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Dr. Barcsi Tamás 
PhD, egyetemi 
adjunktus 

    Bioetika  1 kredit = 14 óra PTE ETK 

Tematika-célja:  
A kurzus feltételezi a hallgató alapszint  bioetikai, ápolásetikai tájékozottságát. Az 
órákon a legfontosabb bioetikai problémák olyan vonatkozásait tárgyaljuk meg, 
amelyek az egyetemi alapkurzusokon csak említésre kerülnek, vagy meg sem 
jelennek.  
Vizsgáljuk az élet kezdetével és végével, az új biotechnológiai eljárásokkal, a 
beteggel való bánásmóddal, az egészségtudományi kísérletekkel, a környezethez 
való viszonnyal kapcsolatos erkölcsi kérdéseket. Rendkívül fontos, hogy egy 
egészségügyi szakember megfelel  problémaérzékenységgel rendelkezzen ezeken a 
területeken. Ennek növeléséhez szeretne hozzájárulni a kurzus.  
 

 
A kurzus meghirdetése: 
   Félév:    sz/tavasz   
    

Jelentkezési határid : szeptember 30./ február 28. 
 

   Jelentkezés: cím:  PTE ETK Doktori Iskola PhD képzés 
       7621 Pécs, Vörösmarty u. 4. 
     
 
A kurzust felvev  hallgatók minimális száma: 10 
 
A kurzust felvev  hallgatók maximális száma: 15 
 
Túljelentkezés esetén az elfogadás kritériuma: Bioetikai, vagy ápolásetikai alapismeretek 
megléte.  
 
Az oktatás id kerete: Kurzus teljes óraszáma: 14 óra 
    El adások id pontja:  
 
A számonkérés formája:   szóbeli 
 
Utóvizsga/javítóvizsga típusa:  szóbeli 
  
A kurzus elfogadásának kritériumai: Órai jelenlét, három óráról való hiányzás megengedett. 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok listája:  
 
Alapirodalom: 
Kovács József: A modern orvosi etika alapjai. Bevezetés a bioetikába (Medicina, Bp.,1999) 
További irodalmak:  
Barcsi Tamás: Az ember méltósága (Attraktor Kiadó, 2005) 
Barcsi Tamás: Az emberi meghaladása? Kultúrkritika – humán biotechnológia – irodalom (Opus, 2009/2) 
Bitó László: Boldogabb élet – jó halál. Eutelia – eutanázia (Athenaeum 2000 Kiadó, Bp., 2005) 
Blasszauer Béla: Orvosi etika (Medicina, Bp., 1999) 



Elias, Norbert: A haldoklók magányossága (Helikon, Bp., 2000) 
Fukuyama, Francis: Poszthumán jövend nk (fordította: Tomori Gábor, Európa, Bp., 2003) 
Gaizler Gyula: Bioetika (Pázmány Könyvek, Bp., 1999) 
Kuhse, Helga - Singer Peter (ed.): Bioethics. An Anthology (Blackwell Publishers Ltd, Oxford, 2001)  
Kübler-Ross Elizabeth: A halál és a hozzá vezet  út (Gondolat, Bp., 1988) 
Lányi András - Jávor Benedek (szerk.): Környezet és etika. Szöveggy jtemény, L’Harmattan Kiadó, Bp., 
2005) 
Polcz Alaine-Bitó László: Az utolsó mérföld (Jelenkor, 2007) 
Polcz Alaine: Együtt az eltávozottal (Jelenkor, 20005) 
Vaughn, Lewis: Bioethics: Principles, Issues, and Cases (Oxford University Press, 2009) 
Zeller Judit: A testen kívül létrejött embriók morális és jogi státusa a reprodukcióhoz való jog és a 
tudományos kutatás tükrében. (Doktori értekezés Pécs, 2009. http://doktori-
iskola.law.pte.hu/files/tiny_mce/File/Archiv2/Zeller_Judit_doktori_ertekezes_nyilv.pdf) 
Közös értékek a bioetikában – az Európai Unió és Magyarország bioetikai tárgyú normái, különös 
tekintettel az embrió- és ssejtkutatásra. In Alkotmány és jogalkotás az EU tagállamaként (szerk. 
Chronowski Nóra, HVG-ORAC Budapest, 2011) 
 
A foglalkozások témája és oktatója  
 
El adások: 
 
1-2. óra. Az etika és az alkalmazott etika lehet ségei a 21. században. A bioetika mint 
multidiszciplináris szemlélet  alkalmazott etika. (oktató: Dr. Barcsi Tamás). 
 
3-4. óra. Az élet kezdetével és az új biotechnológiai eljárásokkal kapcsolatos etikai kérdések I. Etikai viták 
az élet kezdetének meghatározásával kapcsolatban az embrió és a magzat morális és jogi státusa. Az abortusz-
tablettáról pro és kontra. A mesterséges megtermékenyítési eljárások néhány vitatott kérdése (az eljárásban 
részt vev k köre, dajkaanyaság, béranyaság). (oktató: Dr. Zeller Judit) 
 
5-6. óra. Az élet kezdetével és az új biotechnológiai eljárásokkal kapcsolatos etikai kérdések II. A humán 
génsebészet és klónozás lehet ségei és veszélyei. Az ssejtkutatás etikája. (oktató: Dr. Zeller Judit) 
 
7-8. óra. Az élet végével kapcsolatos etikai problémák I. A halál és a haldoklás értelmezése Norbert Elias, 
Elizabeth Kübler-Ross, Polcz Alaine és Bitó László m vei alapján. (oktató: Dr. Barcsi Tamás) 
 
9-10. óra. Az élet végével kapcsolatos etikai problémák II. Az eutanázia-vita. Az eutanázia szabályozásának 
különböz  modelljei. Az eutanázia alternatívái: hospice, eutelia. A halállal, haldoklással kapcsolatos kérdések 
megjelenése a szépirodalomban. (oktató: Dr. Barcsi Tamás) 
 
11-12. óra. A beteggel való bánásmód etikai kérdései. Esetmegbeszélés. A tudományos kutatás etikája. 
(oktató: Dr. Barcsi Tamás) 
 
13-14. óra. A környezeti etika aktuális kérdései. (oktató: Dr. Barcsi Tamás) 


