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МЕ ДИ ЦИН СКА ЕТИ КА И 
БУДУЋ НОСТ: СЛУ ЧАЈ 
ПАЦИЈЕН ТА ВОР ФА

Сажетак:Намера овогтекста је да на примеру научнофанта
стичнесерије„Звезданестазе”укаженанепролазностонихди
лема медицинске етике које и савременост поставља пред нас.
Закључујеседановинаучнотехнолошкиизазови,којећенесумњи
водонетибудућност,немењајуосновнуструктурубиоетичких
питањаи,стога,нипотенцијалнеодговорекојисеуопштемогу
артикулисатиикохерентнозаступати.

Кључнеречи:биоетика,медицинскаетика,аутономијапацијен
та,асистираносамоубиство,Звезданестазе

Звезданестазе сенисулибиледанереткоизричитотема
тизују медицинскоетичку проблематику, а заступљеност
њенихапорија једостиглаврхунацсасеријалом„Следећа
генерација”крајемосамдесетихипочеткомдеведесетихго
динапрошлогвека.1Прецизноизрачунато,тоизгледаова
ко:одосамдесетепизода„Оригиналнесерије”(19661969)
ниуједнојсепроблемимедицинскеетикенисуизиричито

1 Овајчланакнастаојеуоквирупројекта41004„Реткеболести:молеку
ларнапатофизиологија,дијагностичкиитерапијскимодалитетиисоци
јални,етичкииправниаспекти”,потпројекат„Биоетичкиаспекти:мо
ралноприхватљивоубиотехнолошкиидруштвеномогућем”иуоквиру
пројекта43007„Истраживањеклиматскихпроменаињиховогутицаја
наживотнусредину,праћењеутицаја,адаптацијаиублажавање”,пот
пројекат „Етикаиполитикеживотне средине: институције, техникеи
норме пред изазовом промена природног окружења”, које финансира
МинистарствoпросветенаукеитехнолошкогразвојаРепубликеСрбије.
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третирали;одстоседамдесетседамепизода„Следећегене
рације” (19871994) у чак седам су они били присутни,
односноу4%;мањеод једанпостоодстоседамдесетпет
епизода „Дубоког свемира Девет” (19931999) дотицало
семедицинске етике; и самодвапосто од сто седамдесет
двеепизоде„Војаџера”(19952001)бавилосемедицинско
етичкимтемама.2Епизодакојасеунутарњегаиучитавој
„франшизи”нанајексплицитнијиначинбавитомоблашћу,
виђеномдакакоуконтекстубудућихизазова,названајејед
ноставноиподесноEthics.3Уњој,међутим,импресионира
извеснаприсностобраде, једансавремениокидачиоквир
дилемаивероватанбудућитоккојићевећприсутандиспут
умедицинској етиципопримити.Штавише,чиниседасе
текдонеклемења грађаиокружење, адапричакојаилу
струјетемуиаргументацијестановиштаунутарњеостају
истекаоштосуданасиликаоштобиданасмоглебити–и
тонезатоштосунедовољнопромишљенеизамишљене,не
гозатоштосу,посвојприлици,другачијенезамисливе.

Ворф (Worf) је име јединогКлингонца у Звезданој флоти
Уједињенефедерацијепланета,којунаравноидаљепредво
диЗемља.Онјенештокаоратносироче:подиглисугаљуд
скиродитељи,поштојекаодетеуједномсукобуостаобез
биолошкихнатериторијинепријатеља.Упркосваспитањуи
престижнимрезултатиманаАкадемији,упркосједнакопре
стижномположајушефаобезбеђењанасвемирскомброду
Ентерпрајз и властитим напорима да обузда темперамент,
остао је у добројмериКлингонац.То значи: поносит, ба
штиниктрадицијеимитовапредака,склонпрекимрешењи
ма,војевањимаислављењулегендарнихоружанихпобеда,
али све то некако старовременско витешки, са чашћу као
главном,аконеијединомврлином.ТомитаквомВорфусе
десилодасеозбиљноповредио,итонеонакокакобисваки
Клингонацволео,насмртубоју–јерјетозањихнајвећи
благослов,азаробљавањеилинедостојнасмртнајвећасра
мота–негосеповредиокадајеједнабачвапаланањегаса

2 Hughes,J.andLantos,J.(2001)MedicalEthicsthroughtheStarTrekLens,
Literature and Medicine 20 (1), p. 33. Подаци за серију „Ентерпрајз”
(20012005)нисумоглибитиурачунатиувремерађењаовогобрачуна.

