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Tanórák típusa:
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módja:
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Tantárgyfélév
(meghirdetési
gyakoriságaa):

1.

őszi félév

Elmélet:
28 óra

Gyakorlat:
0

Előtanulmányi feltételek (előzetes követelmény): nincs

Tantárgyfelelős személy és tanszék: Dr. Kovács József, SE ÁOK Magatartástudományi Intézet

Tantárgy előadója: Dr. Lőrincz Jenő

Tantárgy célja, feladata: megkönnyítse a mindennapi egészségügyi, szervezési, vezetési gyakorlat során
felmerülő etikai problémák felismerését, kezelését.

Szakmai kompetenciák és kompetencia-elemek: olyan fogalmi-logikai rendszer kimunkálása, mely a
felmerülő egészségügyi etikai kérdések elemzését, a felmerülő problémák hatékonyabb megoldását
lehetővé teszi.

Ismeretek átadása az egészségügyi informatikus/szervező számára.

A tantárgy részletes tematikája:

Hét Téma
1. Az etika fogalma, tárgya, erkölcs és jog, bioetika, orvosi etika.
2. Etikai irányzatok, deontológia, utilitarizmus, természetjog, egzisztencialista

etikák.
3. Bioetikai (orvosi etikai) alapelvek, autonómia, igazságosság, „primum non

nocere”, jótékonyság.
4. Igazságosság az egészségügyben. Makro- és mikroallokáció. Életementő és ritka

orvosi eljárások.
5. Jog az egészséghez. Ki „normális”? Egészség- és betegségmagatartás.
6. Egzisztencia és betegség. A betegség mint sorsesemény. Betegjogok.
7. Tájékoztatás és beleegyezés. Bizalom az egészségügyi dolgozók és a betegek

között. Igazmondás.
8. A személyes adatok védelme az egészségügyben. Orvosi (egészségügyi) titok.
9. Az (emberi) élet kezdetének bioetikai vonatkozásai. Reprodukciós medicina.



10. Az ember élet végének bioetikai vonatkozásai. Haldoklás és emberi méltóság.
Eutanázia, palliatív medicina.

11. A szervátültetés etikai és jogi vonatkozásai. Agyhalál.
12. Kísérletek emberen és állaton. Randomizált kontrollcsoportos klinikai

kísérletek.A Helsinki Nyilatkozat.
13. Az erkölcsi érvelés. Vélemény, magyarázat, érvelés. Tanítható-e az etikus

viselkedés?
14. Jogesetek elemzése. Orvosi „műhiba”, kártérítési per. Betegjogi intézmények.

Tantárgy tematikáját kidolgozta: Dr. Lőrincz Jenő

Követelmények:

Az érdemjegy kialakításának módja: teljesítmény a szóbeli kollokviumon.

Az aláírás feltételei: tevékeny (interakción alapuló) részvétel az előadásokon.

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma témaköre és időpontja, pótlásuk és
javításuk lehetőségei: nincs félévközi ellenőrzés.

Az esetleges vizsga típusa és vizsgakövetelmények (tételsor, tesz-pool): kollokvium, jegymegajánlás
lehetséges, a félév végi tanulmányi versenyvizsga alapján.

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége, az igazolás
módja a foglalkozásokról való távollét esetén: a foglalkozások 75 %-án való részvétel, hiányzás hivatalos
igazolása, beszámolás mulasztott órákról.

Az írott tananyag, ajánlott irodalom, a felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszköz

Tananyag:

Kovács József: A modern orvosi etika alapjai. Budapest, Medicina, 2006.

Hársing László: Irányzatok az etika történetében. Budapest. Nemzeti Tankönyvkiadó.

Ajánlott:

Zana Ágnes: Mit mondjak, hogyan mondjam? Budapest. Kossuth Kiadó. 2018.

Michael J. Sandel: Mi igazságos, és mi nem? Budapest. Corvina. 2012.

Dósa Ágnes: Összehasonlító egészségügyi jog. Budapest. Complex Kiadó. 2012.

-

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa, leadási ideje: nincs.

Adatlap utolsó módosítása: 2020. április 19.


