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АПСТРАКТ 

Науката е резултат на човековата љубопитност, но и на потребата од подобрување на животните 

услови. Затоа претпоставка на науката е познанието на вистинитите факти и нивна употреба за 

добробитта на човештвото. Но новите откритија не водат само до непознаници туку и до проблеми 

- науката денес не е секогаш насочена кон добробитта на човештвото, туку често оди во корист на 

мали општествени заедници, а понекогаш и на штета на останатите. Се дојде до апсурдна 

ситуација во која високиот домет на науката раѓа со низок степен на цивилизираност во денешниот 

свет: научните достигнувања служат за профит со кои подоцна се водат војни.  

Со тоа се направи и пореметување на моралната ориентација која доведува до појава на 

спротивставеност на етичките критериуми кои до неодамна беа прифатени во општеството. Оваа 

опишана сериозност привлекува големо внимание, посебно во медицината, во медицинската 

пракса, во медицинската наука, затоа што лекарот станува, се преобразува во техничар, кој повеќе 

не е важен како личност која своето знаење го применува исклучиво за добробитта на болниот во 

директен контакт со него. Се губи личноста и кај едниот и кај другиот, се деперсонализира тој 

однос затоа што се се технологизира, а со тоа се губи и суштината на медицинската професија – 

хуманоста. 

Оттука, постои една тенденција на создавање на нова етика која би им одговарала на новите 

општествени услови. Бидејќи науката е заслужна, но и одговорна за големите и брзи промени во 

сите подрачја на животот, може да се види дека расправата за етиката во науката не е само 

важна, туку и повеќе од нужна.  
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ABSTRACT 

 

Science is the result of human curiosity, and also of the need to improve living conditions. Therefore, the 

assumption of science is the knowledge of the true facts and their use for the benefit of mankind. But new 

discoveries lead not only to unknown issues, but also to problems - science today is not always directed 

towards the well-being of humanity, but often goes to the benefit of small social communities, and 

sometimes to the detriment of others. It came to an absurd situation in which the high scales of science 

gives a low degree of civilization in today's world: scientific achievements serve for profits which later lead 

wars. 

This also makes the disruption of moral orientation leading to the emergence of contradiction of the 

ethical criteria that have been accepted in society recently. This described seriousness attracts a lot of 

attention, especially in medicine, in medical practice, in medical science, because the doctor becomes, 

transforms into a technician, who is no longer important as a person who uses his knowledge exclusively 

for the benefit of the patient in direct contact with him. The person is something that we lose in both 

cases, meaning that relationship is depersonalized because it is technologized. At the same time the 

essence of the medical profession - humanity is lost! 

Hence, there is a tendency to create a new ethics that would fit the new social conditions. Because 

science is credible, but also responsible for large and rapid changes in all areas of life, one can see that 

the discussion of ethics in science is not only important but also more than necessary. 


