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Dalyko programos aprašas:
1. Dalyko programos poreikis (paskirtis, t.y. argumentuotai pagrįsti tokios dalyko programos
poreikį).
Holistinis (etinio, teisinio ir tarpkultūrinio) konteksto suvokimas yra neatsiejama šiuolaikinio
sveikatos priežiūros profesionalo kompetencijos dalis. Tai apima tokius svarbius, praktikoje
taikomus gebėjimus kaip etikos principų taikymas priimant sprendimus medicinos praktikoje,
atliekant mokslinius tyrimus; interpretuojant teisės aktus ir sveikatos politikos nuostatas gydytojo,
slaugytojo, farmacininko ar kito sveikatos priežiūros profesionalo veikloje. Dalyko „Bioetika“
programa suteikia doktorantams galimybę pasiruošti atsakingai ir profesionaliai mokslinei veiklai.
Bioetika yra plati tarpdalykinė ir multidisciplininė (etika ir mokslų apie gyvybę) sritis, apimanti
klausimus pradedant pagarbos gyvybei etika apskritai, tame tarpe ir žmogaus gyvybei, ir baigiant
klausimais, kokios institucijos, įstatymai ir kt. reguliacija yra reikalinga, kad valdyti pokyčius
visuomenėje remiantis humanistinėmis vertybėmis. Naujų biotechnologijų taikymas medicinoje,
globalizacijos procesai, rinkos santykių skverbimasis į sveikatos priežiūrą bei paciento teisių
klausimai išryškino naujas etines dilemas. Naujos gydymo ir mokslinių tyrimų galimybės skatina
ES šalis, tame tarpe ir Lietuvą, peržiūrėti mokslinių tyrimų, studijų bei medikų ir pacientų santykių
reglamentavimo etinius ir juridinius dokumentus.
Bioetikos programos spektras apima ne tik esminius konceptualius bioetikos klausimus, bet ir
praktinės pritaikomosios veiklos orientuotus analizę.
LSMU kaip biomedicinos mokslų ir studijų centras turėtų ugdyti socialiai atsakingus ir tikslingai
dirbančius ir tarptautinius etikos standartus gebančius įgyvendinti biomedicinos mokslų atstovus.
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2. Dalyko programos tikslai (turi būti suformuluoti ir nustatyti labai aiškiai, taip pat koks
programos ryšys su kitų tos pačios krypties doktorantūros studijų dalykų programų tikslais)
Tikslai: Ugdyti doktorantų etinę kompetenciją ir formuoti etinių sprendimų priėmimo įgūdžius.
Šiam tikslui realizuoti būtina išnanalizuoti konceptualius ir metodologinius sveikatos profesionalo
ir paciento santykių, biomedicininių tyrimų ir biotechnologijų, bei socialinius sveikatos priežiūros
etikos pagrindus: principus, koncepcijas ir teorijas, bei išmokyti naudoti etinius instrumentus ir
formuoti jų taikymo įgūdžius priimant moralinius sprendimus.
Asmenys, sėkmingai baigę doktorantūros programos „Genetinių tyrimų etika“ studijas:

žinos pagrindines mokslinio tyrimo kryptimis bei jų sąsajas su etinių vertybių sklaida
šiuolaikinėje sveikatos priežiūroje ir globalioje visuomenėje;

gebės identifikuoti mokslinių tyrimų, gydymo bei visuomenės sveikatinimo etines
problemas, jų analizės ir sprendimo būdus;

