
  ΦΕΚ Α`167 25.7.2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.216  
      Κώδικας Νοσηλευτικής Δεοντολογίας.       

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

      `Εχοντας υπόψη: 

      1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 114 του Ν. 2071/92 (ΦΕΚ 
    123/Α/92) "Εκσυγχρονισµός και Οργάνωση Συστήµατος Υγείας". 

      2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α/85) όπως 
    προστέθηκε µε το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α/92) και 
    τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38/Α/97). 

      3. Την αρ. 2850/18.4.2000 (ΦΕΚ 565/Β) απόφαση του Πρωθυπουργού και 
    του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας "Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους 
    Υφυπουργούς Υγείας και Πρόνοιας Χριστίνα Σπυράκη και Δηµήτριο Θάνο". 

      4. Την αρ. απόφαση 15 της 139ης Ολοµέλειας/2.4.98 του Κεντρικού 
    Συµβουλίου Υγείας. 

      5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις παρόντος Π.Δ/τος δεν προκαλείται 
    δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού. 

      6. Την αριθ. 289/2001 Γνωµοδότηση του Συµβουλίου Επικρατείας, µετά 
    από πρόταση του Υφυπουργού Υγείας και Πρόνοιας, αποφασίζουµε:  

     Θεσπίζεται Κώδικας Νοσηλευτικής Δεοντολογίας ως εξής: 

                                                                   Άρθρο 1 

      Ο Νοσηλευτής οφείλει να αποτελεί υπόδειγµα έντιµου και άµεµπτου 
    ατόµου σ` όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του και να προστατεύει την 
    αξιοπρέπεια του νοσηλευτικού επαγγέλµατος. 

      Οφείλει γενικά να πράπει καθετί που επιβάλλει το καθήκον του, σύµφωνα 
    µε τα σύγχρονα επιστηµονικά δεδοµένα, τις αρχές της ηθικής και της 
    δεοντολογίας, τις διατάξεις του παρόντος κώδικα και τις διατάξεις που 
    αφορούν στην άσκηση του νοσηλευτικού επαγγέλµατος. 



 Άρθρο 2 

      Πρωταρχική µέριµνα του νοσηλευτή κατά την παροχή των υπηρεσιών του 
    είναι η κάλυψη των αναγκών του ανθρώπου ως βιοψυχοκοινωνικής και 
    πνευµατικής οντότητας. 

      Με αποκλειστικό γνώµονα το συµφέρον του ασθενή, στα πλαίσια της 
    πρόληψης, διάγνωσης, θεραπείας, αποκατάστασης και ανακούφισης από τον 
    πόνο, οφείλει ο νοσηλευτής να χρησιµοποιεί το σύνολο των επιστηµονικών 
    και επαγγελµατικών του γνώσεων και δεξιοτήτων και την εµπειρία του, 
    διατηρώντας σε κάθε περίπτωση την επιστηµονική και επαγγελµατική του 
    ανεξαρτησία. 

                                                                Άρθρο 3 

      Ιδιαίτερο καθήκον του νοσηλευτή αποτελεί η φροντίδα του ασθενή, µε τη 
    δηµιουργία του κατάλληλου θεραπευτικού περιβάλλοντος ώστε ο ασθενής να 
    απολαµβάνει τη µέγιστη δυνατή σωµατική, ψυχική και πνευµατική υγεία. 

Άρθρο 4 

      Ο Νοσηλευτής πρέπει κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του να απέχει 
    από κάθε πράξη ή παράλειψη που είναι δυνατόν να δηµιουργήσει την 
    υπόνοια ότι καταφεύγει σε παραπλάνηση ή εξαπάτηση των ασθενών, 
    προσέλκυση πελατείας, προσωπική διαφήµιση, συνεταίρισµό µε άτοµα που 
    δεν ασκούν το επάγγελµα, συγκάλυψη ατόµων που ασκούν µη νόµιµα το 
    επάγγελµα ή αθέµιτο ανταγωνισµό συναδέλφων. 

Άρθρο 5 

      Ο Νοσηλευτής οφείλει απόλυτο σεβασµό στην προσωπικότητα, την 
    αξιοπρέπεια και την τιµή του ασθενή. Οφείλει να λαµβάνει κάθε µέτρο που 
    προάγει, αλλά και να απέχει από κάθε ενέργεια που είναι δυνατό να θίξει 
    το αίσθηµα της προσωπικής ελευθερίας και την ελεύθερη βούληση του 
    ασθενή. 

  Άρθρο 6 

      Ο Νοσηλευτής οφείλει να προσφέρει ισότιµα προς όλους τους ασθενείς 
    την ίδια φροντίδα, επιµέλεια και αφοσίωση, ανεξάρτητα από τις 
    θρησκευτικές, ιδεολογικές ή άλλες πεποιθήσεις τους, την κοινωνική και 
    την οικονοµική τους κατάσταση ή τη βαρύτητα της νόσου. 



                                 
 Άρθρο 7 

      Ο Νοσηλευτής οφείλει απεριόριστο σεβασµό στην αξία της ανθρώπινης 
    ζωής, λαµβάνει κάθε µέτρο για τη διάσωση ή διατήρηση της και απέχει από 
    κάθε ενέργεια που είναι δυνατό να τη θέσει σε κίνδυνο. 