3 StarTrek:TheNextGeneration–complete series (2007),DVDset:volu
me5,disc4,selection4.Toјестошеснаестапоредуепизодаусеријалу
„Звезданестазе:следећагенерација”,ашеснаестаупетојсезонињеног
емитовања.Звезданидатумодигравања„Етике”је45587.3,аземаљски
датумњеногпрвогемитовања једругимарт1992. године.Режирао је
ЧипЧалмерс(ChipChalmers),асценариосупотписалиСараиСтјуарт
Чано(SaraandStuartCharno).Просечанрејтингепизоде јепремазва
ничномвебсајтуЗвезданихстазабио2.2/5(Ethics,StarTrek.com,pristu
pljeno24.avgusta2008,http://www.startrek.com/startrek/view/series/TNG/
episode/68538.html).
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полицеубродскоммагацинуипарализовалањеговедоње
екстремитете.

БродскалекаркаБеверлиКрашер(BeverlyCrusher)улазиу
базумедицинскихподатакакојенудиклингонскамедицина
и консултује клингонске стручњаке, алиненаилазинина
штаупотребљиво,осимусврхекосмоетнолошкихстудија:
Клингонци имају чудно дуплирану анатомију, „бекапове”
свихвиталнихорганаифункција,аликада једномоткажу
натакодраматичанначинкаокодВорфа,иличакиумањој
мери,топрестаједабудествармедицинеипостајествар,
неможе се рећининеге онемоћалих, јер таконечегнема
инесмебитиуједнојспартанскојкултурикојафаворизује
моћ,јербитобилобесрамноијербивређалоонемоћале,не
можесечакрећиниприпремнихпогребнихинститута,јер
непостојеобредисахрањивања,јерјетело,какокажу,„пра
знаљуштура”кададухизађеизњега,штододушеумејуда
испратеобредомурликања,својеврсногколективногопона
шањаипотенцирањапоследњегдаха.Топонајпрепостаје
стварфолклорногпридруживањазагробномцарству,прела
жењаклингонскогСтикса,укојемсмртчасногКлингонца
добијаправеднопризнање.ИзаВорфанеманичегразумљи
вијегодочекивањадаКлингонац,даонкојијепаралисани
стоганеможебитижестокиефикасанратник–часноизвр
шисамоубиство.

Невољајештоиспуњењетогдревногиимперативногсаму
рајскогобичајауклингонскојваријантизахтевасарадњуса
онеспособљенимприњеговомусмрћивању,штоисправност
ритуала подразумева употребу церемонијалне сабље коју
морададонесеблискипријатељили,радије,синсамоуби
це.Ворфовсинјесасвиммали,паВорфубродскојболни
цимолипрвогофицираРајкера(Riker)дага,каопријатељ,
докрајчи:„Акосизаистамојпријатељ,ондамипомозида
окончамживотонакокакосамгаживео:часноидостојан
ствено”.Рајкерјеиспрваужаснут;обраћасекапетануПи
кару(Picard)засавет.Капетанјеипофункцијииначесклон
поштовањутуђихкултура,алиразумеваиаргументњеговог
заменикада је једнастварпоштовањеадругаодобравање
иличакучествовањеуњенимобрасцимакојипротиврече
налозимавластитогкултурногмодела.Проналазећиупото
њемнеоправданувољузауниверзализацијом,Пикарипаку
овојприлициснажнијезаступаправонакултурнуразлику
и аутономију пацијента. „Увек сам покушавао да останем
отвореног ума, да не судим нечијој култури према својој
властитој...”, каже Рајкер, а Пикар га прекида: „Али док
торкаКрашеркажедаонникадавишенећеходати”.„Тоне
значидајењеговживотзавршен!”,одговараРајкер,нашта
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Пикартакођеимаконтрааргумент:„Тојеврлољудскапер
спектива.ЗаКлингонцауВорфовојпозицији,његовживот
јевећзавршен.Морамопоштоватињеговауверења...”.Рај
кернијеубеђениодбијадапомогнеВорфунаонајкарди
налниначинкоји сењемучини јединим задовољавајућим
одговоромнадатуситуацију.

Ворфсамнеможе,адругиму,упркосњеговомнаглашено
достојанственом инсистирању, не дозвољавају да се пре
пусти клингонском бродару који превози јуначке душе.И
докторкаКрашер,сматрајућисенатовећисвојимпозивом
обавезном,одлучноодбацујемакаквуидејуоасистираном
иличаки самодопуштеном самоубиству.4КапетанПикар
долази у бродскуболницуинастоји да је размекшаупо
гледуопцијакојестојенарасполагању:„Аконеможедасе
потпуноопорави,Ворфћесеубити”.ДокторкаКрашер је
непоколебљива: „У мојој бродској болници свакако неће!
Ставићугаусигурноснопољеипоставитиобезбеђењеоко
његовихврата, радијенегодамудозволимдаизвршиса
моубиство”.НиПикарнепопушта:„Иколикодугоћешга
такодржати?Недељудана?Месец?Годину?”Залуд,сдруге
странејенепробојанзид:„Уколикобудемморала.Самоуби
ствонијеопција”.

