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Prosimy wskazać jedną prawidłową odpowiedź na poniższe pytania dotyczące dotychczas
opublikowanych na naszej stronie artykułów ks. prof. T. Biesagi i przesłanie ich w sposób opisany
w regulaminie konkursu. Zachęcamy do wydrukowania w/w artykułów, co ułatwi przygotowanie się
do etapu finałowego. Na odpowiedzi czekamy do końca roku 2017!

5. Według międzynarodowego stanowiska na temat celów medycyny ogłoszonego w 1996 roku,
nie należą do nich:
a) Promocja i podtrzymywanie zdrowia,
b) Przynoszenie ulgi w bólu i cierpieniu spowodowanym przez choroby,
c) Opieka nad tymi, którzy nie mogą być wyleczeni,
d) Walka ze śmiercią z zaangażowaniem wszelkich możliwych środków
e) Prawidłowa odpowiedź a i d

6. Wszelka interwencja zmierzająca do stworzenia istoty ludzkiej genetycznie identycznej z drugą
istotą ludzką jest dopuszczalna, jeśli w ten sposób społeczeństwo zyskuje nowe wartościowe
jednostki przyczyniające się do: zapobiegania przestępstwom, wykroczeniom nieletnich,
zmniejszania ubóstwa, eliminowania dyskryminacji rasowej, a także kształtowania uczciwych
ludzi.
a) Pierwsza część zdania pochodzi z Konwencji w Oviedo, a druga cześć stanowi uzasadnienie tej
normy w myśl zasad utylitaryzmu
b) Pierwsza część zdania pochodzi z Konwencji w Oviedo, a druga cześć stanowi uzasadnienie normy
w myśl zasad personalizmu
c) Pierwsza część zdania jest sprzeczna z zasadami Konwencji Bioetycznej a druga opisuje niewłaściwy
cel medycyny
d) Pierwsza cześć zdania stanowi jedną z norm z Konwencji z Oviedo a druga opisuje poprawnie jeden
z głównych celów medycyny
e) Brak prawidłowej odpowiedzi

7. Wskaż prawidłową odpowiedź:
a) Uzależnienie obowiązujących nakazów moralnych od obyczajów panujących w społeczeństwie jest
jednym z przykładów nurtu deontologicznego w bioetyce.
b) Za główny cel medycyny należy uznać opiekę nad chorymi z różnymi dolegliwościami i ich leczenie
oraz opiekę nad tymi, którzy nie mogą być wyleczeni
c) Jeśli autorytetem uzasadniającym obowiązujące zakazy moralne jest wolne państwo, mówimy o
autonomizmie (I. Kant)
d) Prawidłowa odpowiedź to b i c
e) Prawidłowa odpowiedź to a i b

8. Wskaż prawidłowe definicje dotyczące głównych współczesnych systemów etycznych
a) W uzasadnieniu deontonomicznym (gr. deon– powinność, nomos– nakaz, prawo) o obowiązujących
nakazach moralnych decyduje odpowiedni autorytet
b) Według personalistów wartość osoby jest nieutracalna, przynależna przestępcy i świętemu,
człowiekowi choremu, niepełnosprawnemu i zdrowemu
c) Utylitaryzm (łac. utilitas – korzyść) kieruje się zasadą maksymalizacji przyjemności, korzyści czy
szczęścia dla możliwie największej grupy ludzi.
d) Według przedstawicieli nurtu fenomenalistycznego w bioetyce przyznanie komuś statusu osoby
uzależnione jest od pewnych przejawów biologicznych, emocjonalnych i świadomościowych
e) Wszystkie powyższe definicje są prawidłowe a głównym przedstawicielem utylitaryzmu jest
współcześnie Peter Singer

