МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. М.І. ПИРОГОВА

МЕДИЧНА ЕТИКА ТА ДЕОНТОЛОГІЯ
(назва навчальної дисципліни)

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
навчальної дисципліни
з підготовки доктора філософії
на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
галузі знань _____22 Охорона здоров’я__________
(шифр і назва галузі знань)
спеціальності ____222 Медицина
(код і найменування спеціальності)
мова навчання українська, російська, англійська

20___ рік
Вінниця

Завдання для самостійної роботи
Для самостійного вивчення етики й деонтології в медицині рекомендується
опрацювати матеріал за розділами в послідовності робочої програми.
Особливу увагу слід звернути на загальні питання моралі, моральності, та історію
формування деонтології в медицині.
Розуміння основних питань і загальних положень сприятиме засвоєнню
особливостей формування відносин між лікарем-хворим-суспільством, між медичним
працівниками, стосунків в медичному колективі.
Питання для самостійного опрацювання:
1. Поняття етики.
2. Основні етапи становлення етики.
3. Етика в системі знання про мораль.
4. Значення етики на рубежі ХХ і ХХІ століть.
5. Поняття і категорії моралі.
6. Мораль і духовність.
7. Основні концепції походження моралі.
8. Функції моралі.
9. Характеристика понять моральної свідомості.
10. Вчинок як початковий елемент етичної поведінки.
11. Суть етичної свободи.
12. Специфіка професійної моральності і професійної етики.
13. Основні поняття професійної моральності.
14. Ділова етика і духовність.
15. Етичне виховання.
16. Історичні аспекти медичної етики й деонтології.
17. Роль етики й деонтології у формуванні особистості лікаря.
18. Етика взаємостосунків лікаря і хворого.
19. Етичний зміст взаємостосунків лікаря із медичним персоналом.
20. Етика і професійні відносини в медичних колективах.
21. Етична сторона взаємостосунків між суб’єктами медицини і державою.
22. Ціль етичних критеріїв ВООЗ і сфера їх вживання.
23. Етика просування на ринок лікарських препаратів.
24. Етика рекламування лікарських препаратів серед лікарів і населення.
25. Роль медичних представників у просуванні лікарських препаратів на ринок.
26. Етичні аспекти симпозіумів і наукових нарад медичних працівників.
29. Вимоги до інформації, що поміщається в анотаціях, вкладках і брошурах щодо
препаратів, медичних приладів.
30. Етичні аспекти самостійного лікування без рецептурними препаратами в світовій
практиці.
31. Захист прав хворого і лікаря в медичній взаємодії.
32. Базові поняття етики бізнесу.
33. Управлінська етика.
37. Вплив етичних норм на розвиток медицини.
38. Формування етичних норм і культури професійного спілкування в медичних
закладах.