Докторкауказуједајемедицинаиутомпогледунапредова
ла,дајемогућабезопаснареахабилитацијакојаподразумева
уградњу„нервнихпретварача”(„neuraltransducers”),справе
којапреносимоторнеимпулсемозгагрупамамишића,ида
ћеуздоставежбепацијентмоћидаповратипокретљивост
ногуидошездесетпосто.Ворфпробанеимплантиранувер
зијутогнеуралногтрансдукторакојумудокторкаКрашер
дајенебилигаохрабрила,алиједословноодбацује:уне
могућности да контролише вештачки спроведене нервне
сигнале,онзаиставрлонеартикулисанобацаканоге.Саоп
штавадокторкидарадијебирасмртнегодакаозомбихода
ходницимаЕнтерпрајзаитрписажаљивепогледе,подсмех
игађење.Оннежелидабудезалеченнего,аковећнемо
жебитиизлечен,ондахеројскидапрекратиживоткојине
сматрадостојнимживљења.Једназаоштренаподваријанта

4 Видети Stoffell, B.Voluntary Euthanasia, Suicide, and Physicianassisted
Suicide,in:ACompaniontoBioethics,Kuhse,H.andSinger,P.(2009)Ox
ford:Blackwell,pp.312320.Дајемогућебранити(правноиморално)
право на самоубиство којем асистира терапеут, упоредити: Wellman,
C.(2005)MedicalLawandMoralRights,Dordrecht:Springer,pp.1069;
Dworkin,G.PhysicianAssistedDeath:TheStateoftheDebate,in:TheOx
fordHandbookofBioethics,ed.Steinbock,B.(2007)Oxford:OxfordUni
versityPress,pp.375393.
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невеселогизбораизмеђуспасавањасанепожељнимпосле
дицамаи,такође,непожељног,препуштањасмрти.5

УправозбоговогВорфовогдоживљајаживота,капетансу
герише да се прихвати још једна трећамогућност, која је
изненадапосталадоступнаикојасечинидапотенцијално
решаваспорнуситуацију.Збогморалнеупитностидругачи
јеврсте,тајновоомогућенинеконвенционалнизахватмеђу
тимизазивабезмалосвепреосталедилемекласичнебиое
тике:акоизузмемоетикуљудскерепродукције,већприсут
номваријетету„етикесмртииумирања”,односноизборако
требадаумреакодаживи,придружујусеетикаистражива
њанаљудима,етикакојуизазивајупитањагенетикеиетика
трансплантацијеорганаиимплантацијевештачкихоргана.6

Помалоdeusexmachina,какото,ипак,нетакочестобива
у Звезданим стазама, Ентерпрајз се, стицајем околности,
баш тада задесио у близини специјалисткиње за неуроло
шкеповреде,докторкеТобиРасл(TobyRussell).Онадола
зинабродипочињеда сарађује садокторкомКрашерна
могућностимаВорфоветерапије.Наглашенојезаинтересо
ванаичаккооперативна,алијеодпрвогтренуткајаснода
јој јеистраживачкапраксаиспредтерапеутске.Њенпред
лог је „клонирање”Ворфове кичме, вађење оригиналне и
замена новом, клонираном, односно „генотронски репли
кованом”7– једнау свакомслучају агресивнаинеиспита
натрансплантацијакичменогстубагенерисаногнаоснову
пацијентовеДНК.Сугеришућиовајприступ,докторкаРасл
признаједаонспадаудоменексперименталнехирургије,да
тутехникуимплантацијеуинкубаторугенетскиреконстру
исанихоргана јошнијеискушаланахуманоидима,ада је
стопауспехаутестовимакојисурађенина„холографским”
пацијентима само тридесет седам процената; две трећине
преосталихјеумрло.Али,поштојеВорфвећтакопоставио

5 McCormick,R.A.ToSaveorLetDie:TheDilemmaofModernMedicine,
in:Bioethics:An Introduction to theHistory,Methods, andPractice, eds.
Jecker,N.S.,Jonsen,A.R.andPearlman,R.A.(1997)Boston:Jones&Bar
tlett,pp.7076;Ramsey,P.ProlongedDying:NotMedicallyIndicated,in:
Bioethics:AnIntroductiontotheHistory,Methods,andPractice,eds.Jecker,
N.S.Jonsen,A.R.andPearlman,R.A.(1997)Boston:Jones&Bartlett,pp.
8386.

