
 

Τίτλος Μαθήματος ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΥ-ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΥ 

Κωδικός 

Μαθήματος 

2103ΔΕΟΝ 

Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό 

Επίπεδο Προπτυχιακό 

Έτος / Εξάμηνο 

φοίτησης 

2 έτος/ Γ’ εξάμηνο 

Όνομα Διδάσκοντα Μαρκίδου Ελίζα 

ECTS 5 Διαλέξεις / 

εβδομάδα 

1 (3 ώρες) Εργαστήρια / 

εβδομάδα 

 

Στόχος Μαθήματος 
Η απόκτηση βασικών γνώσεων και η συνειδητοποίηση των ηθικών 

στάσεων, αξιών και κανόνων δεοντολογίας που πρέπει να διέπουν την 

επαγγελματική συμπεριφορά στην καθημερινή πράξη, με στόχο την 

αναβάθμιση, την ομαλή και αποδοτική λειτουργία των ιδρυμάτων ή χώρων 

εργασίας και την επίτευξη υψηλής ποιότητας έργου προς όφελος του 

κοινωνικού συνόλου. 

Μαθησιακά 

Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε 

θέση να: 

- γνωρίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα και υποχρεώσεις του Διαιτολόγου. 

- γνωρίζει τις βασικές αρχές ιατρικής δεοντολογίας. 

- γνωρίζει τη θέση των βασικών ανθρωπιστικών αξιών στο προφίλ του 

διαιτολόγου 

Προαπαιτούμενα Κανένα Συναπαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενο 

Μαθήματος 

Επαγγελματικά δικαιώματα και υποχρεώσεις. Αρχές και κανόνες 

επαγγελματικού κώδικα ηθικής. Κοινωνικές αξίες. 

Σχέσεις διαιτολόγου με τα επαγγέλματα υγείας. Σχέσεις διαιτολόγου με τον 

ασθενή και το συγγενικό περιβάλλον. 



 

Βασικές αρχές ιατρικής δεοντολογίας (ιατρικό απόρρητο, ενημερωμένη 

συναίνεση, τήρηση αρχείου, ενημέρωση ιατρών).  

Λειτουργία ομάδας θρεπτικής υποστήριξης ασθενών (σύνθεση, μέσα, 

συνεργασία, συντονισμός). 

Αξιολόγηση και βελτίωση διατροφικής φροντίδας νοσηλευομένων. Σχέση με 

ιδρύματα και επιχειρήσεις ιατρικών υπηρεσιών.  

Δραστηριότητες και επαγγελματικά δικαιώματα προσωπικού τμήματος 

διατροφής νοσοκομείων. 

Σύνθεση και συνεργασία με άλλους τομείς (γραφείο διαχείρισης, αποθήκη 

τροφίμων, προσωπικό μαγειρείου και διανομής γευμάτων).  

Η θέση των βασικών ανθρωπιστικών αξιών στο προφίλ του διαιτολόγου 

(υπευθυνότητα, εμπιστοσύνη, επικοινωνία, αυτοκυριαρχία, συνεργασία, 

κ.ά.).  

Σύγχρονη βιοηθική και επαγγελματική δεοντολογία. 

Μεθοδολογία 

Διδασκαλίας 

Το μάθημα θα πραγματοποιείται με τη χρήση p.point και οπτικοακουστικών 

μέσων. Εικόνες και βίντεο θα παρέχονται στους φοιτητές όταν και όπου 

χρειάζεται για περαιτέρω κατανόηση των βασικών εννοιών του κάθε 

μαθήματος.  
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Αξιολόγηση - Τελική εξέταση: 60% 

- Ενδιάμεση αξιολόγηση: 25% 



 

- Παρουσία και συμμετοχή στην τάξη: 15% 
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