
ΚΛΙΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΠΙΠΕΔΟ 6) 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ slt – 65 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, 
Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 2 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://moodle.ioa.teiep.gr/course/index.php?categoryid=11 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών 

σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 

Μάθησης και το Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα αποτελεί μάθημα ειδικού υποβάθρου. Αφορά το αντικείμενο της Κλινικής Ηθικής 

και Δεοντολογίας και αποτελεί βασική εισαγωγή σε έννοιες της Κλινικής Ηθικής και της 

Δεοντολογίας. Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην απόκτηση βασικών γνώσεων για τις 

επαγγελματικές υποχρεώσεις του Λογοθεραπευτή, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό προφίλ των 

Λογοθεραπευτών. Δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη βασικών αρχών δεοντολογίας, που 

σχετίζονται με το ιατρικό απόρρητο, την επαγγελματική εχεμύθεια, την ενημέρωση του 

ασθενούς, την τήρηση αρχείου και τη σύνταξη πιστοποιητικών. Παρουσιάζονται οι 

υποχρεώσεις ως προς τους επαγγελματικούς συλλόγους, τους συναδέλφους, τα μέλη της 

διεπιστημονικής ομάδας, τη συνεχή εκπαίδευση, καθώς και οι περιορισμοί που τίθενται όσον 

https://moodle.ioa.teiep.gr/course/index.php?categoryid=11


αφορά στην εμπορική διαφήμιση των υπηρεσιών που παρέχει ένας λογοθεραπευτής. Επίσης, 

στόχος του μαθήματος είναι η ευαισθητοποίηση των φοιτητών/τριών σε θέματα ηθικής και 

δεοντολογίας που άπτονται της σύγχρονης Ιατρικής και των ηθικών ζητημάτων που εγείρονται 

από την εξέλιξή της, όπως είναι η ευθανασία, η δωρεά οργάνων και οι μεταμοσχεύσεις, η 

υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, το στίγμα των ψυχικά, αλλά και ορισμένων σωματικά 

πασχόντων και η φροντίδα μεταναστών. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

➢ Γνωρίζει βασικές αρχές δεοντολογίας, σύμφωνα με τις οποίες διαμορφώνονται οι 

υποχρεώσεις και οι κανόνες συμπεριφοράς, τόσο στα πλαίσια της πρακτικής του/της 

άσκησης, όσο και στην πορεία του/της ως επαγγελματίας (Επίπεδα 1 & 2: Γνώση & 

Κατανόηση) 

➢ Γνωρίζει τις υποχρεώσεις του/της ως προς τον ασθενή, την οικογένειά του, το πλαίσιο στο 

οποίο εργάζεται, τα υπόλοιπα μέλη της θεραπευτικής ομάδας και ως προς τους 

επαγγελματικούς συλλόγους (Επίπεδα 1 & 2: Γνώση & Κατανόηση) 

➢ Είναι ικανός να συνεργαστεί με ήθος με επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων στα πλαίσια 

μιας διεπιστημονικής ομάδας, και να εφαρμόζει τις αρχές ηθικής και δεοντολογίας στον 

επαγγελματικό του/της χώρο (Επίπεδο 3: Εφαρμογή) 

➢ Είναι ευαισθητοποιημένος, ως επαγγελματίας υγείας, για ηθικά θέματα που άπτονται 

των εξελίξεων της σύγχρονης ιατρικής επιστήμης και να έχει την ικανότητα να λαμβάνει 

κρίσιμες αποφάσεις βάσει των αρχών της ηθικής (Επίπεδα 4, 5, 6: Ανάλυση, Σύνθεση & 

Αξιολόγηση) 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως 
αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες 
από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 
…… 
Άλλες… 
……. 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών 

• Λήψη αποφάσεων 

• Αυτόνομη εργασία 

• Ομαδική εργασία 

• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 

• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

• Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας 

• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Βασικές Έννοιες της Ηθικής και της Δεοντολογίας 
2. Αντικείμενο της Βιοηθικής και της Κλινικής Ηθικής 
3. Παρουσίαση του Ευρωπαϊκού προφίλ Λογοθεραπευτών 
4. Ιατρική Ηθική: Κώδικες και Διατάξεις. Δικαιώματα των ασθενών 
5. Ιατρικό απόρρητο – Επαγγελματική Εχεμύθεια – Τήρηση αρχείου 
6. Ιατρικός φάκελος – Ηλεκτρονικός φάκελος 
7. Αρχές επικοινωνίας βασιζόμενες στο σεβασμό της αξιοπρέπειας και της αυτονομίας του 

ασθενούς 
8. Λογοθεραπευτής και ΜΜΕ, διαφήμιση των υπηρεσιών του, υποχρεώσεις ως προς τους 

επαγγελματικούς συλλόγους 
9. Συνεχής εκπαίδευση και επιστημονική δραστηριότητα 
10. Προκλήσεις της σύγχρονης ιατρικής: υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, δωρεά οργάνων, 

μεταμοσχεύσεις 
11. Ευθανασία: ηθικές, κοινωνικές, ψυχολογικές και θρησκευτικές διαστάσεις 

12. Στίγμα και ασθένεια: Ο ρόλος του επαγγελματία υγείας στην πρόληψη και την 

αντιμετώπισή του 

13. Ιατρική φροντίδα μεταναστών 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο & ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό 

υλικό online 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Χρήση powerpoint για τις παρουσιάσεις του μαθήματος 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας moodle με ηλεκτρονικό 

εκπαιδευτικό υλικό. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 
και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 
ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, 
Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 
Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας 
/ εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 
κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 
φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 
τις αρχές του ECTS 

 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

Εκπόνηση εργασίας 45 

Αυτοτελής Μελέτη 29 

Σύνολο Μαθήματος  100 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 

III. Γραπτή τελική εξέταση (40%) που περιλαμβάνει: 

• Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

• Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης 



Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα 
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 
είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

IV. Ομαδική εργασία (60%) σε σχετική με το 

αντικείμενο θεματολογία  

• Δημόσια παρουσίαση 

 
Η τελική εξέταση προσφέρεται στα Ελληνικά 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

1. Γκούβα, Μ. & Κοτρώτσιου, Ε. (2011). Ψυχολογικά ζητήματα σε ιστορίες φροντίδας. Λαγός, 

Αθήνα 

2. Δουζένης, Α. & Λύκουρας, Λ. (2014). Ηθική και Δεοντολογία στην Ψυχική Υγεία. Βήτα, 

Αθήνα. 

3. Παναγοπούλου, Φ. & Liber, A. (2011). Ηθική και Δεοντολογία της Υγείας. Πασχαλίδης, 

Αθήνα. [Προτεινόμενο Σύγγραμμα] 

4. Παπαδάκη, Λ. (2017). Ζητήματα ηθικής φιλοσοφίας και βιοηθικής. Νήσος, Αθήνα. 

5. Jonsen, A., Siegler, M., & Winslade, W. (2010). Clinical Ethics: A Practical Approach to 

Ethical Decisions in Clinical Medicine, Seventh Edition, LANGE. 

6. Kushner, T. & Thomasa, D. (2007). Δεοντολογία και Ηθική στην Κλινική πράξη. 

Παρισιάνου, Αθήνα. [Προτεινόμενο Σύγγραμμα] 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

1. The Journal of Ethics 

2. Journal of Clinical Ethics 

3. The Journal of American Medical Association 

4. Seminars in Speech and Language 

 
  