6 Видети:Jonsen,A.R.(1998)TheBirthofBioethics,NewYork:OxfordUni
versityPress;Hare,R.M.MedicalEthics:CantheMoralPhilosopherHelp?,
in:R.M.Hare,EssaysonBioethics(1993)Oxford:OxfordUniversityPress,
pp.114.

7 Bonnicksen, A. Therapeutic Cloning: Politics and Policy, in The Oxford
HandbookofBioethics,ed.SteinbockB.(2007)Oxford:OxfordUniversity
Press,pp.441469.Задетаљео генотронскојрепликацији,видетиMe
dicalandScienceLibraryoftheofficialStarTrekwebsite,pristupljeno4.
marta2009,http://startrek.paramount.com/library/medical.asp.
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стваридајеизборзањегаилиизлечењеилисмрт,докторка
Раслтосматраидеалномприликомкојутребаискористити
дасеискушањенаметода.ДокторкаКрашеринсистирада
Ворфунетребанидабудепонуђенаоваопција,будућида
онарадинатомедаприхватитрансдукторе.Онајеоштро
противексперимената,држећисеначеладајепрвизадатак
неодмоћипацијенту,илиганедовестиуопасност,аковећ
неможедасепомогне.Међутим,докторкаРаслнијекадра
дасеуздржиинудиВорфуњенутерапијунеизвесногисхо
да,истовременодоводећидобесаколегиницуинеповратно
интригирајућиВорфа.Истраживачиклиничар,двелекар
кеосуђененасукобсвојихправа,једнаналазећиослонацу
„објективности”,другауемпатији.

УпрвомњиховомдијалогудокторкаРаслсепатерналистич
киобраћадокторкиКрешер:„Знамдакаолекарсвемирског
бродаморатедаодржаватеприсневезесапацијентима,али
мислимдауовомслучајујатребадаодржавамдискретну
дистанцу–натајначинмогудавамдампотпунообјектив
нупрепорукутретмана”.Њенанаводно„потпунообјектив
на”препорукаслучајно јебаштадасеВорфупонудиона
иновативнатерапијачијемусавршавањујепосветилакари
јеру.ДокторкаКрашерсенелибиидаједиректнооптужи
заискориштавањепацијенатадабиунапредиласвојистра
живачкипројект.ДокторкаРаслнеостаједужнаипозивасе
накласичнуапологијусвихтрошковаижртаваистражива
ња:акобиживотнекогакогаједокторкаКрашерволелајед
ногданабиоспасентомврстомопита,онабигасвакакосма
тралавредним.8Нималоимпресиониранатимаргументома

8 Ујошзаоштренијојваријантиоварасправаћесеодигратикадајереч
не о стицању, него о коришћењу неморално стечених истраживачких
података.Уепизоди„NothingHuman”StarTrek:Voyager,којајепреми
јерноемитованадругогдецембра1998.године,бродскилекарВојаџера,
самосвесникомпјутерскихолограм,збогнеопходнихконсултацијаине
знајућивишекакодапомогнепацијенту,призиваснимљенуличности
сећањаКрелаМосета(CrellMoset),некадненадмашногбиологаимпе
ријалистичкеКардасије.Мосетјеекспертзаегзобиологију,аклингон
скачланицапосадепатиодзасаднеуништивихпаразитаиизгледисујој
лоши.ИспотављаседаМосетовастручностпроистичеизексперимена
таназаробљенициматокомратасаКлингонскомимперијомидајеон
познатианекажњениратнизлочинацимасовниубица.Заразликуод
Ворфа,пацијенткињаБелана(B’Elanna)незахтеванегоуправоодбија
дабуде третирана.Понаређењукапетанице,међутим,ипротиввоље
добијатретманкојијојспасаваживот.Бродскилекарондаодлучуједа
обришепрограмињеговонеморалностеченознањеизбродскогкомпју
тера:„Усветлусадашњихдоказанемогуудобројсавестикористити
истраживањекоје јебилоизведеноизтаконехуманихпракси”,казује
Мосету,образлажућитуодлуку.Мосетјеиудискусији,икаохолограм,
немилосрдан:„Удобројсавести?Штајесадобробититвојепосаде?...
Суочавашсесановимоблицимаживотасвакогадана–многиодњих
суопасни.Потребансамти!Избришимојпрограмикршишпрвизавет
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фасциниранамеромукојојистраживачкеамбицијемогуда
мотивишуексплоатацијурањивихособа,докторкаКрашер
опозиваовлашћењадокторкиРаслнаЕнтерпрајзуинаста
вљасаосудом:„Ворфсехватазасламкуивимујепружа
те”.НидокторкаРаслнепопушта:„Акоделује,тобибио
великипробојкојибиизмениоживотељуди...”Алитокао
дајесамоинтермецозаузимањеваздухаилидодатниоки
дачзанаставаконогсадавећпсихолошкограскринкавања
којемдокторкаКрашеризлажедокторкуРасл:„Користите
очајање једног повређеног човека као оправдање да упо
требитепроцедурукојунебистеупотребилиунормалним
околностима”.

