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Jsme odbornou  
společností sdružující  
lékaře s atestací v oblasti  
plastické chirurgie.

Člen České společnosti plastické chirurgie 
ve vztahu k poskytovaným službám: 

   používá pouze takové postupy, které mají  
dostatečný vědecký základ,

   nepodává zavádějící nebo klamavé informace 
o prováděné léčbě/procedurách, o jejích indikacích  
či dosažitelném efektu,

   při nabídce a doporučení vhodné léčby/procedury  
se nesmí řídit pouze ekonomickými zájmy, finančním 
nebo jiným soukromým prospěchem,

   respektuje závazné předpisy pro výkon svého 
povolání, zejména poskytuje péči v souladu se svou 
specializací a neposkytuje pacientům/klientům 
služby, ke kterým nebyl řádně vzdělán v rámci 
vzdělávacího programu  
své specializace. 
 
Člen České společnosti plastické chirurgie 
ve vztahu ke společnosti a jejím členům: 

   vyvaruje se negativního komentování výsledků  
práce jiných členů, zejména pokud není  
dostatečně seznámen s okolnostmi, které  
k těmto výsledkům vedly,

   k ostatním členům společnosti se i přes kritickou 
náročnost, respektování kompetence a práva 
na odlišný názor chová čestně, slušně a korektně,

   snaží se být zodpovědným, vzdělaným,  
precizním, manuálně zručným a týmovým lékařem, 
poskytuje péči na náležité odborné úrovni  
a neustále zlepšuje kvalitu poskytovaných  
služeb svým celoživotním vzděláváním,

   předává své zkušenosti jiným lékařům a sdílí  
je s nimi ve specializačním odborném výcviku,

   svým jednáním se nedopouští ničeho, co by  
mohlo poškodit dobré jméno společnosti,

   je oprávněn informovat společnost o jednání  
jiného člena společnosti, které je v rozporu  
s etickými pravidly.

Člen České společnosti plastické chirurgie 
ve vztahu k pacientům/klientům:

    je povinen před každým výkonem/procedurou 
srozumitelně informovat pacienta/klienta o rizicích 
a omezeních spojených s výkonem/procedurou, 
nesmí zatajovat jejich potenciální rizika a vedlejší 
účinky, nebo naopak nadsazovat jejich očekávaný 
přínos, neslibuje garanci stoprocentního úspěchu,

Každý člen České společnosti plastické chirurgie se stejně jako ostatní lékaři řídí obecnými pravidly lékařské 
etiky ve vztahu k pacientovi, k ostatním kolegům i ke společnosti, včetně etických kodexů lékařských komor 
a odborných společností, kterých je členem.

Česká společnost plastické chirurgie považuje za důležité a žádoucí pro správný rozvoj oboru, pro udržení 
korektního vztahu lékař–pacient, pro předcházení případnému protiprávnímu jednání a pro zachování dobrých 
kolegiálních vztahů mezi členy společnosti definovat etické normy a pravidla specifická pro vlastní obor.

Etický kodex České společnosti plastické chirurgie zavazuje své členy k dodržování následujících pravidel, 
souvisejících se specifiky oboru plastické, rekonstrukční a estetické chirurgie, a definuje je jako vodítko k etickému 
rozhodování a jednání svých členů.



   ponechá pacientovi/klientovi dostatek času na zvážení 
souhlasu s navrženým postupem/operací/procedurou,

   neindikuje a neprovádí neadekvátní výkony 
u dětí a mladistvých, přestárlých, psychicky 
dekompenzovaných pacientů nebo pacientů pod 
vlivem omamných látek,

   stanovuje přiměřený poplatek za poskytované služby 
s ohledem na čas, své dovednosti a zkušenosti, 
náklady na svou praxi a další oprávněné okolnosti,

   neznevažuje v přítomnosti pacientů profesionální 
dovednosti, znalosti, poskytované služby a přístup 
ostatních členů.

Člen České společnosti plastické chirurgie 
ve vztahu k médiím a sociálním sítím: 

     vyjadřuje se na vysoké odborné úrovni a při dodržení 
etických pravidel, vystupuje zdvořile a nepoškozuje 
dobré jméno společnosti ani jejích členů,

     používá při prezentaci svých výsledků pouze 
autentické fotografie svých pacientů/klientů bez 
dalších úprav, které by retušovaly nebo zveličovaly 
skutečně dosažený výsledek léčby/procedury, 
a respektuje platné zákonné normy na ochranu práv 
zobrazených osob,

     při své prezentaci směrem k potenciálním pacientům 
/klientům respektuje omezení daná zákony a ostatními 
předpisy, nenadsazuje neadekvátně své schopnosti 
a dovednosti a nepodává cílené rady a doporučení 
pouze ve svůj soukromý prospěch,

     při veřejné prezentaci vždy deklaruje případný konflikt 
zájmů, pokud je přítomen.
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Tento Etický kodex České společnosti plastické chirurgie nabývá účinnosti dne .................


