
 Εισαγωγή στη Βιοηθική     

 Ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία για τον πειραματισμό  με χρήση ζωικών προτύπων. 

Επιστημονικές επιτροπές  αξιολόγησης  και  παρακολούθησης  των  ερευνητικών έργων   

 Εισαγωγή στη βιοηθική: κλινική και περιβαλλοντική βιοηθική  

 Η βιοηθική σήμερα και οι βασικές αρχές της. Μεταμοσχεύσεις και εικαζόμενη 

συναίνεση         

 Η διαχρονική αξία του ιπποκρατικού όρκου. Αποτέφρωση. Ηθικά διλήμματα 

(υπέρ και κατά)  

 Ηθικά ζητήματα στη διαχείριση των χειρουργικών παρασκευασμάτων / βιοψιών των ασθενών. 

 Ηθικά διλήμματα και αποφάσεις στο τέλος της ζωής. Μία μεγάλη πρόκληση για την σύγχρονη 

ιατρική.  

 Εισαγωγή στις έννοιες και στην θεματολογία της Βιοηθικής. Ηθική, βιοηθική 

δεοντολογία, δίκαιο, βιοηθική 

 Βιοηθική του πόνου      

 Εισαγωγή στο Γενετικό έλεγχο. Γενετικός έλεγχος και γενετική συμβουλευτική  

 Ηθικοί προβληματισμοί στην ενημέρωση των καρκινοπαθών 

 Ηθική και δεοντολογία στη χρησιμοποίηση ζώων για ερευνητικούς σκοπούς – Τεκμηρίωση και 

αξιολόγηση των ερευνητικών πρωτοκόλλων που περιλαμβάνουν ζώα εργαστηρίου    

 Ο νόμος κάτω από το μικροσκόπιο. Ζητήματα βιοϊατρικής δεοντολογίας και προστασίας 

προσωπικών δεδομένων και συναίνεσης ασθενούς στην ιατρική έρευνα 

 Βιοηθική και εισαγωγή στην αναγεννητική ιατρική     

 Βιολογικά ζητήματα και ηθική στην ιατρική    

 Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή-Τι συμβαίνει στο εργαστήριο. Εξωσωματικής Γονιμοποίησης. 

Δυνατότητες, Επιλογές, και Περιορισμοί-Προεμφυτευτική Γενετική Διάγνωση (PGD) και 

Προεμφυτευτικός Γενετικός  Έλεγχος (PGS): Πώς πρέπει να χρησιμοποιούμε αυτό το 

διαγνωστικό εργαλείο                                                                  

 Η έννοια της ηθικής και της δεοντολογίας. Η έννοια της ευθύνης 

 Εισαγωγή στη γενετική μηχανική     

 Παραβάσεις ηθικής και δεοντολογίας στις ιατρικές δημοσιεύσεις 

 Δημόσια Υγεία – Γονιδιωματική και γονιδιωματικές βάσεις δεδομένων (βιοτράπεζες) 

 Βλαστικά κύτταρα – Αναγεννητική  Ιατρική   

 Προβλήματα και περιορισμοί στην ανάλυση του DNA – Νομικό πλαίσιο βιοτραπεζών  

 Ηθική – Μεταηθική – Βιοηθική    

 Ηθική στη γενετική – Γενετική συμβουλευτική και προγεννητικός έλεγχος  

 Βιοηθική και Πληροφορική 

 Ηθικά διλήμματα και προβληματισμοί στην σύγχρονη χειρουργική  

 Ανακουφιστική φροντίδα σε ασθενείς τελικού σταδίου 

 Το ανθρώπινο σώμα και τα μέρη του: Μεταμοσχεύσεις, γενετικό υλικό/γενετικά 

δεδομένα, βιοτράπεζες 

 Η αστική συμβατική και εξωσυμβατική ευθύνη των γιατρών από ιατρικό σφάλμα 

και η ασφάλιση της αστικής ιατρικής ευθύνης 

 Κώδικας ιατρικής δεοντολογίας. Προστασία προσωπικών δεδομένων των 

ασθενών 

 Ιατρικό σφάλμα και επιπλοκή 

 Ο θεσμός της ιατρικής διαμεσολάβησης  

 Αρχή και τέλος της ζωής από πλευράς μεθοδολογίας του δικαίου 

 Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας. Δικαιώματα και υποχρεώσεις ιατρών και 