Туопасностникаданијелакоспречити,анекаданиуочи
ти:поштовањеаутономијепацијенталакоможебитииско
ришћенокадаамбициозни,хладниибескрупулозниистра
живачиужељидаунапредесвојеметодекојевећсматрају
супериорним,алидодушејошнедовољнопотврђеним,ко
ристебезнађепацијенатадабипобудилинадеинавелиих
дасесагласесаонимнаштаиначенебипристали.9Алис
другеијошопштијестране,кадасепоставипитањемеди
цинскогнапретка,готоворутинскисеморапозватиначи
њеницудасвакаиновативнатерапијапредстављаодређени
ризикиданекипацијенти,преиликасније,морајупрвида
гапреузму.10Законзервативнеилиемпатичнелекарекојима
јеодређенипацијентсветиња,каоштоједокторкаКрашер,
тонијеваљанморалниаргумент,товероватноуопштени
јеморалниаргумент,асвакаконијепрепорукакојасесме
следити: конвенционални приступ увек има предност над
неоправданимризиком.11КапетанПикар,опет,разумеина
челноподржаваитаквуоријентацију,алиидаљесугерише
дабиуовомконкретномслучајумождавределоревидирати

којисиположиокаотерапеут:’Нештети’…Можешобрисатимојпро
грам,докторе,алиникаданеможешизменитичињеницудасивећкори
стионекаодмојихистраживања.ГдејебилатвојасавесткадајеБелана
умираланатомстолу?Етика?Морал?Савест?Чуднојекакосветоис
парикаданамјенештопотребно...”(Hughes,Ј.andLantos,Ј.нав.дело,
pp.3637).

9 O’Neill,O.(2002)AutonomyandTrustinBioethics,Cambridge:Cambridge
UniversityPress.

10Jonas,H.PhilosophicalReflectionsonExperimentingwithHumanSubjects,
in:Bioethics:An Introduction to theHistory,Methods, andPractice, eds.
Jecker,N.S.,Jonsen,A.R.andPearlman,R.A.(1997)Boston:Jones&Bar
tlett,pp.4250;Luna,F.andMacklin,R.ResearchInvolvingHumanBeings,
in:ACompaniontoBioethics,eds.Kuhse,H.andSinger,P.(2009)Oxford:
Blackwell,pp.457468;Macneill,P.U.RegulatingExperimentationinRe
searchandMedicalPractice,in:ACompaniontoBioethics,eds.Kuhse,H.
andSinger,P.(2009)Oxford:Blackwell,pp.469486.

11Упоредити:Hughes,Ј.andLantos,Ј.нав.дело,pp.3031.
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медицинска начела, управо због специфичног разумевања
вредности живота самог пацијента. Он указује докторки
КрашердаћеједномконачноморатидаприхватиВорфово
праводауправљавластитомсудбиномидашанседаповра
ти способност кроз експерименталну терапију могу бити
његовнесамоаутентичнинегоијединиприхватљивизбор.
ДокторкаКрашерсегрчевитоопиреитаквојразложности:
„Првоначелодобремедицинеје‘никаданепогоршатиста
ње пацијента’. Ворф је садажив и функционише.Ако се
упустиутуоперацију,изњебимогаоизаћикаолеш”.Капе
танПикартакођеимаувидујединоВорфа,самосадачаки
мимоилинасупротлекарскогзавета:„Томожданиједобра
медицина.АлизаВорфатоможебитијединашанса”.

ДокторкаКрашернакрајупристајеидозвољавадасепре
дузмепоживотризичнапроцедура,којаипакпружамакари
минималнунадудаВорфповратисвусвојупокретљивост.
Операција вађења оштећене и усађивања нове, у инкуба
тору(ре)конструисане,кичмеодвијасеиспрвапоплануи
наизгледуспешно,сведокизненада,управосупротно,орга
низамнепочнедареагујебурнона,коликогодидентичну,
ипак,репликувластитогоргана:Ворфјеизгубиосинаптич
кефункције,штојеисходовалозастојемрадасрцаиочитом
можданом смрћу. У сузама, докторка Крашер обавештава
бродску саветницуДијану Трој (DeannaTroi) и Ворфовог
синаАлександра(Alexander)оњеговојсмрти,дабиминут
касније,ушавшидагавиде,свибилипријатноизненађени
Ворфовимнапраснимисамодсебеваскрсом,захваљујући
оним иначе редундантним резервним клингонским орган
скимсистемима,којисеиспостављадасупреузеличаки
нервнеулогеуорганизмуиомогућилипотпуниопоравак.

