Kérdések

M9M0001
Mi az etika?
Az erkölcsrıl vagy erkölcsi cselekedetrıl szóló tan, tanítás, illetve tudomány.
Azon elvek összessége, hogy miként viselkedjünk közösségben.
Olyan szabályok összessége, ami segít az egyénnek, a közösségben élı és cselekvı embernek
eligazodni az ıt körülvevı világban

M9M0002
Kinek a nevéhez főzıdik az utilitarizmus etikai irányzat?
Immanuel Kant
Jeremy Bentham
W.D. Ross
Jean-Jacques Rousseau

M9M0003
Ki emelte ki elsıként az élethez, a szabadsághoz és a tulajdonhoz való jogokat, mint emberi
jogokat?
Jean-Jacques Rousseau
John Locke
George Washington

M9M0004
Mit jelent az a kifejezés, hogy „me too drug”?
Mindenki egyenlıen férhessen hozzá a számára szükséges gyógyszerekhez
Hosszú K+F folyamat révén elıállított gyógyszerek
Analóg gyógyszerek

M9M0005
Az EU-ban 2003-ban törzskönyvezett gyógyszerek közül hány százalék mutatott valódi
terápiás innovációt?
3%
3‰
4‰

M9M0006

Hány százalék a különbség a nyereségérdekelt szponzorok által végzett és a non-profit
támogatású kutatások során megállapított eredmények között egy adott szer hatástalanságára
vonatkozóan?
5%
50%
33%

M9M0007
Miért kellett a New England Journal of Medicine szerkesztıségének visszavonnia azt az
irányelvet, hogy csak olyan szakember közölhet szerkesztıségi cikket, akinek nincs ipari
érdekkötıdése?
Mert a gyógyszergyártók perrel fenyegették a lapot.
Mert nem állt rendelkezésre az ellenırzéshez szükséges adat?
Mert nem találtak a feltételnek megfelelı szakembert.

M9M0008
A gyógyszerkutatás során a K+F ráfordítások költségéhez képest hozzávetılegesen mekkora a
marketingköltség?
A K+F ráfordítások fele
A K+F ráfordítások kétszerese
A K+F ráfordítások költségével azonos

M9M009
Döntse el, hogy melyik állítás hamis a terápiás szerek klinikai tesztelése során meglévı
anomáliákat illetıen!
A kutatásban résztvevık elıl eltitkolják a korábbi kedvezıtlen eredményeket (szelektív
publikálás).
Eltérnek a hatóság által engedélyezett protokolloktól.
A szabályozások szükségtelenül korlátozzák a kutatói szabadságot.
Eltitkolják a súlyos, nemkívánatos jelenségeket.
Meghamisítják a kutatási eredményeket.

M9M0010
Mi jelent a deontológia?
A kötelességgel foglalkozó erkölcsi elmélet, amely szerint a szabályok abszolútak,
betartásuk kötelezı, még akkor is, ha ezzel egy adott esetben több rosszat okozunk, mint
jót.
Az erkölccsel foglalkozó filozófiai elmélet, amely szerint a legerkölcsösebb cselekedet minél
több embernek minél több jót okozni.
Filozófiai fogalom, a lételmélet újragondolását foglalja magába.