ασθενών 

 Τηλεϊατρική και θέματα ευθύνης 

 Το ιατρικό σφάλμα και η επιπλοκή στην Επεμβατική Καρδιολογία 



 Η κοινοποίηση της αλήθειας στον ογκολογικό ασθενή και στον ασθενή τελικού 

σταδίου. Σύγκρουση ιατρών – συγγενικού περιβάλλοντος  

 Φάρμακο: Μύθοι, πραγματικότητα και ηθικά διλήμματα, από την ανακάλυψη 

στην καθημερινή του χρήση 

 Βλαστοκύτταρα-Αναγεννητική Ιατρική και Συνθετική Βιολογία 

 Δεοντολογικά ζητήματα κατά την άσκηση της ψυχιατρικής 

 Δεοντολογικά ζητήματα κατά την άσκηση της παιδοψυχιατρικής 

 To Κανονιστικό Πλαίσιο που διέπει την ανάπτυξη, την κλινική έρευνα, την 

αδειοδότηση και την κυκλοφορία των φαρμάκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

 Ποινική ευθύνη ιατρών από ιατρικό σφάλμα 

 Κλινικές Μελέτες-Βασικές Έννοιες κ Θέματα Βιοηθικής 

 Τα ελατήρια της βουλήσεως  

 Αξιολόγηση Ηθικής σε προτάσεις Ευρωπαϊκής βιομηχανικής έρευνας  

 Βιοηθική διάσταση της Γενετικής διάγνωσης βασισμένης σε δεδομένα: 

Επιλεγμένα παραδείγματα  

 Βλαστικά κύτταρα και Βιοηθική- Συνθετική Βιολογία και Βιοηθική 

 Ηθικά Ζητήματα στη διαχείριση των χειρουργικών παρασκευασμάτων/βιοψιών 

των ασθενών 

 Ηθικοί προβληματισμοί στην ενημέρωση των καρκινοπαθών 

 Ιατρικό αρχείο και ιατρικό απόρρητο  

 Η προβληματική της συναίνεσης του ασθενούς στις ιατρικές πράξεις 

 Διαχείριση εμβρυικού θανάτου- Ηθικά διλήμματα  

 Ένας χρόνος εμπειρίας ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας του 

Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης (ΠΓΝE) 

 Ηθικά διλήμματα που ανακύπτουν από τις σύγχρονες ανακαλύψεις των                              

νευρευροεπιστημών 

 Σύγχρονα ζητήματα φαρμακευτικού δικαίου 

 Η Ηθική στις κλινικές δοκιμές: Το παρόν και οι μελλοντικές προοπτικές 

 Αντιβιοτικά-Το Τέλος Μιας Εποχής; 

 Σύγχρονα ζητήματα της ποινικής ιατρικής ευθύνης 

 Ηθικά διλήμματα στον πολυτραυματία -  Ηθικά διλήμματα στην αντικατάσταση 

των αρθρώσεων 

 Ιατρική βασισμένη σε ενδείξεις. Η σιωπή των Ιατρών; 

 Μεταφορά Τεχνολογίας και Εμπορική Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της 

Έρευνας 

 Γενετική μηχανική και οργανισμοί γενετικά τροποποιημένοι 

 Γενηθική 

 Η έρευνα σε σχέση με τον Άνθρωπο. Απαγορεύσεις και ηθικοί προβληματισμοί 

 Ι.Υ.Α.: Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή 

• Δικαίωμα αναπαραγωγής και περιορισμοί στην επιλογή εμβρύου 

(PGD) 

• Οι περιπτώσεις της παρένθετης μητρότητας και της μεταθανάτιας 

τεχνητής γονιμοποίησης 

• Το δικαίωμα αναπαραγωγής του άγαμου μοναχικού άντρα 

• Το δικαίωμα αναπαραγωγής στα ομοφυλόφιλα ζευγάρια 

 Το Ειδικό Πειθαρχικό Δίκαιο των ιατρών ιδίως των Πανεπιστημιακών 

 Το έμβρυο και ο νόμος 

 Η αντι-επιστημονικότης της Γένεσης και τα ψευτο-ηθικά διλλήματα του σήμερα 

 Η κατηγορική προσταγή στο πλαίσιο της Βιοηθικής 
 


