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ABSTRACT 
 
The presentation, concerning the practice, perception and significance of participation in 
medical research, will focus mainly on the question whether a new “medical morality” is in 
conflict with the approaches of bioethics, especially in the balance between honoring medical 
obligations and the threat of therapeutic misconception. Several questions will be raised 
about the ethical importance of the therapeutic misconception, depending on contextual 
factors; the possible misconstruction of the main concerns about therapeutic misconception 
and the problems of interpretation of its definitions, objects and implications; and the 
motivation behind the participation of the research subjects, as well as the ways to reconcile 
the tension between the subjects’ hopes and probabilities for the outcomes of the research 
and the actual intended purpose of the research.  
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АБСТРАКТ 
 
Презентацијата, однесувајќи се на практикувањето, перцепцијата и важноста на 
учествувањето во медицинските истражувања, главно ќе се сосредоточи на проблемот 
во врска со тоа дали новата “медицинска моралност“ е во конфликт со пристапите на 
биоетиката, особено во балансирањето меѓу почитувањето на медицинските обврски и 
заканата на терапевтското недоразбирање. Неколку прашања ќе бидат поставени во 
врска со етичкото значење на терапевтското недоразбирање во зависност од 
контекстуални фактори; можното погрешно конструирање на главните грижи во врска со 
терапевтското недоразбирање и проблемите на интерпретацијата на неговите 
дефиниции, цели и импликации; и мотивацијата на субјектите во истражувањата, 
заедно со начините за намалување на тензијата меѓу нивните надежи и веројатноста за 
успех на резултатите од истражувањата, со вистинските намери за целта на 
истражувањата.  
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