Безобзиранасрећанрасплет,затегнутостизмеђудвелекар
кеостаједокраја.Упоздравуприрастанку,којиједокторка
Крашеризгледажелелаидаизбегне,алиједокторкаРасл
пристојно свратила у њену амбуланту, она упућује чита
вутирадулепоупакованихосудаизаступништвалекарске
професије једној колегиници која добробит пацијента не
стављаупрвиплан.ВелидајеодушевљенаштоћесеВорф
опоравити,алиидајепрестрављенаонимприступомњего
вом(из)лечењукојестављаинтересмедицинезаприкупља
њеистраживачкихподатакаиприбављањепризнањаистра
живачу изнад интереса пацијената. Жели јој сваку срећу,
сигурнаједаћењенчланаккојићенаписатиослучајуВор
фапобратиодличнекритике,алијењојовајВорф,исваки
Ворф,многовишеодприликезанаучнупромоцију.Одбра
наистраживачкиоријентисанедокторкеуодласкујетакође
класична:чакинеуспехпојединогслучајаприпомогаоби
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даљимистраживањима,којабиуконачномисходуспасила
милионеживота.Разговарајукаоданакрајунијесвеипак
добро испало, јер ни докторка Расл не мисли, а докторка
Крашерјојсвакаконедозвољавадатопомисли,дајеблаго
дарећињенојинтервенцијиВорфостаоуживоту.Немасум
ње,пукислучајјесрећнопресудиодаузавршнојсценион
можеусвојимодајамадаприхватипомоћсинаАлександера
упоновномучењудахода.Аопет,данијебилопристанка
нањену солуцију,Ворф би вероватно и даље био у оном
полуживотукоји(му)јебиогорииодсмрти.ДокторкиКра
шерјеитакавживот„светиња”,иондакадпацијентуније.
ПарадоксалнобијошмоглоиспастидадокторкаРасл,акои
немаобзирапремасамомпацијенту,уовомслучајусвакако
увећојмериделујеускладусањеговимсаморазумевањеми
доживљајемвластитогживота:сањеговомилиилилогиком
накојупацијентуосталомимаправо.12Алекар?

Двосмисленостостаје,иуепизодииуетицииначе.Алиепи
зоданеминовноимапредностутоликоштојеморалнаситу
ацијачистија,штојефиктивниуниверзумлишентрадици
оналнихпристрасности,штосепремаКлингонциманемају
предрасудекаопремасавременимрасама,паЗвезданестазе
могудапослужекаосвојеврсна„филозофскапарабола”која
„илуструјеиизолујерелевантнасвојстваморалнихдилема,
партикуларизујеихупричуидозвољавапоопштивостбез
инсистирањанањој”.13Ипак,лакојезамисливодасеприча
одиграваданасида је,уместоВорфа,упитањубилокоји
савремениратникилиспортиста,међукојимајеузгредсве
мања разлика, било ко коме губитак појединих физичких
функцијаобесмишљаваживот,будућидајевластитумисију
поставиотакодаонаподразумеваилипретпостављањихо
вуфункционалност.Даље,дабисе(не)оправданостлекар
скеинтервенциједовелаупитање,односнообавезаилиза
бранадокторададелујупротивпацијентовевоље,макарто
билоиуњеговом„објективно”најбољеминтересу,уопште
нијемораладоћистручњакињазагенотронскурепликацију
избудућности.14

12Annas,G.J.(2004)AmericanBioethics:CrossingHumanRightsandHealth
LawBoundaries,NewYork:OxfordUniversityPress;Young,R.Informed
ConsentandPatientAutonomy,in:ACompaniontoBioethics,eds.Kuhse,
H.andSinger,P.(2009)Oxford:Blackwell,pp.530540;Elliott,C.Patients
DoubtfullyCapableorIncapableofConsent,in:ACompaniontoBioethics,
eds.Kuhse,H.andSinger,P.(2009)Oxford:Blackwell,pp.541550.

