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Jelen kötetet bevezető tankönyvnek szántuk a betegápolók képzéséhez és
továbbképzéséhez, az ápolástudomány tanulásához [...]. A betegápolási etika
alapkérdéseivel és elméleti alapjaival foglalkozik a könyv. Gyakran kiderül, hogy az
orvoslásban és a betegápolásban felmerülő etikai jellegű problémák valójában
kommunikációs problémák. Persze a szó igazi értelmében más a kommunikáció és
más az etika, még ha az orvoslásban és a betegápolásban párbeszédes formában és
folyamatszerűen történik is az etikai véleményformálás és a konkrét döntés
megtalálása. Ezért kell hangsúlyoznunk, hogy az etika tudományos filozófiai (és
teológiai) diszciplína, amelynek saját tárgya és önálló módszere van. […] De nemcsak
a kórházi tevékenységet kell itt figyelembe venni, hanem a tartósan kezelésre szorulók
és az idősek gondozását, valamint az intézményen kívüli (házi) betegápolást is.

A betegápolás és a betegápolás etikája ma már globális összefüggésekben
értelmezhető. Nemcsak arról van szó ugyanis, hogy nemzetköziesítésre került az erre
vonatkozó tudományos kutatás. Szemünk előtt bontakozott ki az ápolásban részt vevő
szakemberek migrációja annak minden előnyével és hátrányával a fogadó és a
kibocsátó országok tekintetében. A betegápolás és szociális ellátás terén tapasztalható
szakemberelvándorlás tovább erősíti a fejlett és az ún. fejlődő országok közötti
különbségeket még Európán belül is. Éppen ezért égetően szükség van a betegápolás
etikája terén a nemzetközi együttműködésre. Ezért az a tény, hogy ide vonatkozó
tankönyvem magyar nyelven megjelenik, nagy örömmel tölt el…
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Debreceni Szociáletikai Intézet Kiadványai 9. SZIK

 2022. október 11.	11,00–12,30	(130-as	terem)
     Theologie für die Krise – Theologie in der Krise 
	 	 	 	 	 (Teológia	a	válság	számára	–	teológia	válságban)

 2022. október 11. 13,30–15,00	(130-as	terem)
     Diesseits von Gut und Böse. 
	 	 	 	 	 Eindeutigkeit	und	Ambiguität	in	der	Ethik	
	 	 	 	 	 (A	jó	és	a	rossz	innenső	oldalán.	 
	 	 	 	 	 Egyértelműség	és	kétértelműség	az	etikában)

 2022. október 12. 11,00–12,30	(013-as	Török	István	terem)
	 	 	 	 	 Öffentliche	Theologie	als	Gestalt	einer	Theologie	der	Diaspora	
	 	 	 	 	 (Diaspórateológia	mint	a	nyilvános	teológia	formája)

A	Szociáletikai	és	
Egyházszociológiai	Tanszék	
és	a	Doktori	Iskola	közös	
szervezésében.	

Etika	prolegomena	(R021),
Etika	1	(R024),

Új	kérdésfelvetések	 
az	egyház	és	teológia	 
számára	(DI-R024),

Vallás-	és	egyházszociológia	
(R026)	tárgyak	keretében.

Minden további érdeklődőt szeretettel várunk.


