
Pernyataan Tanggung Jawab Profesi 
Kontrak Sosial Kedokteran dengan Kemanusiaan 

Pendahuluan 

Dalam sejarah peradaban manusia, kesejahteraan masing-masing individu tidak pernah 
berhubungan begitu erat dengan yang lainnya seperti saat ini. Wabah dan pandemi tidak 
memandang batas negara dalam dunia perdagangan dan perjalanan global. Perang dan tindakan 
terorisme memaksa orang tak bersalah menjadi petempur dan mengincar warga sipil sebagai 
sasaran. Kemajuan dalam ilmu kedokteran dan genetika, meskipun menjanjikan manfaat yang luar 
biasa, juga dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk melakukan kejahatan. Peristiwa dan kenyataan 
yang tidak pernah terjadi sebelumnya akibat dari tantangan-tantangan universal tersebut 
menuntut adanya tindakan dan tanggapan bersama dari semua pihak. 

Sebagai dokter (spesialis), kami siap menanggapi hal ini atas dasar warisan bersama untuk 
merawat orang yang sakit dan yang menderita sakit. Selama berabad-abad, setiap dokter telah 
memenuhi kewajiban tersebut dengan menerapkan keterampilan dan pengetahuan mereka 
dengan cakap, tanpa pamrih, dan terkadang secara heroik. Hari ini, profesi kami harus 
menegaskan kembali komitmen historisnya untuk memerangi serangan alami dan serangan 
buatan manusia terhadap kesehatan dan kesejahteraan umat manusia. Hanya dengan bertindak 
bersama melintasi perbedaan geografis dan ideologis, kita dapat mengatasi ancaman yang begitu 
kuat. Kemanusiaan adalah pasien kami. 

Pernyataan 

Kami, anggota komunitas dokter dunia, dengan sungguh-sungguh berkomitmen untuk: 

1. Menghormati kehidupan manusia dan martabat setiap individu. 
2. Menahan diri untuk tidak mendukung atau melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan 

mengutuk semua tindakan tersebut. 
3. Merawat orang sakit dan cedera dengan kompetensi dan kasih sayang dan tanpa prasangka. 
4. Menerapkan pengetahuan dan keterampilan kami bila diperlukan, meskipun hal tersebut 

dapat membahayakan kami. 
5. Melindungi privasi dan kerahasiaan orang-orang yang kami rawat dan hanya mengungkapkan 

kerahasiaan tersebut apabila merahasiakannya benar-benar dapat mengancam kesehatan 
dan keselamatan mereka atau orang lain. 

6. Bekerja tanpa pamrih dengan kolega untuk menemukan, mengembangkan, dan mendorong 
kemajuan dalam bidang kedokteran dan kesehatan masyarakat sehingga dapat mengurangi 
penderitaan dan berkontribusi pada kesejahteraan manusia. 

7. Memberikan edukasi kepada masyarakat dan pemerintah mengenai ancaman saat ini dan di 
masa mendatang terhadap kesehatan umat manusia. 



8. Mendorong perubahan sosial, ekonomi, pendidikan, dan politik sehingga dapat mengurangi 
penderitaan dan berkontribusi pada kesejahteraan manusia. 

9. Mengajarkan dan membimbing mereka yang mengikuti kami karena mereka adalah penerus 
profesi keperawatan kami. 

Kami membuat janji-janji tersebut dengan sungguh-sungguh, tanpa paksaan, dan atas nama 
pribadi dan profesi kami. 

 


