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S E M I N Á R E 
    

                 

                                                                                  

1. Úvod do štúdia medicínskej etiky. Čo je medicína? Ciele medicíny. Vzťah lekár-pacient, jeho 

historické premeny a súčasné modely. Etické základy komunikácie v lekárskej praxi. 

 

2. Etické teórie a medicínska prax. Etika a morálka. Medicínska etika a bioetika. Etické teórie. 

Deontologická etika. Utilitaristická etika. Principalizmus. Aristotelovsko- tomistická etika. Etika 

cnosti a dobrý lekár. 

 

3. Problém osoby a moderná medicína. Osoba, ľudská dôstojnosť a autonómia. Antropologické 

koncepcie v bioetike. Empirický funkcionalizmus a ontologický personalizmus. Relačná 

autonómia etiky starostlivosti.  

 

4. Etické otázky na začiatku ľudského života I. Biologický a morálny status ľudského embrya. 

Techniky asistovanej reprodukcie. Darcovstvo gamét. Surogátne materstvo. Výskum na ľudských 

embryách. Klonovanie človeka. 

                                                                                                          

5. Etické otázky na začiatku ľudského života II. Umelý potrat. Hormonálna antikoncepcia a 

prirodzená regulácia plodnosti. Prenatálna a predimplantačná diagnostika. Génová terapia a 

genetické modifikácie za hranicami liečby. 

 

6. Etické otázky v závere ľudského života I. Utrpenie, smrť a umieranie. Paliatívna medicína 

a hospicová starostlivosť. Liečba bolesti a paliatívna sedácia. Rozhodovanie v intenzívnej 

medicíne a v paliatívnej starostlivosti. Vopred vyslovené priania. Kritické stavy v neonatológii. 

 

7. Etické otázky v závere ľudského života II. Eutanázia a jej typológie. História eutanázie. Čo je a 

čo nie je eutanázia. Asistovaná samovražda. Argumentácia za a proti lekárom vykonávanej 

eutanázie a lekárom asistovanej samovraždy. Eutanázia a ciele medicíny. 

 

8. Etika v transplantačnej medicíne. Definícia, typológia a história transplantácií orgánov. 

Transplantácie orgánov od živých darcov. Transplantácie orgánov od mŕtvych darcov. 

Komercializácia ľudského tela. Alokácia zdrojov.  

 

9. Rešpektovanie autonómie a verejné zdravie. Spôsobilosť v rozhodovaní. Zástupné 

rozhodovanie. Osoby so zdravotným znevýhodnením. Ohrozené skupiny. Vakcinácia a ochrana 

verejného zdravia. Komunikácia lekára v téme očkovania detí. 

 

10. Etické problémy biomedicínskeho výskumu s účasťou ľudských subjektov. Biomedicínsky 

výskum a jeho význam. Etické kódexy. Základné zásady biomedicínskeho výskumu. 

Experimentálna liečba. 

 

11. Etika pandémie. Etické otázky spojené s pandémiou COVID-19. Protiepidemické opatrenia: 

autonómia a spoločné dobro. Kritéria triáže. Alokácia prístrojov. Spravodlivá distribúcia vakcín.   

 

12. Aktuálne bioetické problémy. Záverečné hodnotenie.                                             


