Informačný list predmetu
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Lekárska fakulta „ Zubné lekárstvo“
Kód predmetu: ZL 016
Názov predmetu: Medicínska etika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Za semester v hodinách:
Prednáška: 14/ týždenne 1 hod.
Cvičenie: 14/týždenne 1 hod.
Počet kreditov: 2 kredity
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. semester
Stupeň štúdia:1. + 2. stupeň (MDDr.)
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Kritériom pre úspešné absolvovanie predmetu je 100 %‐ná účasť na praktickej výučbe, záverečný test: A: 95 % ‐
100 %, B:88 % ‐ 94 %, C: 77 % ‐ 87 %, D: 66 % ‐ 76 %, E: 60 % ‐ 65 %, Fx: 60% a menej. Priebežné hodnotenie.
Záťaž študenta je 22 hodín.
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné znalosti a kompetencie z medicínskej etiky a bioetiky, ktoré sú potrebné pre prácu
s pacientom, a prehľad o najdôležitejších etických otázkach študovaných predklinických a klinických disciplín.
Stručná osnova predmetu:
Úvod do medicínskej etiky, súčasná bioetika. Profesijná etika lekára, etika študenta medicíny, lekárska
deontológia, Hippokratova prísaha, Ženevská deklarácia. Etická kompetencia a jej získavanie. Modely etického
uvažovania v lekárskej praxi, etická dilema, praktické riešenie etického problému. Etické otázky starostlivosti
o pacienta, komunikácia s pacientom, vzťah lekár/študent medicíny – pacient, informovaný súhlas, záujem
o dobro pacienta, rešpektovanie súkromia, osobná dôstojnosť pacienta. Anamnéza a fyzikálne vyšetrenie.
Diagnostika a liečba, rehabilitácia. Skríning a prevencia. Komunitné zdravotné programy. Vakcinácia. Vzťahy
lekára/študenta medicíny k sestrám a iným zdravotníckym pracovníkom. Etické otázky predklinických
a klinických disciplín štúdia stomatológie. Biomedicínsky výskum. Klinické skúšanie liečiv a zdravotníckych
pomôcok. Etické komisie.
Odporúčaná literatúra:
Svetová asociácia lekárov (WMA): Príručka lekárskej etiky (slovenský preklad), SLS, 2008, 134 s. ISBN 978‐80‐
8095‐036‐1.
Vácha, M., Königová, R., Mauer, M.: Základy moderní lékařské etiky. Portál, Praha, 1. vyd. 2012, 304 s. ISBN978‐
80‐7367‐780‐0.
Munzarová, M.: Zdravotnícka etika od A do Z, Grada Publishing a.s., Praha, 2005, 156 s. ISBN 80‐247‐1024‐2.
Časopis – Medicínska etika a Bietika, ISSN 1335‐0560 (www.bioetika.sk) , ďalšie tituly doplní vyučujúci.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:‐
Poznámky: Výučba predmetu prebieha v slovenskom jazyku.
Hodnotenie predmetov
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Vyučujúci:
prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.,
Dátum poslednej zmeny:15. 03. 2015
Schválil: prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.

