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A kurzusom témája a Health and Medicine: Social, Political and Etical Issues at National and
European Levels. A kurzust nagyon hasznosnak találtam. A háttértudásom teljesen
elegendınek bizonyult a kurzus folyamatos követéséhez és a prezentáció illetve a személyes
dosszié elkészítéséhez egyaránt.
A kurzus alatt több országból hallgattunk meg professzorokat, mint Hollandia és
Franciaország. Számomra a legérdekesebb elıadás Prof. Dick Willems tartotta, aki a
hollandiai University of Amsterdam-ból érkezett. Az elıadása során több etikai problémát is
megvitattunk, illetve a legújabb technológiákról is beszámolt nekünk. Például megemlítette,
hogy Barcelonában lehetıség van az Alzheimer-kórban szenvedık számára, arra, hogy a nap
huszonnégy órájában GPS segítségével nyomon követhessék ıket. Így ha esetleg elvesznének,
vagy nem találnának haza, akkor a hozzátartozók könnyen fel tudjak keresni ıket a rendszer
segítségével. A módszer alkalmazása során elıkerültek a személyiségi jogok és a privát szféra
tiszteletben tartásának és a biztonság összeférhetetlenségének problémája. Beszéltünk a
génterápiáról és az eutanázia problémájáról is. Ezek a témák ugyanúgy megosztották a
kurzuson részt vevı diákokat, mint a közvéleményt.
A kurzus során látogatást tettünk a Franciaországban székhelyezı AFM (French Muscular
Dystrophy Association) Généthon Laborjába, ahol megnézhettük Európa legfejlettebb
technológiai felszereléssel ellátott laboratóriumát. Az AFM azért egyedülálló civil szervezet,
mert kutatásaihoz semmilyen állami támogatást nem kap, és mégis hihetetlenül sikeres, évi
100 millió eurós költségvetéssel rendelkezik. Többek között ehhez a szervezethez főzıdik a
teljes géntérkép elkészítése is, melyet azután átadtak az UNESCO-nak, hogy senki ne
profitálhasson a géntérkép terjesztésébıl, de mindemellett mindenki számára elérhetı
lehessen az.
A kurzushoz tartozott egy személyi dosszié elkészítése is, melyet egy a kurzusvezetı által
kijelölt úgynevezett Patients Organization (továbbiakban PO) analizálása után kellett
elkészíteni. Minden diák személyre szabottan kapta meg, hogy mely PO-t kell analizálnia. A
PO egy olyan két vagy több tagból álló civil szervezet, melyek valamilyen cél érdekében jött
létre. Az én PO-m a brit Milton Keynes és környékén élı ADHD (Attention Deficit
Hyperactivity Disorder, magyarul figyelemzavar-hiperaktivitásban illetve hiperkinetikus
zavarban) szenvedı pácienseket, illetve azok családját tömöríti egybe. A PO honlapja sok
hasznos tanáccsal látja el a honlap olvasóit, illetve különbözı rendezvényeket szervez tagjai
számára. A tagok rendszeresen találkoznak interneten keresztül, minden vasárnap pedig
együtt chatelnek ahol megosztják egymással az újdonságokat.
A PO-k tanulmányozása érdekes volt. A kurzus hallgatóit öt csoportra osztották. A
csoportokon belül minden diák más PO-t vizsgált meg, de egy-egy csoport ugyanazzal a
betegséggel foglalkozó PO-kat analizálta. Így érdekes volt felfedezni a hasonlóságokat és az

eltéréseket a vizsgált PO-k között. A csoportok külön Power Pointos beszámolóval
összegezték a munkájukat, melyet az utolsó napon adtunk elı diáktársainknak.
Amennyiben igény van rá, szívesen továbbítom a személyes dossziémat, illetve a csoportom
Power Pointos munkáját is.
Az ATHENS Programját nagyon hasznosnak találtam. Köszönöm, hogy az egyetem
lehetıséget biztosított a kurzuson való részvételhez. A kurzus segítségével tovább bıvíthettem
nemzetközi ismeretségeimet, és betekinthettem egy másik kultúrába. Az ATHENS által
szervezett városnézési programokat is hasznosnak találtam. A kurzus alatt az általános
tudásomat is sikerült újabb információkkal gyarapítani.

