Перелік тем для самостійного опрацювання
з дисципліні «Основи біоетики та біобезпеки»
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Причини виникнення і джерела формування біоетики. Антропоцентризм і
біоцентризм.
Медична деонтологія і принципи взаємовідносин в системі «лікар-хворий» згідно
положень М.М.Петрова.
Вплив принципів біомедичної етики на сучасні біотехнології.
Біомедична етика і соціальні проблеми охорони здоров'я України.
Клятва Гіппократа: її основні ідеї та причини розбіжності з сучасною медичною
практикою.
Особливості застосування утилітаристської і деонтологічної етики при аналізі
моральних проблем біомедицини.
Модель Гіппократа в сучасній медичній практиці. Плюси і мінуси.
Патерналізм (модель Парацельса) і антипатерналізм в сучасній медичній практиці.
Плюси і мінуси.
Право пацієнта на вибір лікування і на відмову від медичного втручання.
Право пацієнта на конфіденційність інформації, що його стосується, (лікарська
таємниця) та можливі обмеження цього права.
Біомедичні дослідження за участю людини: основні механізми їх морального
регулювання.
Принцип обережності при оцінці нових біомедичних технологій.
Свобода і відповідальність у професійній діяльності медичного працівника.
Моральна відповідальність і лікарська помилка. Моральний вибір: проблема мети і
засобу в медичній практиці.
Професійний обов'язок лікаря: в чому його сенс? Честь лікаря і гідність пацієнта.
Право людини на життя. Ставлення до життя і смерті в різних культурах.
Етика взаємовідносин лікаря та пацієнта: традиції і новації. Моральні дії лікаря в
умовах залежності від нього життя і здоров'я пацієнта.
Втручання лікаря в особисте життя хворого. Довіра і відвертість пацієнта, тактовність
лікаря, ставлення до лікарської таємниці. Проблема «дистанції» та субординації
лікаря і пацієнта в медичній практиці.
Право лікаря на ризик, проблема лікарської помилки і відповідальності.
Сучасна медична деонтологія: статус і функції.
Морально-психологічні
відносини
в
медичних
колективах:
проблеми
корпоративності, демократичності, субординації.
Моральний кодекс медичного працівника: ідеал і дійсність.
Свобода і відповідальність у професійній діяльності фармацевтичного працівника.
Етичний кодекс фармацевтичних працівників України (2010 р.).
Етичні аспекти сексології та сексопатології. Історія «сексуальних революцій».
Морально-етичні проблеми контрацепції. Позиції католицизму з питань контрацепції.
Стерилізація і релігійна мораль мусульманства.
Автономія вагітної жінки і право плоду на життя: відображення в законах України.
Історія лікування безпліддя, застосування сучасних лікувальних технологій.
Біоетичні проблеми екстракорпорального запліднення. Проблема «зайвих» ембріонів.
Суспільний рух за заборону абортів. Аборт і релігійна мораль.
Конфлікт інтересів майбутньої матері і її ненародженої дитини, як основа біоетичної
проблематики.

33. «Основи соціальної концепції Російської православної церкви» (серпень 2000 р.,
частина XII) про фетальну терапію і комерціалізацію абортів.
34. Позиція «Ісламського кодексу медичної етики» (січень 1981 р., Кувейт) стосовно
практики абортів.
35. Аборт і особисті переконання лікаря згідно «Декларації Осло про медичні аборти»,
прийнятої ВМА в серпні 1970 р. (Осло, Норвегія) і доповненої в жовтні 1983 р.
(Венеція, Італія).
36. Клятва Гіппократа про аборти. Етико-соціальні позиції європейського Середньовіччя
щодо аборту.
37. Етична оцінка аргументу «якості життя», який відстоює право жінки на аборт. Його
застосування в сучасній Україні.
38. Оцінка клонування в світлі «Основ соціальної концепції Російської православної
церкви» (серпень 2000 р., частина XII).
39. Положення російського і українського законодавств щодо клонування.