įgis etinio sprendimo priėmimo kompetencijas mokslinėje ir profesinėje veikloje, mokės
taikyti tarptautinius biomedicinos mokslų veiklą reglamentuojančius dokumentus;

gebės kritiškai vertinti, suprasti ir taikyti legitimuotus bioetikos reikalavimus biomedicinos
mokslų kontekste;

gebės pagrįsti etinių ir teisinių sprendimų sinchroniškumo būtinybę praktinėje sveikatos
profesionalo veikloje.
3. Dalyko programos sandara, turinys ir studijų metodai ( pateikiami duomenys, kokią dalyko
apimtį sudarys paskaitos, seminarai, savarankiškas darbas;) ..........................
Doktorantūros studijų programos „Bioetika“ turinys apima paskaitas, seminarus, klinikinių atvejų
analizę ir dokumentų kritinį vertinimą bei mokslinę apskrito stalo diskusiją bei mokslinio referato
arba projekto paruošimą bei jo gynimą egzamino metu.
Programos apimtis 6 kreditai:
paskaitos – 40 val., seminarai – 40 val., savarankiškas darbas – 80 val.
4. Dėstytojai (pateikti dėstytojų- mokslininkų sąrašą (priedas Nr. 2 ), nurodyti jų kvalifikaciją,
(ne mažiau kaip 10 procentų dalyko programos apimties turi dėstyti profesoriai arba vyriausieji
mokslo darbuotojai, kurių mokslinės veiklos kryptis atitinka jų dėstomus dalykus):
Habil. soc. m. dr. prof. Leonardas Rinkevičius [RL]
Human. m. dr., prof. Irayda Jakušovaitė [IJ]
Hum. m. dr., prof. Zita Vincentina Liubarskienė [ZVL]
Biomed. m. dr. Eimantas Peičius [EP]
Biomed. m. dr. Žydrūnė Luneckaitė [ŽL]
Biomed. m. dr. Gvidas Urbonas [GU]
4.

Metodinis dalyko programos aprūpinimas literatūros sąrašas ( pateikti 1 priede).
GALUTINIO EGZAMINO VERTINIMO APRAŠYMAS

Galutinis egzamino vertinimas susideda iš dviejų dalių: 50% kaupiamosios dalies + 50%
baigiamojo egzamino dalies įvertinimo.
Kaupiamąją balo dalį sudaro: 25% auditorinio darbo + 25 % savarankiško darbo.
Auditorinio darbo metu vertinamas studentų pranešimų teorinis lygis ir dalyvavimas diskusijose.
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Baigiamojo egzamino dalies aprašymas: studentų paruoštų mokslinių-tiriamųjų darbų (projektų)
gynimas: 10 min. skiriama darbo pristatymui ir 5 min. atsakymui į klausimus.

SAVARANKIŠKAS DARBAS
Literatūros rinkimas, kaupimas ir analizė, pasiruošimas seminarams: pranešimas arba diskusija
seminare. Projektų ruošimas. Pasiruošimas mokslinio-tiriamojo darbo (projekto) gynimui.

TEORINĖ DALIS
Eil.
Nr.
1

2

3

1

2

Paskaitos pavadinimas
I dalis. TEORINIAI BIOETIKOS PAGRINDAI
Tarpdisciplininė-intelektualinė bioetikos bazė. Bioetikos samprata.
Tarpdisciplininė bioetikos (filosofija, etika, antropologija, sociologija,
psichologija, istorija) prigimtis. Bioetikos klasifikacija: klinikinė,
fundamentalioji, reguliuojanti, kultūrinė ir sveikatos politikos bioetika.
Bioetikos principai ir jų teorinis pagrindimas. Moralės teorijų
prigimtis. Konsekvencialistinės ir deontologinės teorijos. Prigimtinio
dėsnio teorija. Dorybių etika. Socialinio kontrakto teorija. Rūpybos (ang.
- care) etika. Moralinių teorijų vertinimas ir jo kriterijai. Moralės
principai bioetikoje: autonomija, geradarystė, nauda ir teisingumas. Etinis
absoliutizmas ir reliatyvizmas.
Bioetikos metodologija. Moralinė argumentacija bioetikoje. Bioetikos
logika. Konceptualinės analizės metodai. Į principus ir į atvejus orientuoti
analizės metodai. Bioetinių sprendimų priėmimo modeliai.
Argumentacijos klaidos bioetikoje.
II dalis. SVEIKATOS PROFESIONALO IR PACIENTO
SANTYKIAI
Profesinės etikos principai sveikatos priežiūroje. Hipokratiškosios
tradicijos etiniai principai. Žalos nedarymas ir paciento gerovė. Gydytojo
paternalizmas ir paciento autonomija. Informuotas sutikimas ir jo
elementai. Informuoto sutikimo problemos praktikoje. Nepajėgių duoti
sutikimą asmenų apsauga. Konfidencialumas ir privatumas. Žmogaus
genetinės informacijos apsauga. Tiesos atskleidimo ir informuotumo
principų skirtumai.
Sveikatos profesionalo ir paciento santykių etinis ir teisinis
reguliavimas.
Sveikatos profesionalo ir paciento santykių modeliai. Gydytojo ir
paciento partnerystės samprata. Gydytojo, slaugytojo, farmacijos
specialisto santykių etika. Pacientų dalyvavimas sprendimų priėmime.
Pažeidžiamų grupių teisių apsauga sveikatos priežiūroje. Kultūriniaireliginiai aspektai priimant medicininius sprendimus. Tarptautinių
medicinos etikos dokumentų (Lisabonos deklaracija, Žmogaus teisių ir
Biomedicinos (Oviedo) konvencija, LR Pacientų teisių ir žalos
atlyginimo įstatymas) analizė.
III dalis. GYVYBĖS PRADŽIOS IR GYVENIMO PABAIGOS
ETINĖS PROBLEMOS
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Trukmė

