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

Názov predmetu: Etika a komunikácia v medicíne

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: 4.
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:
Etika a komunikácia v medicíne vo všeobecnosti. Informovaný súhlas. Komunikačné zručnosti
zdravotníckeho pracovníka. Etické problémy v komunikácii s vybranými skupinami – VIP pacient,
osoba závislá od omamných a psychotropných látok, obeť trestného činu, osoba podozrivá zo
spáchania trestného činu, detský pacient, starý pacient, terminálne chorý a umierajúci pacient,
pacient lekár, agresívny pacient, mentálne postihnutý pacient, pacient po odbere orgánov na
transplantáciu (darca), pacient po transplantácii orgánov (príjemca), pacient národnostnej menšiny,
pacient s jazykovou bariérou. Etika a komunikácia v odbornej a znaleckej činnosti pri spolupráci
s orgánmi činnými v trestnom konaní. Etika a komunikácia medzi zdravotníckymi a odbornými
pracovníkmi. Burnout syndróm.
Odporúčaná literatúra:
1.Ptáček, R., Bartůněk a kol.: Etika a komunikace v medicíně. Grada, 2011, 528 s., ISBN
978-80-247-3976-2
2. 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.
3. Ladislav Šoltés, Rudolf Pullman a kol.: Vybrané kapitoly z medicínskej etiky. Osveta, 2008,
257 s., ISBN: 97-88080-63287-8
4. Munzarová M.: Zdravotnická etika od A do Z. Grada, 2005, 153 s., ISBN: 80-247-1024-2.
5. Humeník I.: Ochrana osobnosti a medicínske právo. Eurokódex, 2011, 288 s. ISBN:
978-80-89447-58-9
6. Vácha M., Königová R., Mauer M.: Základy moderní lékařské etiky. Portál, 2012, 312 s.,
ISBN:978-80-73677-80-0
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
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Slovenský
Poznámky:
Predmet je zameraný na osvojenie si poznatkov o etických prístupoch a hľadiskách komunikácie
s vybranými skupinami obyvateľstva v korelácii s právnymi normami, komunikačných zručností
odborného pracovníka so zameraním na zdravotnícke povolanie, aplikáciu etického prístupu v
rôznych situáciách, komunikáciu odborného pracovníka v kontakte s orgánmi činnými v trestnom
konaní, v odbornej a znaleckej činnosti.
Obdobie štúdia predmetu: letný 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: 59
abs

n

91.53

8.47

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