40. «Декларація на захист клонування і недоторканності наукових досліджень» і
передумови її появи.
41. Нові етичні проблеми, породжені реалізацією міжнародного проекту «Геном
людини».
42. Оцінка генної інженерії у світлі «Положення про генетичне консультування та генну
інженерію», прийняту ВМА в жовтні 1987 р. (Мадрид, Іспанія).
43. Сучасне практичне використання методів генної терапії (генотерапіі) в клініці
внутрішніх хвороб.
44. Генетично модифіковані лікарські субстанції.
45. Біоетичні та правові проблеми реклами в медицині та фармації. Положення
вітчизняного «Етичного кодексу фармацевта».
46. Біоетичні аспекти та біобезпека сучасних агротехнологій.
47. Фактичні та прогностичні загрози застосування ГМО у харчовій промисловості.
48. Медичні та біоетичні передумови появи сучасної паліативної медицини, як галузі
науки.
49. Ставлення до вмираючого хворого в біоетичній моделі Гіппократа.
50. Проблеми професійної компетентності та відповідної підготовки лікарів і медсестер
хоспісу.
51. Роль волонтерів та благодійних організацій в роботі хоспісів.
52. Проблеми і труднощі розвитку служб та закладів паліативної медицини в Україні.
53. Ординарні і екстраординарні методи лікування в паліативній медицині.
54. Евтаназія в історії людства. Етапи вирішення проблеми.
55. Сучасний християнський погляд на допустимість евтаназії.
56. Відмінності та схожість відношення до евтаназії законодавства світських та
релігійних ісламських країн.
57. Евтаназія, як побічна дія знеболення.
58. Проблеми наукового обґрунтування дефініції смерті на тлі успіхів сучасної
анестезіології, реаніматології та неврології.
59. Соціальні та юридичні проблеми констатації смерті мозку.
60. Етико-правові аспекти аутопсії або «чи є людина хазяїном свого тіла»?
61. Комерціалізація трансплантології, як біоетично негативний процес.
62. Суспільні протиріччя альтруїстичного донорства органів.
63. Моральні проблеми, пов’язані з презумпцією згоди на взяття органів з метою
трансплантації.

64. Особливості фінансування роботи медичних бригад, що діагностують смерть мозку,
забирають органи і виконують трансплантацію реципієнту.
65. Проблеми та успіхи використання в медицині штучних органів.
66. Захист законних прав і інтересів психічно хворих пацієнтів в законодавстві України.
67. Специфіка лікарської таємниці в груповій психотерапії.
68. Витоки та необхідність професійної незалежності психіатра в історії медицини.
69. «Терапевтична співпраця» з пацієнтом і його близькими в сучасній психіатрії.
70. «Зловживання психіатрією» в світовій історії та історії СРСР.
71. Епідеміологія і права людини. Соціокультурний контекст історії імунопрофілактики.
72. СНІД як глобальна проблема сучасності. Епідеміологічні прогнози.
73. Соціальний захист ВІЛ-інфікованих в законодавстві України.
74. Добровільність і обов’язковість тестування на зараженість ВІЛ.
75. Моральні проблеми розподілу дефіцитних ресурсів охорони здоров’я у суспільстві.
76. Право на сприятливе місце існування в законодавстві країн Європи.
77. Право на своєчасну епідеміологічну інформацію, відповідальність за епідеміологічну
дезінформацію в законодавстві країн СНД.
78. Інфекційні хвороби як потенційне джерело соціальної небезпеки та порушення прав
людини, які виникають при захворюванні на них.
79. Соціокультурний контекст історії імунопрофілактики.
80. Сучасний стан добровільності і обов’язковості вакцинації від епідемічних
захворювань.
81. Етичні норми та вимоги до лікарів щодо додержання біобезпеки.
82. Біоетичні принципи в фармації.
83. Головні сучасні задачі біоетики в фармації.
84. Особливості промоутерської діяльності в фармації.