2 val. EP

2 val. GU

2 val. GU

2 val.

4 val. EP

5
1

2

3

4

5

6

1

2

Žmogus iki gimimo: etinė analizė. (2 val.)
Pagarbos žmogaus gyvybei etiniai-filosofiniai ir religiniai šaltiniai. Etinė
embriono statuso problema. Šiuolaikiniai debatai dėl žmogaus vaisiaus
moralinio statuso. Gyvybės vertės postulatas ir jo argumentai. Asmens
pasirinkimo teisės postulatas ir jo argumentai. Žmogaus embriono
moralinis statusas. Pasaulio gydytojo asociacijos Oslo deklaracija.
Teisinis nėštumo nutraukimo kontekstas Lietuvoje ir pasaulyje.
Reprodukcinės technologijos ir atsakomybė už būsimas kartas.
Žalos ir rizikos būsimiems asmenims problema, Prenatalinė diagnostika,
jos problemos ir moterų bei porų informavimas. Dirbtinis apvaisinimas,
perteklinių embrionų gamyba, jų saugojimo bei panaudojimo
moksliniams tyrimams etinės problemos. Reprodukcinio klonavimo
etiniai prieštaravimai Saugumo ir rizikos problemos. Klonavimas
bendrakultūriniu požiūriu. Surogatinis nėštumas ir motinystė. Lytinių
ląstelių bankai.
Žmogaus gyvenimo pabaigos etinės dilemos ir jų sprendimai.
Filosofinė mirties definicija. Mirties psichologija. Smegenų mirties
kriterijai. Autonomija, gailestingumas ir nepakenkimo principas.
Diskusijos dėl smegenų ir žmogaus mirties kriterijų. Negrįžtamumo
fenomenas. Lozoriaus efektas. Mirties samprata kitose kultūrose.
Eutanazija
ir
gydytojo
asistuojama
savižudybė.
Gydymo/tęsimo/nutraukimo prašymo ir gydytojo asistuojamos
savižudybės santykio moralinio vertinimo asimetrija. Dvi rūšys
išankstinės asmens valios direktyvos (angl. - advance directives) ir
įstatymu numatyti įgaliojimai medicinos personalui. Paliatyvios
priežiūros alternatyva.
Paliatyvioji pagalba kaip integralioji sveikatos priežiūros dalis.
Paliatyvi priežiūra mirties kultūroje. Humanistinė paliatyviosios pagalbos
paskirtis. Tradicinis ir šiuolaikinis paliatyvios pagalbos modeliai: etiniai
aspektai. Paliatyvioji priežiūra ir gyvenimo kokybė. Paliatyvioji priežiūra
kaip fundamentalioji žmogaus teisė.
Organų transplantacijos ir donorystės etinis bei teisinis
reguliavimas.
Audinių ir organų transplantacija: istorija, laimėjimai ir perspektyvos.
Organų donorystės medicininiai, religiniai ir teisiniai aspektai.
Donorystės etinės dilemos: rizikos ir naudos santykis donorui, rizikos ir
naudos santykis recipientui. Donoro sutikimo teisėtumas bei galimumas,
donoro privatumas bei konfidencialumas. Organų paskirstymo ir
prioritetų nustatymo klausimai. Organų ir audinių transplantacijos
reglamentavimas Lietuvoje ir pasaulyje. Donorystės komercializacijos
etinės problemos.
IV. Dalis. BIOMEDICININIŲ TYRIMŲ ETIKA
Biomedicininių tyrimų etika ir teisinis reguliavimas.
Biomedicininio tyrimo samprata ir metodologija. Biomedicininio tyrimo,
medicinos praktikos bei “eksperimentinio gydymo” skirtis. Atsitiktinės
atrankos ir placebo bei dvigubo aklumo metodų etinis vertinimas.
Minimalios rizikos samprata. Tarptautinės biomedicininių tyrimų
vykdymo gairės ir taisyklės. Niurnbergo kodeksas. Helsinkio deklaracija.
Belmonto raportas. CIOMS. Žmogaus teisių ir biomedicinos (Oviedo)
Konvencija. Priimtinos invazinės ir neinvazinės tyrimų procedūros.
Lietuvos BMTE įstatymo esminės nuostatos (2008).
Klinikiniai vaistų tyrimai: etinis ir teisinis reguliavimas.
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2 val. ZVL