13Hughes,Ј.andLantos,Ј.нав.дело,p.32.
14Иначе,генетскаманипулацијајеиу„будућности”,чакинакондокторке

Расл,сумњивакаоштојеинамаданас:докторБашир(Bashir)из„Ду
бокогсвемираДевет”,серијеЗвезданихстазакојасеемитовалапосле
„Следећегенерације“,сведочидајегенетичкопобољшањељудибило
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ВећдеценијамаЈеховинисведоциодбијајутрансплантацију
итрансфузију15иистотаковећдеценијамабројниљудски
заморчићидобровољно–аопетзаправозатоштосеплаћа
или,умањепроблематичномслучају,затоштонемавише
другенаде,алиуобаслучајусрећомјошувекузобавезни
формалнипристанак16–тестирајуексперименталнефарма
колошкепродукте.Истраживачикојирадеуфармацеутским
компанијаманисунужно,каоштомодернамитологијаофа
макомафијиволидаихприкаже,„проданедуше“,већможда
заистауверениуплеменитопослањекојимсебаве.Проблем
научногистраживања,посебноосетљивкадасетичеживих
(тела)људи,овдејенасценииуономнајстаријеммодусу,
уонојнобеловскојдилеми,уформипитањалојалностино
вимоткрићима,памакарсветпропао,илиограничењава
жењаетосанаучногистраживањањемуекстериторијалним,
ширимморалнимобзирима.

Чиниседакледасенаучноистраживачкаимедицинскоетич
капроблематикабудућностиутемељнојпоставцинеразли
кујеодонекојуданаспознајемо.Једнозанимљивоинеоче
киванотеоријскоизвођењепрећутнополазиодтепремисе
и онда закључује не чак ни из садашњости на будућност,
него из садашње научнофантастичне серије о будућности
насадашњезадаткелекараинаучника.Наиме,из„Ориги
налнесерије“ЗвезданихстазаузетисузаписиЕнтерпрајза
од2266.до2269.годинекојисеодносенадогађајеувези
сатровањем.Укупнотридесетједантакавинцидентјераз
врстанутринаестенвиронменталних,деветнамерних,пет
ненамернихичетирислучајаубиства.Најчешћиотровису
билибиотоксини(удесетнаврата),аследилисуихнеуро
токсини(девет),радијација(три),цитотоксини(три),темпо
ралнитоксини(три),киселине(два)ифитотоксини(један).

забрањеноначетиристо година, адасуродитељикојисуобезбедили
својојдецигенетичкипобољшануинтелигенцију,штосеиспостављада
јењеговслучај,подлегализатворскојказни(застањетренутнедебате
видети:Savulescu,J.GeneticInterventionsandtheEthicsofEnhancement
ofHumanBeings,in:TheOxfordHandbookofBioethics,ed.Steinbock,B.
(2007) Oxford: Oxford University Press, pp. 516535; за могући изглед
једнеетикегенетичкихистраживањаиманипулацијеуближојидаљој
будућностивидети:Eberl,J.KillingYourOwnCloneIsStillMurder:Gene
tics,Ethics,andKhaaaaan!,in:StarTrekandPhilosophy:TheWrathofKant,
eds.Decker,K.S.andEberl,J.T.(2008)Chicago:OpenCourt,pp.107139).

15За институционално (не)излажењена крај са тим видети:Macklin,R.
The InnerWorkingsofanEthicsCommittee:LatestBattleoverJehovah’s
Witnesses,in:Bioethics:AnIntroductiontotheHistory,Methods,andPrac
tice, eds. Jecker,N.S., Jonsen,A.R andPearlman,R.A. (1997)Boston:
Jones&Bartlett,pp.279282.

16Fletcher,J.RealitiesofPatientConsenttoMedicalResearch,in:Bioethics:
An Introduction to theHistory,Methods, andPractice, eds. Jecker,N.S.,
JonsenA.R.andPearlman,R.A.(1997)Boston:Jones&Bartlett,pp.5159.
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Одсвихтихслучајева,двасусеодносиланаинцидентеса
опаснимматеријама,једаннаконтаминацијухране,атрисе
тицала грешкепри терапији.У закључку се дословноме
шајудимензијевремена:кажеседасумногеоколностиса
којимасмосе„сусрелиутровањимаубудућностивероват
носличнесавременимузроцима”,тедастога„токсиколози
требадасеприпремезабудућностинтензивирањемсвогиз
учавањамолекуларнебиологије,упореднемедицине,физи
кеиисторије”.17

(Био)Tехнолошкиизазовићејамачнозаоштритинекапита
њаизаискатијаснеодговоре,чијаћепрактичнаделотвор
ноствероватнобитипресуднијанегоданас,18 али,иаконе
можемознатикојићеодговоруконачномисходубитипри
хваћен,свајеприликадавећможемознатисвемогућеис
ходеодговарањаиаргументезањихову(не)прихватљивост.
Рецимо,питањекојевећсадапостављамоупогледуодре
ђенеоријентацијеможемопостављати собзиромнањену
пројектовануинфлацију:далићерачунаридехуманизовати
медицину?Чиниседабудућностдоносикомпјутеризовану
праксукојаћедодирсапацијентом,аконепотпуноискљу
чити,оносвестинанеопходниминимум.ИопетсуЗвезда
нестазепослужилекаопримердатонеморабитислучај.
У„Следећојгенерацији”сурелативноподробноприказани
дијагностички и терапијски поступци високе технологије
далекебудућности,прикојимаселекарипремапацијентима
ниуколиконеодносехладноилибезлично:редовно„виђамо
љубазнеибрижнетерапеутекојиразговарајусапацијенти
ма,држеих зарукукада јепотребноиобезбеђујууправо
онуврстуутехеиподршкекојапретпостављамодајебила
широкодоступнакадасупородичнилекариишлиукућне
посетепреполавека.Даливидимодвадесетовековневред
ностинереалистичнопројектованеубудућностилијемогу
ћедапукоувођењетехнологијенеморадаимадехумани
зујућиефекатнаодноспацијентаињеговогнеговатеља?”19

