Informačný list predmetu
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Lekárska fakulta
Kód predmetu: VL 008
Názov predmetu: Medicínska etika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Za semester v hodinách:
Prednáška: 14/ týždenne 1 hod.
Cvičenie: 14/ týždenne 1 hod.
Metóda prezenčná
Počet kreditov: 3 kredity
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. semester
Stupeň štúdia: 1. + 2. stupeň (MUDr.)
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Kritériom pre úspešné absolvovanie predmetu je účasť na prednáškach, test vedomostí.
minimálna hranica úspešnosti: 60 %. Hodnotenie: A: 95 % ‐ 100 %, B: 88 % ‐ 94 %, C: 77 % ‐ 87 %, D: 66 % ‐ 76 %,
E: 60 % ‐ 65 %, Fx: 60% a menej Skúška: A, B, C, D, E, FX
Záťaž študenta je 47 hod.
Výsledky vzdelávania:
Študent si osvojíi základné informácie z klinickej etiky,ktoré sú potrebné pre prácu s pacientom, a informácie o
vybraných etických aspektoch hlavných klinických disciplín.študent dokáže analyzovať a identifikovať etické
dilemy,vie zhodnotiť zodpovednosť lekára, etické otázky starostlivosti o pacienta, rešpektuje súkromie, osobnú
dôstojnosť pacienta, naučí sa komunikovať s pacientami aj s iným zdravotníckym persionálom.oboznámi sa
s Hippokratovou prísahou a Ženevskou deklaráciou.
Stručná osnova predmetu:
Úvod do klinickej (bio)etiky, profesijná etika lekára, etika študenta medicíny jeho povinnosti, lekárska
deontológia, etická kompetencia a jej získavanie, modely etického uvažovania v lekárskej praxi, etická dilema,
praktické riešenie etického problému, lekár – učiteľ a nadriadený, zodpovednosť lekára, etické otázky
starostlivosti o pacienta, vzťah lekár/študent medicíny – pacient, informovaný súhlas, záujem a dobro pacienta,
rešpektovanie súkromia, osobná dôstojnosť pacienta, anamnéza a fyzikálne vyšetrenie, diagnostika a liečba,
skríning a prevencia, komunikácia s pacientom, pravda pri lôžku pacienta, povinnosti lekára/študenta medicíny,
vzťahy lekára/študenta medicíny k sestrám a iným zdravotníckym pracovníkom, Hippokratova prísaha, Ženevská
deklarácia.
Odporúčaná literatúra:
Svetová asociácia lekárov (WMA): Príručka lekárskej etiky (slovenský preklad), SLS, 2008, 134 strán (angl.
www.wma.net), ISBN 978‐80‐8095‐036‐1.
Vácha, M., Königová, R., Mauer, M.: Základy moderní lékařské etiky. Portál, Praha, 1. vyd., 2012, 304 strán, ISBN
978‐80‐7367‐780‐0.
Munzarová, M.: Zdravotnická etika od A do Z, Grada Publishing a.s., Praha, 2005, 156 strán, ISBN 80‐247‐1024‐
2.
Časopis ‐ Medicínska etika a Bietika, ISSN 1335‐0560 (dostupné na www.bioetika.sk) (ďalšie tituly doplní
vyučujúci)
World Medical Association (WMA): WMA Medical Ethics Manual, 2nd ed., 2009, 140 pgs, ISBN 92‐990028‐1‐9,
available at: http://www.wma.net
Beauchamp TL, Childress JF. Principles of Biomedical Ethics. Oxford University Press, 7th ed., 2012, ISBN 978‐
0199924585, 480 pgs.
Jonsen AR, Siegler M, Winslade W. Clinical Ethics: A Practical Approach to Ethical Decisions in Clinical Medicine.
7th ed., 2010, McGraw‐Hill, NY, ISBN‐10: 0071634142, ISBN‐13: 978‐0071634144, 240 pgs. Journal – Medical
Ethics a Bioethics, ISSN 1335‐0560 (available at: www.bioethics.sk) (other literature will be recommended by the
teacher)
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Výučba predmetu prebieha v slovenskom a anglickom jazyku.
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 0
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Vyučujúci:
prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.
Dátum poslednej zmeny: 16. 12. 2014
Schválil: prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.
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