
1.r. všeobecné lekárstvo – Predmet: MEDICÍNSKA ETIKA 

Informácie pre študentov ohľadom samoštúdia v čase bezkontaktnej výučby 

na LF UK v letnom semestri 2019/2020 

Milí študenti/milé študentky, 

V čase bezkontaktnej výučby v danom týždni, prosím, venujte čas a pozornosť samoštúdiu predmetu 

MEDICÍNSKA ETIKA podľa priložených pokynov.                                                                                                                                                                                                 

Sledujte webstránku Ústavu sociálneho lekárstva a lekárskej etiky. V prípade predĺženia bezkontaktnej výučby 

budú zadania a úlohy k jednotlivým nasledujúcim témam priebežne dopĺňané.  

4. týždeň výučby 09.-13.03.2020 

Prednáška 9.3.2020, ppt poslaná na zdieľanú emailovú adresu zubari1824@gmail.com 

.......................................................................................................................................................... 

5. týždeň výučby 16.-20.3.2020 

Prednáška 16.3.2020, ppt poslaná na zdieľanú emailovú adresu zubari1824@gmail.com  

Seminár /1.téma/ a) Vzťah medzi zubným lekárom a pacientom. Étos lekárskeho povolania a 

osobnosť zubného lekára. b) Profesia a pracovné povinnosti. Dôvernosť a lekárske záznamy. 

Študijná literatúra:                                                                                                                                            

TRIZULJAKOVÁ, J., HANUŠOVSKÁ, E.,  LAURINEC, J., MOJZEŠOVÁ, M., STANEKOVÁ, D., ŠMID, M. 

Medicínska etika : Vybrané kapitoly. 1. časť. Bratislava: Univerzita Komenského, 2016.                                     

Rozsah učiva : 3. kap. (s.36-43)                                                                                                                                                    

Úloha pre samoštúdium: Aké sú hlavné štyri modely vzťahu pacienta a zubného lekára a aký je 

medzi nimi rozdiel.                                                                                       

Spôsob kontroly – v rámci finálneho testu, alebo ďalších seminárov 

..................................................................................................................................................................  

6. týždeň výučby 23.-27.03. 2020 

Prednáška 23.3.2020 –  ppt poslaná na zdielanú adresu zubari1824@gmail.com 

Seminár /2.téma/ Začiatok ľudského života z pohľadu medicínskej etiky. Kódexy a etické komisie.                                                          

                                                                                                                                                                                        

Študijná literatúra:                                                                                                                                            

TRIZULJAKOVÁ, J., HANUŠOVSKÁ, E.,  LAURINEC, J., MOJZEŠOVÁ, M., STANEKOVÁ, D., ŠMID, M. 

Medicínska etika : Vybrané kapitoly. 1. časť. Bratislava: Univerzita Komenského, 2016.                                     

Rozsah učiva : 6., 7., 8. kap. (s.60-94)  

Úloha pre samoštúdium: Aké sú názory na vznik a datáciu ľudského života? Aké sú argumenty 

zástancov pro-life a pro-choice na podporu svojich tvrdení? Akým etickým kódexom by sa mali 

riadiť zubní lekári v Slovenskej republike ? 

Spôsob kontroly: v rámci finálneho testu, alebo ďalších seminárov v prípade zrušenia karanténnych 

opatrení. 



.......................................................................................................................................................... 

7. týždeň výučby 30.03-03.04. 2020 

Seminár /3.téma/ Etika v reprodukčnej medicíne. Vzdelávanie a spolupráca. Výsledky 

a neprofesionálne vedená práca .Tímová práca. 

                                                                                                                                                                                        

Študijná literatúra:                                                                                                                                            

TRIZULJAKOVÁ, J., HANUŠOVSKÁ, E.,  LAURINEC, J., MOJZEŠOVÁ, M., STANEKOVÁ, D., ŠMID, M. 

Medicínska etika : Vybrané kapitoly. 1. časť. Bratislava: Univerzita Komenského, 2016.  

Rozsah učiva : 8., 9. kap. (s. 78-113) 

Doplnková literatúra: 

OZAR D. T. – SOKOL D. J.: Denthal ethics at chairside. Washington: Georgetown University Press, 

2007 

Rozsah učiva : 9., 10. kap. (s. 147-197) 

                                   

Úloha pre samoštúdium: Ako sú z pohľadu etiky hodnotené rôzne spôsoby antikoncepcie? Ako 

postupovať v prípade, ak zistíme, že sme spravili chybu v rámci diagnostiky alebo liečby v zubnom 

lekárstve? A ako postupovať , ak takúto chybu zistíme u kolegu? 

Spôsob kontroly: v rámci finálneho testu, alebo ďalších seminárov v prípade zrušenia karanténnych 

opatrení. 

.......................................................................................................................................................... 

8. týždeň výučby 06.04-10.04. 2020 

Seminár /4.téma/ Etické aspekty transplantácií. Základné potreby a prerozdeľovanie zdrojov. 

HIV/AIDS pacienti a zubní lekári. 

                                                                                                                                                                                        

Študijná literatúra:                                                                                                                                            

TRIZULJAKOVÁ, J., HANUŠOVSKÁ, E.,  LAURINEC, J., MOJZEŠOVÁ, M., STANEKOVÁ, D., ŠMID, M. 

