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A tantárgy feladata a képzés céljának megvalósításában: 

 

a.) Az, hogy megkönnyítse a mindennapi fogorvosi gyakorlat során felmerülő etikai problémák 

felismerését, mintegy "rányissa" a hallgatók szemét az erkölcsi problémák észrevételére. 

b.) Olyan fogalmi–logikai rendszer kimunkálása, mely segítséget nyújt a felmerülő orvosetikai kérdések 

elemzésében, s lehetővé teszi ezen problémák hatékonyabb megoldását. 

c.) Olyan ismeretek átadása, mely segíti a fogorvost abban, hogy a betegek, a kísérleti alanyok, illetve az 

egészségügyben dolgozók jogait megismerje, védje és tiszteletben tartsa. 

d.) Segíteni a jövendő fogorvost abban, hogy megismerje, mekkora az egyén, az egészségügy és a 

társadalom felelőssége az egészség fenntartásában. 

 

Tanév: 2016-2017. II. félév 

A tárgy tematikája: 

1. hét.  Gyakorlat 

Az etika és az erkölcs általános jellemzése 

 Az etika fogalma 

 Az etika részei: deskriptív etika, normatív etika, metaetika 

    Általános és alkalmazott normatív etika 

 Bioetika, orvosi etika, egészségügyi etika  

 A főbb etikai elméletek (deontológiai és utilitarisztikus erkölcsi rendszerek) jellemzése 

 

2. hét.  Gyakorlat.  

Az orvosi etika legfontosabb alapelvei 

 Az autonómia elve 

 A "Ne árts!" elve 

 A jótékonyság elve 

 Az igazságosság elve 

 

3. hét. Gyakorlat 

A tájékozott beleegyezés elve I. 

 Egyszerű beleegyezés 

 Tájékozott beleegyezés 

 A betegtájékoztatás standardjai 

 

4. hét. Gyakorlat 

A tájékozott beleegyezés gyakorlati esetek tükrében 

 Önrendelkezés 

 Cselekvőképesség 



 

5. hét. Gyakorlat 

A tájékozott beleegyezés elve II. 

 A kezelés visszautasításának joga 

 A belátási képesség 

 Tájékozott beleegyezés speciális betegcsoportoknál 

 

6. hét. Gyakorlat 

A rossz prognózisú betegek tájékoztatásának etikai kérdései 

 Érvek a kegyes hazugság mellett 

 Érvek a kegyes hazugság ellen 

 A haldoklási folyamat 

 A gyógyíthatatlan beteg felvilágosításának módja 

 

7. hét. Gyakorlat  

ZÁRTHELYI DOLGOZAT 

a gyakorlatok idejében és helyén 
 

8. hét. Gyakorlat 
Igazságosság az egészségügyben. Az egészségügyi makro- és mikroallokáció etikai kérdései 

 A makroallokáció és a mikroallokáció fogalma 

 Az egészségügyi ellátáshoz való jog problémája 

 A sorolás fogalma 

 Az életmentő, ritka, általánosan nem elérhető eszközök, gyógyszerek, eljárások elosztásának etikai 

problémái 

 A gyakorlatban használt mikroallokációs kritériumok etikai értékelése 

 Az igazságos egészségügyi rendszer 

 

9. hét. Gyakorlat 

Az embereken végzett kutatások etikai kérdései 

 Ellentmondás az orvos kutatói és gyógyítói szerepe között 

 A Helsinki Deklaráció 

 A Randomizált Kontrollcsoportos Klinikai Kísérletek etikai kérdései 

 

10. hét. Gyakorlat 

A reproduktív medicina etikai kérdései 

 A művi abortusz kérdése 

 Konzervatív, liberális és mérsékelt álláspontok az abortusz kapcsán 

 Az asszisztált reproduktív technikák etikai kérdései 

 Dajkaterhesség 

 A genetika etikai kérdései 

 Az embriókísérletek etikai kérdései 

 

11. hét. Gyakorlat.  

A halál és a haldoklás filozófiai–etikai kérdései 

 A halállal kapcsolatos főbb filozófiai és vallási felfogások, megközelítési lehetőségek 

 Terminális állapotú betegek ellátásának etikai kérdései 

 Öngyilkosság, eutanázia, teratanázia 

 

12. hét. Gyakorlat 

A halál és a haldoklás etikai kérdései 

 Életmentő, életfenntartó kezelés megszüntetésének etikai kérdései 

 

13. hét. Május 2-5. Gyakorlat. (Május 1. hétfő munkaszüneti nap) 



A szervátültetés etikai kérdései 

 Az agyhalál fogalma 

 A halott testével kapcsolatos (boncolás, szervkivétel) etikai kérdések 

 Élő személy testéből való szervkivétel (donáció) etikai kérdései. 

 

14. hét. Gyakorlat 

A betegek jogai 

 A betegjogok szerepe és jelentősége az egészségügyben 

 Általános és speciális betegjogok 

 A betegjogok érvényesítése 
 

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége: 

A félév végi aláíráshoz a tantárgy óráinak legalább 75%-án való részvétel kötelező (három gyakorlatról 

lehet hiányozni). A hiányzás hetében a hallgató a tárgy más időpontban tartott gyakorlatain hiányzását 

pótolhatja. 

Az igazolás módja a foglalkozásokon és a vizsgán való távollét esetén: 

Orvosi igazolás 

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontja, pótlásuk 

és javításuk lehetősége: 

Félévközi ellenőrzések száma: 1. 

Jellege: zárthelyi dolgozat a 7. héten. 

Témakörei: az 1-6. hét gyakorlatainak, valamint a tankönyv vonatkozó fejezeteinek anyaga. 

Pótlásának és javításának lehetősége: szóbeli beszámoló. 

A félév végi aláírás követelményei: 

 A tantárgy óráinak 75%-án való részvétel. 

 Sikeres (legalább elégséges eredményű) zárthelyi dolgozat vagy szóbeli beszámoló. 

Az osztályzat kialakításának módja: 

A kollokvium eredmény 

A vizsga típusa: kollokvium 

A vizsgajelentkezés módja: 

a NEPTUN-on keresztül 

A vizsgajelentkezés módosításának rendje: 

a NEPTUN-on keresztül 

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: 

a TVSZ 19§ 4 pontja alapján 

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája: 

dr. Kovács József: A modern orvosi etika alapjai. Bevezetés a bioetikába. 2. jav.kiad.  Medicina 

könyvkiadó. Budapest, 2006. 

 