2 val. IJ

2 val. ŽL

2 val. ŽL

2 val. ŽL

2 val. EP

2 val. ZVL

2 val. EP

6
Klinikinių tyrimų klasifikacija. Klinikinių vaistų I-IV tyrimų fazių
ypatumai ir etinės problemos. Klinikinių tyrimų etinės problemos: sveikų
savanorių
verbavimas,
kompensacijos
tiriamiesiems,
placebo
pateisinimas, ligonių randomizacija ir interesų konfliktai. Etiniai
reikalavimai atliekant klinikinius tyrimus. Rizikos ir naudos įvertinimas.
Dalyvavimo tyrime naudos ir rizikos nustatymas. Žalos, patirtos
dalyvaujant tyrime, atlyginimo teisinis reguliavimas. Medicininių
preparatų tyrimų etinės problemos: sveikų savanorių verbavimas,
kompensacijos tiriamiesiems, placebo pateisinimas, akli ir dvigubai akli
tyrimai, ligonių randomizacija ir interesų konfliktai.
3
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2
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Biomedicininiai genetiniai tyrimai ir tyrimai įtraukiant pažeidžiamas
pacientų grupes: etinis ir teisinis reguliavimas.
Genomo iššifravimo reikšmė medicinos praktikai: etiniai aspektai.
Biomedicininių tyrimų su biologine medžiaga ir genetinių tyrimų etiniai
ir teisiniai aspektai. Genetizacijos etinis vertinimas. Žmogaus embriono
kamieninių ląstelių tyrimų teisinis reguliavimas Europoje. Žmogaus
embriono kamieninių ląstelių tyrimo
etinės problemos. Genetinės
informacijos patentavimo problema. Biomedicininių tyrimų su
asmenimis, nekompetentingais duoti informuoto asmens sutikimą,
senjorų, vaikų ir terminalinių pacientų ir psichiatrinių ligonių įtraukimo į
biomedicininiuus tyrimus problemos. Epidemiologinių tyrimų etikos
reikalavimai. Farmakogenomika, genetinis skriningas ir sveikatos
priežiūra: etinės problemos. Bendruomenės ir individo apsauga
farmakogenominiuose tyrimuose.
V dalis. SOCIALINĖ ETIKA IR SVEIKATOS PRIEŽIŪRA
Socialinis teisingumas sveikatos priežiūroje.
Teisė į sveikatos priežiūrą. Socialinio teisingumo koncepcijos raida.
Pagrindiniai socialinio teisingumo principai: kiekvienam po lygiai,
kiekvienam pagal poreikius, kiekvienam pagal pastangas, kiekvienam
pagal nuopelnus, kiekvienam pagal laisvos rinkos pokyčius. Socialinio
teisingumo problemos šiuolaikinėje sveikatos priežiūroje. Individo ir
bendruomenės santykis sveikatos priežiūros požiūriu.
Ribotų resursų paskirstymo ir prioritetų nustatymo etiniai aspektai.
Socialinio ir sveikatos biudžetų prioritetų ir racionalaus paskirstymo
etika. Pagrindiniai principai: žmogaus orumo principas, poreikio ir
solidarumo principas ir kainos-efektyvumo principas. Horizontalaus ir
vertikalaus prioritetų nustatymo sveikatos politikoje etinis aspektas.
Socialinės nelygybės etiniai aspektai. Sveikatos ekonomika ir
humanizmas.
Ekosistema ir bioetika. Ekosistemos samprata. Žmogus ir ekosistema.
Antropogeninių ir gamtinių faktorių, veikiančių žemės klimatą, analizė.
Žemės ekosistemos padėties problemiškumas. Etiniai uždaviniai
ekosistemos krizės periodu. Žmogaus atsakomybės brandos laipsnių
aptarimas: nepotizmas, antropocentrizmas, mamalizmas, biocentrizmas,
fizikocentrizmas, bioterorizmas. Globalios etikos perspektyvos.
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4 val. IJ

