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Анотация на учебната дисциплина:
Курсът предлага основни познания в проблемната област на биоетиката, представя
обсега на съвременните дискусии, основни проблеми и аргументи в тези дискусии.
Освен ориентация в биоетическата проблематика и по-широк поглед върху
проблемите на обществената практика, той има за цел изграждането на способност
за критическа преценка и аргументация в конкретна ситуация при обосноваване на
конфликтни позиции.

Предварителни изисквания: няма.
Допълнителни изисквания:
В рамките на курса студентите изготвят
- 3 конспекта на статии/глави от книги от посочените в литература (2-3
страници)
- устен реферат по текст
- писмена работа по избрана тема с ясно формулирани етически и други
проблеми, основни позиции от водените дискусии, и подкрепена с аргументи
собствена позиция (4-5 страници)

Очаквани резултати:
Студентите
- познават основни теми и проблеми на биоетиката и се ориентират добре в
изследователското поле на биоетиката и водените дискусии;
- разпознават нивата на етическа рефлексия върху действия и практики, различни
етически теории, подходи и аргументи;
- разбират смисъла на основни понятия и могат да ги използват при анализа и
търсенето на решение на конкретни практически проблеми.
В зависимост от спецификата на учебната дисциплина и изискванията на преподавателя е възможно
да се добавят необходимите форми, или да се премахнат ненужните.
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Тема:
Биоетиката като дисциплина – възникване, нива на
изследванията, основни проблеми. Особености на
съвременните дебати в биоетиката.
Морал и етика. Нива на етическата рефлексия.
Етическите теории и проблемите на практиката.
Медицинска етика и биоетика. Принципен подход и
контекстуализъм. Казуистика.
Биоетика и екологична етика. Антропоцентрични,
патоцентрични, биоцентрични и холистични позиции.
Етиката на “преклонение пред живота” на Алберт
Швайцер. Природа, модерна наука и техника. Етиката
на отговорността на Ханс Йонас.
Защита на животните. Практическата етика на Питър
Сингър. Споровете около разбирането за личност и
човешко достойнство.
Здраве, болест, увреждане. Медицинско определение,
индивидуален опит, социално и културно измерение.
Качество на живота.
Медицински експерименти с човешки същества.
Етически стандарти за научните изследвания. Правни
регламенти.
Репродуктивна свобода. Контрацепция. Аборт.
Репродуктивно поведение и ценности.
Новите репродуктивни технологии. Възможностите и
рисковете на технологиите. Етически и социални
измерения на проблемите. Правни регламенти.
Проблеми, свързани с грижата в края на живота.
Палиативни и хосписни грижи. Смърт и умиране.
Критерии за настъпване на смъртта. Тежки
увреждания, кома, PVS.

Хорариум
2+2

2+2
2+2
2+2
2+2

2+2

2+2

2+2

2+2
2+2

2+2

12.

Решения в края на живота. Отказ от терапия и 2+2
поддържане на живота. Евтаназия и асистирано
самоубийство. Границите на самоопределението.

13.

Проблеми, свързани с разпореждането с тялото в 2+2
трансплантационната медицина. Донорство на органи
и пазар на органи.

14.

Генетични тестове и генна терапия. Генетика и 2+2
евгеника. Медицината отвъд терапията: “усилване” на
човешки способности.
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Правна защита на човешкия живот. Конвенции и 2+2
декларации. Проблеми около тълкуването на правото
на живот и човешкото достойнство във връзка с
развитието на биотехнологиите и медицината.
Биоетика и политика.

15.
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№
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