
 Табела 5.1 Спецификација предмета на студијском програму докторских студија 

 
Назив предмета: Етика у биомедицини 

Наставник: Дедић Ј. Гордана,  Раичевић Р. Ранко,  Кроња Ш. Горан, Магић М. Звонко  

Статус предмета: Обавезан за сва изборна подручја  

Број ЕСПБ: 10 

Услов: Уписан други семестар докторских академских студија 

 

Циљ предмета: 

Упознавање студената медицине са основним принципима медицинске етикe и процена етичких ставова 

у односу на специфичне медицинске проблеме. 

 

 

Исход предмета:   

Посебна оспособљеност за етички засновано просуђивање и разумевање односа међу људима, у првом 

реду односа према пацијентима, колегама и сарадницима. 

 

 

Садржај предмета:  

Теоријска настава  

Општи део - Дефиниција појма етика, теоријска етика, етика у пракси; Историјски развој медицинске 

етике. Хипократова заклетва,  Женевска конвенција, Савет Европе у Стразбуру – Европска Конвенција о 

људским правима. Интернационални кодекс медицинске  етике. Хелсиншка декларација са допуном 

(препорука лекарима у клиничким истраживањима). Медицинска деонтологија и медицинско право.  

Специјални део – Етичка питања генетских анализа, генетских информација и генетских саветовања. 

Етичка питања репродуктивних технологија, репродуктивног права, генетског тестирања, предиктивне 

медицине и еугенике. Етички аспекти пренаталне дијагностике. Етика и клиничка испитивања. Етичке 

дилеме у вези са трансплантацијом органа. Етички аспекти смрти и еутаназија. Етички аспекти 

клонирања.  Етички аспекти коришћења технологије стем ћелија. 

 

Практична настава:  Студијски истраживачки рад 

Предавања/интерактивни рад са кандидатом и студијски истраживачки рад. Дискусије и округли 

столови. Aнализе савремених публикованих чланака, писање семинарског рада и његова презентација. 
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Број часова активне наставе: 

105 

Теоријска настава: 

30 

Практична настава: 

75 

 

Методе извођења наставе 

Предавања/интерактивни рад са кандидатом и студијски истраживачки рад. 

 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Активност у току предавања: 10 

Активност у току студијског истраживачког рада: 30 

Писмени испит: 30 

Усмени испит: 30 
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