17Chyka,P.A.andBanner,W.Jr.(1999)TheHistoryofPoisoningintheFutu
re:LessonsfromStarTrek.,ClinicalToxicology37(6),p.793.

18Видети:Brody,H.(2009)TheFutureofBioethics,Oxford:OxfordUniver
sity Press, pp. 193216; Jonsen,A.R. (2000)AShortHistory ofMedical
Ethics,NewYork:OxfordUniversityPress,pp.115120;Clouser,K.D.Me
dicalEthics:SomeUses,Abuses,andLimitations,in:Bioethics:AnIntroduc
tiontotheHistory,Methods,andPractice,eds.Jecker,N.S.Jonsen,A.R.
andPearlman,R.A.(1997)Boston:Jones&Bartlett,pp.93100;Richards,J.
R.AWorldofTransferableParts,in:ACompaniontoBioethics,eds.Kuhse,
H.andSinger,P.(2009)Oxford:Blackwell,pp.375389.

19Shortliffe,E.H.(1993)Doctors,Patients,andComputers:WillInformation
TechnologyDehumanizeHealthCareDelivery?,ProceedingsoftheAmeri
canPhilosophicalSociety137(3),p.391;упоредити:Benett,H.J.(1996)
StarTrekMedicalBoards,JournalofFamilyPractice43(4),pp.406408.
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Уопштенеморамодатврдимодаћесељудиваздаломити
окотихисличнихпитања.Сасвимјезамисливодасуона
решена,наједнуилидругустрану:можемодапредставимо
клингонскибеспоштеданилиземаљскибрижансветздрав
ства;такођеекспертократскисветбиолошкогинжењеринга
безобзиранпремавредностимаизвансебеилисветкојиод
устаје од свих истраживања и повлачи се у непосредност
властитеприродности,остављајућиБогудасудиостварима
здрављаиживота,каоинекуњиховумешавинукојапрео
ријентишесветоназорнаалтернативнеимањеинванзивне
научнеметодеимедицинскеприступе.Није,међутим,јасно
штабисмопрекотогамоглидазамислимо–јерсеневиди
штаби јошмоглодапостоји.Иуопштенеморамомного
дазамишљамо,заступникенаречених„светова”бисмолако
моглинаћииусадашњици.Каоизамислити(вероватнију?)
будућностукојојћесесвиониидаљегложити,натезати,
преговаратииодмеравативластитаправаиоправдања.
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MEDICALETHICSANDTHEFUTURE:
THECASEOFPATIENTWAR

Abstract

Thisarticleraises thefollowingquestions:will theproblemsthatare
beingaddressedbycontemporarymedicalethicsandbioethicschangein
thetimetocomeandwilltheircurrentconceptualframeworksbecome
outdatedorwillimminenttechnologicalandsocialdevelopmentspose
newchallenges thatwillnothave tobeansweredby theadoptionof
entirely new ethical concepts? These issues are being addressed on
thebasisof thematerials thatareofferedtousbythesciencefiction
serialStarTrek,whichistakenasrepresentativeofthefuture.Special
attention is given to one of its episodes (calledEthics), an episode
that appears to test thephysicianpatient relationship, the conductof
medicalresearchandtheuseofitsresults,therighttoassistedsuicide,
aswellasothertraditionsofmoralthinkinginmedicineinthelightof
theirfuturestatus.Themoraldilemmasofthisfuturisticstoryappear
strikinglysimilartothosewefacenowadays.Moreover,itisapparently
impossible to imagine a different discourse, in spite of the fact that
charactersand theirenvironment in the storyareverydifferent from
thoseweareacquaintedwithinreal life.Hence, itcanbeconcluded
thatmoral problems related to scientific andmedical problems from
thefuture,ifatallimaginable,areunlikelytodiffersubstantiallyfrom
the ones we currently know. In other words, new biotechnological
developments might only radicalize some ethical questions, but the
answerstothemandtheargumentsinfavouroftheir(un)acceptability

appearavailablealready.
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