Medicínska etika : Vybrané kapitoly. 1. časť. Bratislava: Univerzita Komenského, 2016.  

Rozsah učiva : 11., 14. kap. (s. 125-135, 171-179) 

Doplnková literatúra: 

OZAR D. T. – SOKOL D. J.: Denthal ethics at chairside. Washington: Georgetown University Press, 

2007 

Rozsah učiva : 11. kap. (s. 203-223) 

                                   

Úloha pre samoštúdium: Aký je rozdiel medzi „opting-out“ a „opting-in“ a ktoré z toho je platné na 

Slovensku? Aké povinnosti má zubný lekár pri ošetrovaní HIV-pozitívneho pacienta na Slovensku? 

Musí podľa zákona takéhoto pacienta ošetriť? Ako sa k tomu stavia medicínska etika? 

Spôsob kontroly: v rámci finálneho testu, alebo ďalších seminárov v prípade zrušenia karanténnych 

opatrení. 

.......................................................................................................................................................... 



9. týždeň výučby 13.04-17.04. 2020 

Seminár /5.téma/ Etické otázky spojené so záverom ľudského života. Paliatívna starostlivosť 

a hospic. Eutanázia a asistované suicídium. Sociálna spravodlivosť a prístup k starostlivosti o chrup. 

                                                                                                                                                                                        

Študijná literatúra:                                                                                                                                            

TRIZULJAKOVÁ, J., HANUŠOVSKÁ, E.,  LAURINEC, J., MOJZEŠOVÁ, M., STANEKOVÁ, D., ŠMID, M. 

Medicínska etika : Vybrané kapitoly. 1. časť. Bratislava: Univerzita Komenského, 2016.  

Rozsah učiva : 12., 13. kap. (s. 137-169) 

Doplnková literatúra: 

OZAR D. T. – SOKOL D. J.: Denthal ethics at chairside. Washington: Georgetown University Press, 

2007 

Rozsah učiva : 13 kap. (s. 245-257) 

                                   

Úloha pre samoštúdium: Čo je to tanatológia? Je rozdiel medzi paliatívnou medicínou a paliatívnou 

starostlivosťou? Ako v súčasnosti definujeme eutanáziu a je na Slovensku legálna?  

Spôsob kontroly: v rámci finálneho testu, alebo ďalších seminárov v prípade zrušenia karanténnych 

opatrení. 

.......................................................................................................................................................... 

10. týždeň výučby 20.04-24.04. 2020 

Seminár /6.téma/Etické problémy biomedicínskeho výskumu. Pacienti s nedostatočnou 

schopnosťou o sebe rozhodovať. Stomatológia a podnikanie. 

                                                                                                                                                                                        

Študijná literatúra:                                                                                                                                            

TRIZULJAKOVÁ, J., HANUŠOVSKÁ, E.,  LAURINEC, J., MOJZEŠOVÁ, M., STANEKOVÁ, D., ŠMID, M. 

Medicínska etika : Vybrané kapitoly. 1. časť. Bratislava: Univerzita Komenského, 2016.  

Rozsah učiva : 15. kap. (s. 180-197) 

WMA: Príručka lekárskej etiky – voľne dostupné online: https://www.wma.net/wp-

content/uploads/2016/11/Slovak_Medical-Ethics-Manual-Pri%CC%81ruc%CC%8Cka-

leka%CC%81rskej-etiky_s.pdf 

Rozsah učiva : 5. kap. (s. 92-110) 

Doplnková literatúra: 

OZAR D. T. – SOKOL D. J.: Denthal ethics at chairside. Washington: Georgetown University Press, 

2007. Rozsah učiva : 7., 15. kap. (s. 111-129, 277-292) 

 

WILLIAMS, J. R. Dental Ethics Manual. FDI World Dental Federation, 2007. Available at:  

https://www.fdiworlddental.org/sites/default/files/media/resources/1-

fdi_dental_ethics_manual_1st_edition_2007.pdf 

                                   

Úloha pre samoštúdium: Aké sú základné etické požiadavky biomedicínskeho výskumu? 

Spôsob kontroly: v rámci finálneho testu, alebo ďalších seminárov v prípade zrušenia karanténnych 

opatrení. 

https://www.wma.net/wp-content/uploads/2016/11/Slovak_Medical-Ethics-Manual-Pri%CC%81ruc%CC%8Cka-leka%CC%81rskej-etiky_s.pdf
https://www.wma.net/wp-content/uploads/2016/11/Slovak_Medical-Ethics-Manual-Pri%CC%81ruc%CC%8Cka-leka%CC%81rskej-etiky_s.pdf
https://www.wma.net/wp-content/uploads/2016/11/Slovak_Medical-Ethics-Manual-Pri%CC%81ruc%CC%8Cka-leka%CC%81rskej-etiky_s.pdf
https://www.fdiworlddental.org/sites/default/files/media/resources/1-fdi_dental_ethics_manual_1st_edition_2007.pdf
https://www.fdiworlddental.org/sites/default/files/media/resources/1-fdi_dental_ethics_manual_1st_edition_2007.pdf

