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Како бисте реаговали да се сусретнете са дамом која је у седамдесет другој години, уз помоћ вештачке
оплодње, родила дете? Да ли бисте били радосни што је напредак медицине допринео да неко у позним
годинама оствари животни сан и остави потомство, или бисте на то гледали кроз призму десетогодишњег
детета чија је мајка умрла од старости? Можда бисте помислили да су (и без помоћи технологије) мушкарци
остављали потомство у тим годинама, па зашто би то право било ускраћено женама...
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контроверзама које могу ићи уз вештачку оплодњу, о праву на прекид живота, праву да прихватимо, односно одбијемо одређени медицински
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Јована Јовановић, Георгије Јевросимов, Андрија Шаренац и Велимир Аћимовић сагледавали су различите аспекте поменутих тема, свако са своје

Магазин (/page/magazine/ci.html)
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Есеји о биоетици могу се предати до 15. септембра, такође у оквиру такмичења поводом обележавања Светског дана биоетике. Централној
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