СКУПШТИНА БИОЕТИЧКОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ
Годишњи извештај о раду удружења
Током 2012. Биоетичко друштво Србије (БДС) имало је бројне активности. Најважније су следеће:
•

•

•
•

•

•
•

•

•
•

Одржано је осам стручних састанака и јавних трибина. Прва, у фебруару, била је посвећена односу
медицине и медија. Затим, успостављена је сарадња са Домом омладине у Београду, захваљујући
ангажовању проф. Маријане Вучинић. Трибине у Дому омладине одржавају се од тада редовно, сваког 21.
у месецу („Трибина 21“), осим јула и августа. Теме трибина (комплементарна медицина, вештачка
оплодња, добробит животиња, комуникација лекар-пацијент, еутаназија, здравље студената и спина
бифида) привукле су наше еминентне стручњаке свих профила, од лекара до правника, филозофа и других.
Осим тога, трибине су биле веома посећене и наишле су на добар одзив јавности. Посебан квалитет
трибина било је присуство пацијената. Излагања са трибина биће публикована наредне године. У плану су
следеће теме: морално побољшање, самоубиство, Петница у Београду, Јапанска медицина и др.
У марту, БДС је организовало програм континуиране медицинске едукације (КМЕ) под називом „Етичност
у претклиничком и клиничком испитивању лекова“ (З. Тодоровић, М. Простран) који је похађало 114
полазника. Захваљујући томе што је овај програм одржан, Медицински факултет је регистрован у Управи
за ветерину као институција која ради са огледним животињама. Програм је добио 12 бодова за предаваче и
6 за полазнике од стране Здравственог савета. Теме са скупа публиковане су у посебној међународној
монографији под називом „Bioethics and Pharmacology: Ethics in Preclinical and Clinical Drug Development“
(уредници проф. Зоран Тодоровић, проф. Милица Простран, проф. Карел Турза; рецензенти академик
Владимир Бумбаширевић, професор Слободан Јанковић и проф. Амир Музур) - у штампи.
Доц. Александар Трбовић гостовао је код Срђе Јанковића у једносатној радио емисији ”Соларис” на тему
”Етички аспекти генетски измјењених организама”. Емисија је била 5.10.2011. у 9 сати на Радио Београда
2.
У новембру, одржан је програм Laboratory Animal Course у организацији Медицинског факултета у
Београду и RSPCA из УК (похађало 93 полазника из Србије и Македоније). Биоетичко друштво пружило је
подршку скупу постављањем на своју интернет страну свих презентација и учешћем чланова у
предавањима (З. Тодоровић, М. Вучинић).
У децембру је одржан мини симпозијум „Интегративна биоетика и вулнерабилне групе“ (З. Тодоровић, М.
Простран), у оквиру 41. Стремљења (Дан школе), а у сарадњи са Секцијом Унескове Катедре за биоетику.
Доц. Ива Ринчић са Медицинског факултета у Ријеци одржала је уводно предавање о европским
принципима биоетике преко видео линка. Теме са скупа биће штампане у посебном броју часописа
Филозофија и друштво.
Проф. др Милица Простран предложена је за дописног члана САНУ од стране Биоетичког друштва.
Друштво је имало плодну сарадњу са сродним удружењима у региону (Македонија. Босна и Херцеговина,
Хрватска) која је реализована кроз скупове (Лошињ, Сарајево, Ријека и др.) и заједничке публикације.
Такође, Друштво је заједно са Унесковом катедром за биоетику организовало мини симпозијум о
вулнерабилним групама и успоставило међународну сарадњу (6 бодова за предаваче, 3 бода за полазнике
од стране Здравственог савета). Поменимо и Конгрес Унескове Катедре за биоетику у Израелу посвећен
едукацији. Посебну пажњу заслужује штампани рад др Сандре Раденовић и сарадника: Radenović S, Turza
K, Todorović Z, Jeremić V. Institucionalizacija bioetike u Srbiji. Soc Ekol 2012; 21(3): 311-28.
Биоетичко друштво активно учествује у међународним програмима едукације из биоетике на
Медицинском факултету у Београду (NIH Project „Research Ethics Education in the Balkans and Black Sea
Countries“, 1R25TW008171-01A1; Medical Law and Ethics, Education Department, UNESCO Chair in Bioethics,
З. Tодоровић члан међународног Управног одбора). Такође, договорена је и сарадња са Медицинским
факултетом у Сплиту у оквиру програма Research Ethics.
Остало: током 2012. одржано је више састанака Управног одбора, а број чланова Друштва повећан је на
преко 70.
Годишња скупштина Друштва планира се за 21. јануар 2013. у 19 часова у Дому омладине. Тада би се
истовремено обавили и избори за председника, потпредседника, секретара и чланове Управног одбора
БДС.
Свима желим све најбоље у Новој години и за предстојеће празнике и да се више дружимо.
У Београду, 27.12.2012.

Проф. Зоран Тодоровић
(Председник БДС)

