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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
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2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειώσει το φοιτητή/τρια με θεωρητικές γνώσεις και ερευνητικές δεξιότητες 
σχετικά με πολύπλοκα βιοηθικά, νομικά και κοινωνικά ζητήματα που προκύπτουν από την πρόοδο της 
βιοϊατρικής τεχνολογίας. Συγκεκριμένα, το περιεχόμενο του μαθήματος  στοχεύει στην κατανόηση αξιών που 
εμφανίζονται στις σύγχρονες κοινωνίες  και στην εκμάθηση αρχών βιοηθικής. Οι αρχές βιοηθικής κατά την 
εφαρμογή τους στις μονάδες και τα προγράμματα υγείας διαμορφώνουν έναν «κώδικα καλών πρακτικών» και 
διευκολύνουν τη λήψη βιοηθικών αποφάσεων εντός των ορίων των  νόμων. Υπό αυτό το πρίσμα, εξετάζονται η 
διάκριση των ηθικών από τα νομικά και κοινωνικά  ζητήματα, καθώς και ο μετασχηματισμός στο διεθνές και 
εθνικό επίπεδο των κανόνων της βιοηθικής σε κανόνες δικαίου. Επίσης εξετάζονται: α) γενικά θέματα βιοηθικής, 
όπως η συναίνεση κατόπιν ενημέρωσης, τα προσωπικά δεδομένα, η ασφάλεια και η βιοεπαγρύπνηση και β) 
ειδικά θέματα βιοηθικής που αφορούν την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, την κλωνοποίηση, τις 
μεταμοσχεύσεις οργάνων, ιστών και κυττάρων, την ανακουφιστική από τον πόνο φροντίδα, την ευθανασία, την 
έρευνα στον άνθρωπο, τον ηλεκτρονικό φάκελο, την τηλεϊατρική και τον ιατρικό τουρισμό. Τέλος δίνεται έμφαση 
στην πληρέστερη αξιοποίησή του από το φοιτητή/τρια κατά την άσκηση του επαγγέλματός του ή τη συνέχιση 
των σπουδών του σε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό επίπεδο. Βοηθά  στην κατανόησή του  το μάθημα υποβάθρου 
Εισαγωγή στο Δίκαιο, ενώ  είναι σημαντικό να έχει εξοικειωθεί και με άλλα μαθήματα Ειδικής Υποδομής. Με 
την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής / τρια είναι σε θέση (ικανότητα) να:   
 
▪ Κατανοεί σύγχρονα εξειδικευμένα αντικείμενα που διαπραγματεύεται το μάθημα 
▪ Γνωρίζει τη διάκριση ηθικού, νομικού και κοινωνικού κανόνα, καθώς και τον κοινωνιολογίας δικαίου 

μηχανισμό μεταβολής των κανόνων  βιοηθικής σε νομικούς κανόνες 
▪ Αποκτά γνώσεις των σύγχρονων κοινωνικών αξιών και αρχών βιοηθικής, καθώς και των εφαρμόσιμων 

«καλών πρακτικών».  
▪ Διασαφηνίζει έννοιες και όρους βιοηθικής που χρησιμοποιούνται στις μονάδες ή προγράμματα υγείας του 

δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού) 
▪ Διακρίνει τη λήψη βιοηθικών αποφάσεων εντός των ορίων των νόμων από τη λήψη αποφάσεων μάνατζμεντ 
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▪ Αξιοποιεί στην αξιολόγηση της ποιότητας ή της πιστοποίησης μονάδων ή προγραμμάτων υγείας  αν 
τηρούνται από τους επαγγελματίες υγείας οι κανόνες βιοηθικής, όπως η συναίνεση κατόπιν ενημέρωσης, 
τα προσωπικά δεδομένα, η ασφάλεια/βιοεπαγρύπνηση, η προφύλαξη 

▪ Εφαρμόζει στην άσκηση του επαγγέλματός του σε ειδικές μονάδες ή προγράμματα υγείας, όπως 
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής,  μεταμοσχεύσεων, τηλεϊατρικής, ιατρικού τουρισμού κ.ά, απαραίτητες 
γνώσεις και δεξιότητες  για την αναγνώριση των κενών και  την επίλυση πολύπλοκων ζητημάτων που 
προκύπτουν από τα επιτεύγματα της βιοϊατρικής τεχνολογίας. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

▪ Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών (ΟΗΕ, ΠΟΥ, Ουνέσκο, ΕΕ, Υπουργείο Υγείας και άλλοι Οργανισμοί) 

▪ Αυτόνομη Εργασία 
▪ Ομαδική Εργασία 
▪ Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
▪ Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
▪ Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου και 

άλλων καταστάσεων του φυσικού προσώπου 
▪ Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί της κοινωνιολογίας δικαίου. Μέθοδοι και Τεχνικές, Διαπλοκή κοινωνιολογίας 
δικαίου και βιοηθικής. 

2. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί της βιοηθικής. Η βιοηθική ως θεσμός των σύγχρονων κοινωνιών. 
3. Ο μετασχηματισμός της βιοηθικής σε δίκαιο. Παραγωγή διεθνών κειμένων- εθνικών νόμων. 
4. Η θεσμοθέτηση και ο ρόλος των Επιτροπών Βιοηθικής. «Κώδικες» καλών πρακτικών βιοηθικής στις 

μονάδες και προγράμματα υγείας. 
5. Αξίες και Αρχές Βιοηθικής. 
6. Η λήψη βιοηθικών αποφάσεων εντός των ορίων των νόμων και των δικαιωμάτων των ασθενών. 
7. Η συναίνεση κατόπιν ενημέρωσης. 
8. Τα προσωπικά δεδομένα – e-ιατρικός φάκελος – τηλεϊατρική. 
9. Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή. 
10.   Κλωνοποίηση. 
11. Ανακουφιστική από τον πόνο φροντίδα  - Ευθανασίαοηθικής. 
12. Μεταμοσχεύσεις οργάνων, ιστών και κυττάρων. 
13. Έρευνα στον άνθρωπο  και στα ζώα 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ: Διδασκαλία στην τάξη υπό μορφή διαλέξεων και ομάδων 
εμβάθυνσης. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε στη Διδασκαλία : Λογισμικό Διαχείρισης 
Ηλεκτρονικής Τάξης για την υποστήριξη της μαθησιακής 
διαδικασίας. Για τη διεξαγωγή των παρουσιάσεων γίνεται χρήση 
Video projector. 
Χρήση Τ.Π.Ε στην Επικοινωνία : Η επικοινωνία με τους φοιτητές 
επιτυγχάνεται μέσα από τη χρήση : Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου. 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:  

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 49 

Διαδραστική μελέτη που 
εστιάζει στην μελέτη 

περίπτωσης σε μικρότερες 
ομάδες φοιτητών 

11 

Αυτοτελής Μελέτη 40 

Σύνολο  
(25 Ώρες Φόρτου Εργασίας 

ανά Πιστωτική Μονάδα) 
100 

 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:  Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνικά 
Γραπτή Τελική Εξέταση η οποία περιλαμβάνει: Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, και Επίλυση Προβλημάτων.  
▪ Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών 

στοιχείων του μαθήματος. 
▪ Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια 

και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων. 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

 
▪ Βιδάλης Τ., Βιοδίκαιο, Σάκκουλα Ιντσεσίλογλου Ν., (2012).  
▪ Κοινωνιολογία του δικαίου, Σάκκουλας 
▪ Καϊάφα-Γκμπάντι, Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη Ε., Συμεωνίδου-Καστανίδη (2013). Ιατρική Υποβοήθηση στην 

Ανθρώπινη Αναπαραγωγή, Σάκκουλας 
▪ Μάλλιος Ε. 
▪ Μητροσύλη Μ., (2009), Δίκαιο της Υγείας, Παπαζήσης 
▪ Μητροσύλη Μ., (2008), Από τη βιοηθική στο βιοδίκαιο, Επιστήμη και κοινωνία, Σάκκουλας 
▪ Παπαδημητρίου Ι., Δρακοπούλου Μ., (2010). Βιοηθική και Ανθρώπινα Δικαιώματα, Αντ. Ν. Σάκκουλα 
▪ Παπαχρήστου Α.,  Κοινωνιολογία Δικαίου, Αντ. Ν. Σάκκουλας 
▪ Σαρειδάκης Ε., (2008). Βιοηθική, Ηθικά προβλήματα των νέων βιοϊατρικών τεχνολογιών, Παπαζήσης 
▪ Beauchamp T., (2007). Ευθανασία, Αρχιπέλαγος 
▪ O’Neill O., (2011). Αυτονομία και εμπιστοσύνη στη βιοηθική, Αρσενίδης  

 
Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά: 
 
▪ International Journal of Sociology of Law 
▪ Sociology du Droit 
▪ Sociologia del Diritto 
▪ Bioethics 
▪ Journal of Medical Ethics 
▪ The Amercan Journal of Law and Medecine 
▪ Ιατρικό Δίκαιο και Βιοηθική (Δελτίο) 
▪ Επιθεώρηση Βιοηθικής 

 


