusu vedlo k ublížení na t le, trvalému poškození nebo smrti pokusné
osoby.