2 val. EP

2 val. IJ

4 val. LR
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TEORINĖ-PRAKTINĖ DALIS
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Seminaro temos pavadinimas
Bioetikos samprata ir vaidmuo šiuolaikinėje visuomenėje.
Moralinių principų suvokimas empiriniame kontekste.
Etinių sprendimų priėmimas taikant „Delfi“ ir „Etinės
matricos“ metodus sveikatos priežiūroje.
Sveikatos profesionalo ir paciento bendradarbiavimo
problemos: atvejų analizė.
Plastinės chirurgijos bumas bioetikos kontekste: atvejų analizė.
Lyties keitimo etinės problemos: atvejų analizė.
Žmogaus klonavimo etiniai aspektai: filmo peržiūra
Kamieninių ląstelių tyrimo etinės problemos: situacijų analizė.
Diskusija tema „Mirties kultūra ir medicina“.
Ori mirtis ir kančios prasmė paliatyvioje priežiūroje: situacijų
analizė.
Organų donorystė: dovanojimas ar komercija: apskrito stalo
diskusija.
Tarptautinių biomedicininių etikos palyginamoji dokumentų
analizė.
Gerontologinių pacientų įtraukimo į klinikinius tyrimus
interpretacijos.
Geros klinikinės praktikos standartai Europoje: situacijų
analizė.
Diskusija tema: Žmogaus embriono kamieninių ląstelių tyrimų
etinės problemos.
Elektroninė biomedicina ir genetinės informacijos
konfidencialumo klausimai.
Genų inžinerijos etinės problemos: atvejų analizė
Diskusija tema: Teisė į sveikatos priežiūra: siekiamybė ar
realybė.
Ribotų resursų skirstymo kriterijų analizė.
Ekologinės etikos problemų aptarimas. Klimato kaitos etinis
vertinimas.
Mokslinių darbų pristatymas ir aptarimas. Egzaminas.

Trukmė
2 val.
2 val.
2 val.

Dėstytojas
(-iai)
EP
GU
GU

2 val.

EP

2 val.
2 val.
2 val.
2 val.
2 val.
2 val.

ZVL
IJ
IJ
IJ
ŽL
ŽL

2 val.

EP

2 val.

ZVL

2 val.

ZVL

2 val.

EP

2 val.

ZVL

2 val.

IJ

2 val.
2 val.

IJ
IJ

2 val.

LR
LR

10 val.

LR, IJ,
ZVL, EP,
ŽL, GU
Priedas Nr. 1
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