INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Fakulta: Lekárska fakulta
Kód predmetu:
USL/EAT/14

Názov predmetu: Etické aspekty tanatológie a humánnej tafonómie

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná
Počet ECTS kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.
Stupeň štúdia: I., N
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: zápočet
Priebežné hodnotenie: interaktívny a počítačový test
Záverečné hodnotenie: písomná záverečná práca s riešením konkrétnej modelovej situácie
Výsledky vzdelávania:
Počet kreditov: 4
Stručná osnova predmetu:
Stručná osnova predmetu:
Smrť jedinca a postavenie mŕtveho tela z etického a právneho hľadiska. Filozofia smrti. Eutanázia
a dystanázia. Tanatológia a humánna tafonómia. Prehliadka mŕtveho, identifikácia a exhumácia.
Medicínske a etické aspekty hromadných katastrof. Eticko-právne dilemy pri nariadení a výkone
pitvy. Odber orgánov a tkanív od mŕtveho na doplňujúce odborné vyšetrenia. Etické aspekty
toxikologických vyšetrení. Odber orgánov a tkanív od mŕtveho a živého darcu za účelom
transplantácie v súlade s právnymi predpismi. Etika transplantácie orgánov, tkanív a buniek.
Odporúčaná literatúra:
1. Longauer F. Palaščák J. a kol.: Vybrané kapitoly pre semináre z lekárskej etiky. Učebné texty
UPJŠ v Košiciach, 2003, 93 s., ISBN: 80-89138-05-5.
2. Ladislav Šoltés, Rudolf Pullman a kol.: Vybrané kapitoly z medicínskej etiky. Osveta, 2008,
257 s., ISBN: 97-88080-63287-8
3. Munzarová M.: Zdravotnická etika od A do Z. Grada, 2005, 153 s., ISBN: 80-247-1024-2.
4. Barancová H. a kol.: Medicínske právo. Trnavská univerzita, 2008, 425 s., ISBN:
80-224-1007-1
5. Kořenek J.: Lékařská etika. Galén, 2002, 276 s., ISBN 80-7254-235-4
6. Haškovcová H. Thanatológie. Náuka umíraní a smrti. Praha: Galén, 2000, 191 s., ISBN
80-7262-034-7
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský
Poznámky:
Cieľ predmetu:
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Predmet je zameraný na osvojenie si poznatkov o etickej dimenzie súvisiacej so smrťou jedinca,
nácvik schopností riešiť dilematické situácie pri prehliadke mŕtveho a exhumácii tela, etické
dilemy práce v miestach hromadných katastrof, eticko-právne dilemy pri nariadení a výkone
pitvy, kľúčové otázky identifikácie jedinca, etické dilemy vo forenznej toxikológii a iných
doplňujúcich vyšetreniach, etika súvisiaca s odberom orgánov a tkanív od mŕtveho a živého darcu
v úzkej spätosti s medicínskym právom, etické princípy transplantácie a humánnej tafonómie.
Obdobie štúdia predmetu: zimný semester.
Forma výučby: prednášky (P), spoločné semináre (S).
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách P/S): týždenný: 1/1, za obdobie štúdia: 13/13.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 64
abs

n

98.44

1.56

Vyučujúci: MUDr. Silvia Farkašová Iannaccone, PhD., MUDr. Ingrid Nerantzakis, MUDr. Dorota
Sopková
Dátum poslednej zmeny: 08.09.2015
Schválil: doc. PaedDr. Klaudia Zusková, PhD.
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