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Μεηαπηπρηαθό 1ν Σαββνύια Γθόκπξηαι  

Σκοπόρ ηος Μαθήμαηορ: 

1. Η πιήξεο θαηαλόεζε ηωλ ζπνπδαηόηεξωλ λνκηθώλ θαη εζηθώλ  δεηεκάηωλ
πνπ ζρεηίδνληαη ζήκεξα κε ηνπο δηάθνξνπο λνζειεπηηθνύο ξόινπο.

2. Η θαηαλόεζε ηωλ λνκηθώλ δηθαηωκάηωλ ηωλ αζζελώλ.
3. Η θαηαλόεζε ηωλ λνκηθώλ θαη εζηθώλ επζπλώλ ηωλ λνζειεπηώλ πξνο ζηνπο

αζζελείο θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπο.
4. Αλάιπζε ηωλ λνκηθώλ θαη εζηθώλ επζπλώλ ηωλ πξνϊζηάκελωλ λνζειεπηώλ

γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ πνιηηηθώλ ηεο πγείαο.
5. Η θαηαλόεζε θαη ε εθαξκνγή ηωλ λνκηθώλ θαη εζηθώλ αξρώλ πνπ δηέπνπλ ηε



λνζειεπηηθή θξνληίδα. 
6. Η θαηαλόεζε θαη δηεξεύλεζε δηαθόξωλ κεζόδωλ πνπ κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ από ηνπο λνζειεπηέο  γηα  ηελ αλάιπζε θαη θαηαιιειόηεξε 
αληηκεηώπηζε εζηθώλ δηιεκκάηωλ ζην ρώξν ηεο πγείαο.  

7. Καηαλόεζε ηεο αλάγθεο ζπλερνύο εθπαίδεπζεο θαη επηκόξθωζεο ηωλ 
λνζειεπηώλ γηα ηελ ηήξεζε ηωλ  λνκηθώλ θαη εζηθώλ επζπλώλ ηωλ πξάμεώλ 
ηνπο. 

8. Να πηνζεηνύλ ηηο αξρέο πιεξνθόξεζεο ηνπ αζζελή (informed consent) θαη λα 
ζέβνληαη ηηο εζηθέο θαη λνκηθέο δνκέο πνπ ηελ δηέπνπλ (απηνλνκία, 
θηιαιήζεηα, δηθαηνζύλε θηι). 

9. Να γλωξίδνπλ ηηο λνκηθέο επζύλεο πνπ έρνπλ πξνο ηνπο αζζελείο ηνπο, όπωο 
θαηαγξάθνληαη ζην Πεξί Ννζειεπηηθήο θαη Μαηεπηηθήο Νόκν ηεο Κππξηαθήο  
Γεκνθξαηίαο.  

10. Να γλωξίδνπλ ηηο θαηεπζπληήξηεο Δπξωπαϊθέο νδεγίεο γηα ην λνζειεπηηθό 
επάγγεικα. 
 

 

 
Μαθηζιακά αποηελέζμαηα: 
 

 
Μεηά ηελ νινθιήξωζε ηνπ καζήκαηνο νη θνηηεηέο αλακέλεηαη λα είλαη ηθαλνί:  

 Να αλαγλωξίδνπλ ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο εζηθήο θαη δενληνινγίαο ηνπ 
λνζειεπηηθνύ επαγγέικαηνο  

 Να αληηιεθζνύλ ζθαηξηθά ηε ζρέζε εζηθήο κε ην λνζειεπηηθό επάγγεικα.  

 Να εξκελεύνπλ ζεκειηώδεηο θηινζνθηθέο αιήζεηεο κειεηώληαο αξρέο 
δηαγωγήο. 

  Να αληηιακβάλνληαη ηηο θαίξηεο πηπρέο θηινζνθηθώλ θαη εζηθώλ δεηεκάηωλ 
θαη πωο απηέο κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ ζην ρώξν ηεο πγείαο. 

 Να αλαπηύζζνπλ ηελ θξηηηθή ηθαλόηεηα εζηθνύ πξνβιεκαηηζκνύ.  

 Να θαηαλνήζνπλ ηηο εζηθέο/δενληνινγηθέο θαη λνκηθέο  δηαζηάζεηο ηεο 
λνζειεπηηθήο ζην ρώξν ηεο πγείαο. 

 Να  εμάγνπλ ηνπο ζεκαληηθνύο εζηθνύο πξνβιεκαηηζκνύο πνπ ζρεηίδνληαη κε 
ηελ επζαλαζία θαη ην ζάλαην. 

 Να αληηιακβάλνληαη ηε ζεκαζία θαη  ηελ εθκεηάιιεπζε ηωλ πόξωλ, ζην ηνκέα 
ηεο πγείαο, θαζώο θαη άιιωλ ζρεηηθώλ δεηεκάηωλ. 
 

 
 

 
 

 Μέθοδοι Γιδαζκαλίαρ & Τπόποι Δκμάθηζηρ: 
 

- Γηάιεμε κε παξνπζίαζε εμεηδηθεπκέλωλ δηαθαλεηώλ, αηνκηθή εθκάζεζε, βαζηζκέλε ζε 
ζηνηρεία εθκάζεζεο, αθαδεκαϊθέο εξγαζίεο θαη αηνκηθέο εξγαζίεο 
  

   



 
Μέθοδορ Αξιολόγηζηρ: 

 

Τειηθή Δμέηαζε- Παξνπζίαζε  
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Krushner, T and 
Thomasma, D.C 

Ward Ethics Cambridge 2008 978-0-
521-
66452-3 

Μίρνπ, Τ.Β. Ννζειεπηηθή 
Γενληνινγία 

Αζήλαη 1997  

Tingle, J. Nursing law and 
Ethics 

Blackwell 
Publishers 
UK 

2012  
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Σςγγπαθέαρ Τίηλορ Έκδοζη Έηορ ISBN 
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Pearson 
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6th edition 
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