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Учебна заетост Форма Хорариум 
Аудиторна заетост Лекции 30 

 Семинарни упражнения 30 

Обща аудиторна заетост 60 

Извънаудиторна 

заетост 

Реферат  

Доклад/Презентация 20 

Курсов учебен проект 40 

Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси 20 

Обща извънаудиторна заетост 60 

ОБЩА ЗАЕТОСТ 120 

Кредити аудиторна заетост 2 

Кредити извънаудиторна заетост 2 

ОБЩО ЕКСТ 4 

 
№ Формиране на оценката по дисциплината

1
 % от оценката 

1.  Участие в тематични дискусии в часовете 20% 

2.  Разработване на курсова задача 20% 

3.  
Курсова работа върху  етически проблем от областта на 

здравната политика.  
60% 

                                                      
1
 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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Анотация на учебната дисциплина: 
Дисциплината е организирана в плана на едно интердисплинарно представяне и описание на 

основни и специфични етически категории, принципи и подходи в контекста на актуални теми и 

проблеми на здравната политика. С оглед на това учебното съдържание е  разпределено, както 

следва  в 15 лекционни и 8 семинарни теми, всяка от които включва изложения  върху традиционни, 

модерни и постмодерни идеи и понятия за етика, морал, нравствена норма, здраве, политика, тяло, 

общество, общност, власт и др.,  и специфичните морално-етични дилеми, казуси и проблеми, 

съпътстващи  политическия опит и практика  в областта на здравето. Специален акцент на курса 

представлява етическата  рефлексия на тези опит и практика в контекста на българските условия и 

актуалното състояние на здравната и обществената политика у нас. 

 

 

Предварителни изисквания: 

 Няма 

 

Очаквани резултати: 
Студентите да придобият задълбочени и специализирани знания за етическите аспекти и проблеми, 

характерни за здравната политика  като сфера на политически решения и  поле на конкуриращи се 

интереси, ценности и цели, както и знание и опит в  критическия дискурс на социалните последици 

и  обществена значимостна една или друга здравна политика като основа на  етичната експертиза и 

филтър при вземането на общественозначими решения в областта на здравето.  

 

 

Учебно съдържание  

ЛЕКЦИИ 

№ Тема: Хорариум 

1 Етиката като практическа философия и „малка политика”. Нравствена 

нормативност и морална саморегулация.  

 
2 

2 Специфика на нравствените отношения – морални оценки и ценности.  Морал 

и/или етика. 
2 

3 Здравето като социално благо и етическа категория:  теории за благата и 

тяхното разпределение. Принципализъм и консеквенциализъм в етиката и 

политиката.  

 

2 

4. Социални реалии и морални авторитети на здравните политики. Етически 

критерии на здравните дейности - етична експертиза и етичен филтър. 

 
2 

5. Дихотомията икономика/етика в контекста на съвременните здравни политики 

–комерсиализация  и ефективност, здравна сигурност v/s здравни осигуровки.  

 
2 

6. Обществено здравеопазване и корпоративен бизнес: частни интереси/ 

обществени рискове, фармацевтична индустрия и медикализиран 

консумеризъм. 
 

 

2 

7. Етико-деонтологични проблеми на здравните политики – медикализация, 

ятрогения и патернализъм. „Морален хазарт” и професионални съсловни 

организации.  
2 
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8. Отговорността за здравето като етическа категория: видове и 

институционализация на отговорността – етически комисии, комитети и 

конвенции.  

 

2 

9. Етични стандарти в здравната политика - достъп до здравни услуги, 

информация и лекарства, автономия и права, баланс между права и 

отговорности, частни интереси и обществено благо.   

 

2 

10. Етично поведение и професионализъм: между призванието и кодификациите – 

категориите колегиалност/солидарност, компетентност/рутина, 

конфиденциалност/ публичност. 

 

2 

11. Властовият дискурс на здравето и живота в съвременната епоха – 

категориите „качество на живота” и пазаруването на тела.  

 

 

2 

12. Пластичната хирургия на другия и „противоприродните съчуствия”. 

Стари дискриминации и нови сегрегации. 
2 

13. Биотехнологичният дебат  в постмодерността - технологичното разглобяване 

на моралния Аз и неговото постчовешко бъдеще.  
2 

14. Политическото действие в мрежовото общество и епохата на 

глобализация: обществото на риска и здравната политика като 

субполитика.  
 

2 

15. Тяло и идентичност. Телесност и технологии:размитите граници. 

 
2 

 

 

СЕМИНАРНИ ЗАНЯТИЯ 

№ Тема: Хорариум 

1  

Морал и/или етика, дълг и спасение.  
3 

2  

Етичност  v/s нормативен  

фашизъм. 

3 

3 Морална деонтология и етична аксиология: частен морал и обществени 

рискове 
4 

4.  

Етос и общност: другост, заедност, солидарност.  

 

4 

5. Лице и личност – телесно здраве и обществено лице-мерие. 3 

6. Микрология и общество: дисциплинарни общества, общества на 

контрола  и  хибридни общества 
5 

7.  

Параметри на регреса –глобализирани общества и фрагментирани тела.  

 

3 
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8. Биовласт и биополитика. 5 

9.  

 
 

10.  

 

 

 

11.  

 
 

12.  

 
 

13.  

 
 

14.  

 
 

15.  

 
 

 

 

Конспект за изпит 

 

№ Въпрос 

1 Етиката като практическа философия и „малка политика”. Нравствена нормативност 

и морална саморегулация.  

 

2 Специфика на нравствените отношения – морални оценки и ценности.  Морал и/или 

етика. 

3 Здравето като социално благо и етическа категория:  теории за благата и тяхното 

разпределение. Принципализъм и консеквенциализъм в етиката и политиката.  

 

4. Социални реалии и морални авторитети на здравните политики. Етически критерии 

на здравните дейности - етична експертиза и етичен филтър. 

 

5. Дихотомията икономика/етика в контекста на съвременните здравни политики –

комерсиализация  и ефективност, здравна сигурност v/s здравни осигуровки.  

 

6. Обществено здравеопазване и корпоративен бизнес: частни интереси/ обществени 

рискове, фармацевтична индустрия и медикализиран консумеризъм. 
 

 

7. Етико-деонтологични проблеми на здравните политики – медикализация, ятрогения 

и патернализъм. „Морален хазарт” и професионални съсловни организации.  
 

8. Отговорността за здравето като етическа категория: видове и институционализация 

на отговорността – етически комисии, комитети и конвенции.  

 

9. Етични стандарти в здравната политика - достъп до здравни услуги, информация и 

лекарства, автономия и права, баланс между права и отговорности, частни интереси 
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и обществено благо.   

 

10. Етично поведение и професионализъм: между призванието и кодификациите – 

категориите колегиалност/солидарност, компетентност/рутина, конфиденциалност/ 

публичност. 

 

11. Властовият дискурс на здравето и живота в съвременната епоха – 

категориите „качество на живота” и пазаруването на тела.  

 

 

12. Пластичната хирургия на другия и „противоприродните съчуствия”. Стари 

дискриминации и нови сегрегации. 

13. Биотехнологичният дебат  в постмодерността - технологичното разглобяване на 

моралния Аз и неговото постчовешко бъдеще.  

14. Политическото действие в мрежовото общество и епохата на глобализация: 

обществото на риска и здравната политика като субполитика.  
 

15. Тяло и идентичност. Телесност и технологии:размитите граници. 
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