Предмет
Студијски програм:
Интегрисане академске студије стоматологије
ЕТИКА
Врста и ниво студија:
Академске – дипломске студије
Наставник:
Матијевић Д. Душанка
Статус предмета:
Обавезан
Број ЕСПБ:
2
Шифра
005
Услов:
Уписан II (други) триместар
Циљ предмета:
Етика као основ образовања здравствених радника, водич у свакодневном раду са пацијентима, начин
размишљања и обавезујући фактор у доношењу одлука у пракси и науци.
Исход предмета:
Формирање става код студената, о неопходности етичког расуђивања у свакодневној и научноистраживачкој пракси.

Садржај
Теоријска настава 30 часова









Медицина, стоматологија (дефиниција, подела). Задаци медицине. Човек као објект медицине.
Принципи образовања лекара некад и сад.
2 часа
Болест (клинички симптоми и знаци болести, типичан ток болести, дијагноза, прогноза и терапија).
Теорије о настанку болести (онтолошки појам болести, религијски; античке и средњевековне теорије о
болести). Масовна п ојава болести (велике епидемије у старом и средњем веку).
12 часова
Етика као филозофска дисциплина; теоријска етика; нормативна етика. Моралност, морално
расуђивање, морално понашање. Предуслови за развој моралности. Позитивне и негативне морално –
психолошке особине личности.
2 часа
Лекарска тајна (јединствена, подељена) Еутаназија (активна, пасивна, социјална) Еутаназија кроз
историју медицине; данашње схватање еутаназије у медицини, праву и медицинској етици.
Експеримент у медицини (етичка начела; биолошки и терапијски експеримент на човеку; Хелсиншка
декларација). Етички проблем трансплантације органа. Етички аспект вештачког прекида трудноће.
Етички став лекара према колегама; породици болесника; друштвеној заједници; самом
себи.Стоматолошка сестра као члан дијагностичко терапеутског тима.
12 часова
Грешке у медицини и кривична одговорност лекара. Јатрогенија; јатрогене болести и повреде.
Медицинско право. Етичке дилеме савремене медицине. Етички аспект иновација у медицини.
2 часа

Литература
Обавезна литература:
 Медицинска етика, Научна књига, Београд, 1996.

Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:
30

Вежбе:
0

Други облици наставе:
0

Студијски истраживачки рад:
0

Остали часови:
0

Методе извођења наставе




Теоријска настава
Семинарски радови
Ситуационо подучавање

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 30
Активност у току предавања
10
Практична настава
/
Колоквијум(и)
/
Семинар(и)
20

Завршни испит 70
Писмени испит
70
Усмени испит
Тест
Практични рад

16

