ЛЕКАРСКА КОМОРА СРБИЈЕ • РЕГИОНАЛНА ЛЕКАРСКА КОМОРА ЗА ЈУГОИСТОЧНУ СРБИЈУ
ПОСЕБАН ОДБОР ЗА МЕДИЦИНСКУ ЕТИКУ РЛКЈИС

III редовна седница ПО, одржана дана 24.06.2019.године са почетком у 12.00 часова у
седишту РЛКЈИС у Нишу.
Одлука: Допуњава се предложени дневни ред тако што тач.5.гласи“ Допуна Плана рада
ПО за медицинску етику за 2019.годину“, а под тач.6. је „Разно“.
Мења се редослед предложених тачака, тако да тач.4. постаје тач.2.

1. Усвајање записника са II редовне седнице четвртог сазива ПО за медицинску етику
РЛКЈИС одржане дана 12.02.2019. године.
Одлука: Усваја се записник са II редовне седнице четвртог сазива ПО за медицинску

етику РЛКЈИС одржане дана 12.02.2019. године.
2. Информације о одлукама ПО за медицинску етику ЛКС ( известиоци: представници
у ПО ЛКС);
Закључак: Констатује се да су чланови ПО информисани од стране представника у
истоименом ПО ЛКС, о темама са последње седнице овог ПО-трансплантацији органа,
еутаназији, давању поколона лекарима, итд.
3.Новине у међународним стандардима етике- еутаназија: да или не?
Закључак: Посебан одбор прихвата текст Декларације Светске медицинске асоцијације
(ВМА), усвојена октобра 2018.године којим се потврђује чврсто уверење да је еутаназија у
сукобу са основним етичким принципима медицинске праксе. Такође се прихвата и став СМА
којим се охрабрују и лекари и медицинска удружења, да се уздрже од учешћа у еутаназији,
чак и ако то национални закон дозвољава или декриминализује под одређеним условима.
У октобру месецу предстоји одржавање Скупштине СМА у Грузији, када ће се ова
тема поново разматрати.
4. Допуна Плана рада ПО за МЕ за 2019.годину
Др Ирена Игњатовић је предложила да се у усвојени План рада овог ПО, уврсте и теме
сурогата мајчинства и давање, односно примање поклона у светлу нових одредаба Закона о
здравственој заштити, као и да се и даље у континуитету, ПО бави темом еутаназије.
Присутни су сагласни са поменутим предлогом, те се доноси
Одлука: Допуњава се План рада ПО за медицинску етику РЛКЈИС, тако што се додају
и теме -сурогат мајчинства и давање поклона лекарима, а бављење темом еутаназије остаје
као редовна тема којом ће се овај ПО бавити у овој години.
5. Медикализација и фармакологизација

Адреса: Јована Скерлића 25, 18000 Ниш
Телефони:+381(0)18 292 924, +381(0)18 292 926,+381 (0)18 292 927, Тел./Факс:+381(0)18 292 925
E-mail: relekomjis@gmail.com
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Закључак: С обзиром на чињеницу све веће употребе лекова , као и чињенице да се у
пракси све више прописују и издају суплементи као вид превенције,те да је пацијент
свакодневно бомбардован рекламама о овим препаратима, чиме пацијент постаје потрошач и
конзумент,
ПО закључује следеће:
-

Оставља се сваком лекару као појединцу као и фармацеутима и препушта њиховој
савести, да ли ће, и у којој мери оправдано прописивати, односно издавати лекове
пацијентима

-

ПО за медицинску етику сматра да је неопходно након студиозне анализе, утврдити
да ли и у којој мери, превентивна терапија, односно терапија лековима, утиче на
здравље пацијента и продужење њиховог живота.

-

С обзиром на важност теме, ПО предлаже да се у организацији Лекарске коморе,
одржи заједнички скуп са представницима Фармацеутске коморе, на коме би се
говорило о медикализацији и фармакологизацији и евентуално заузео заједнички
став.
Председник ПО за медицинску етику РЛКЈИС
спец.др.мед. Славица Младеновић,прим.
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