Άρθρο 8 

      Ο Νοσηλευτής οφείλει να παρέχει τις υπηρεσίες του µε αποκλειστικό 
    γνώµονα το συµφέρον του ασθενή, στα πλαίσια και όρια των καθηκόντων 
    του, σύµφωνα µε τα δεδοµένα της νοσηλευτικής επιστήµης και τις 
    διατάξεις που αφορούν την άσκηση του επαγγέλµατος, αποφεύγοντας 
    οποιαδήποτε µη ενδεδειγµένη ή πειραµατική διαγνωστική ή θεραπευτική 
    µέθοδο. 

      Για το σκοπό αυτό, ο Νοσηλευτής οφείλει να ενηµερώνεται και να 
    βελτιώνει τις δεξιότητές του στα πλαίσια της συνεχιζόµενης εκπαίδευσης. 

Άρθρο 9 

      Ο Νοσηλευτής οφείλει να παρέχει τη συνδροµή του στον ασθενή µε κάθε 
    θεµιτό µέσο και να τον προστατεύει από οποιαδήποτε βλάβη ή κίνδυνο στο 
    χώρο παροχής των υπηρεσιών του, δηµιουργώντας ένα ασφαλές περιβάλλον. 

      Οφείλει επίσης να διαφυλάπει τα ατοµικά δικαιώµατα του ασθενή και να 
    αποτρέπει µε κάθε δυνατό µέσο οποιαδήποτε µορφή παραβίασης τους. 

Άρθρο 10 

      Ο Νοσηλευτής, σεβόµενος την προσωπικότητα του ασθενή, πρέπει να 
    παρέχει τη συνδροµή του για την ορθή ενηµέρωση του ασθενή αναφορικά µε 
    την πρόγνωση, τη διάγνωση, τη θεραπεία, τους ενδεχόµενους κινδύνους και 
    τα οφέλη, πριν από τη διενέργεια κάθε νοσηλευτικής ή ιατρικής πράξης. 

Άρθρο 11 

      Ο Νοσηλευτής οφείλει απεριόριστο σεβασµό στην ιδιωτική ζωή του ασθενή 
    και απέχει από κάθε πράξη ή παράλειψη που είναι δυνατό να βλάψει τον 
    απόρρητο χαρακτήρα των κάθε είδους πληροφοριών των οποίων λαµβάνει 
    γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων του. 



                                  

Άρθρο 12 

      Ο Νοσηλευτής οφείλει να διατηρεί άριστες σχέσεις µε τους συναδέλφους 
    Νοσηλευτές, τους ιατρούς και το λοιπό προσωπικό κατά την εκτέλεση των 
    καθηκόντων του, παραµερίζοντας κάθε διαφορά µε γνώµονα το συµφέρον του 
    ασθενή και την εύρυθµη λειτουργία του φορέα παροχής υπηρεσιών. Οφείλει 
    να σέβεται και να τιµά τους συναδέλφους Νοσηλευτές κάθε βαθµίδος, 
    εκπαίδευσης ή ειδίκευσης, τηρώντας την ιεραρχία. 

Άρθρο 13 

      Ο Νοσηλευτής οφείλει να σέβεται και να συνεργάζεται αρµονικά µε τους 
    ιατρούς, ακολουθώντας µε ακρίβεια τις ιατρικές οδηγίες, διατηρώντας 
    συγχρόνως την επιστηµονική τού ανεξαρτησία και την ιδιότητά του ως 
    ισότιµου µέλους της θεραπευτικής οµάδας. 

 Άρθρο 14 

      Απαγορεύεται στο Νοσηλευτή να προβαίνει σε επικρίσεις ή αποδοκιµασίες 
    του έργου των συναδέλφων του, των ιατρών και του λοιπού προσωπικού. 

    Άρθρο 15 

      Ο Νοσηλευτής οφείλει να παρέχει τις υπηρεσίες του και τη συνδροµή του 
    στις δηµόσιες αρχές για την προαγωγή και διαφύλαξη της δηµόσιας υγείας, 
    τόσο στα πλαίσια της κοινοτικής νοσηλευτικής όσο και κατά την παροχή 
    νοσηλευτικών υπηρεσιών γενικότερα, σύµφωνα µε τους κανόνες της 
    επιστήµης και τις κείµενες διατάξεις. 

 Άρθρο 16 

      Ο Νοσηλευτής που ασχολείται µε την έρευνα οφείλει να τηρεί τις 
    γενικές αρχές ηθικής και δεοντολογίας κατά την διενέργεια κάθε 
    επιδηµιολογικής, κλινικής ή άλλης έρευνας, όπως αυτές ορίζονται στους 
    διεθνείς κώδικες και διατυπώνονται ειδικότερα από την αρµόδια επιτροπή 
    ηθικής και δεοντολογίας. Επίσης οφείλει να λαµβάνει ιδιαίτερη µέριµνα 
    για το σεβασµό των ατοµικών δικαιωµάτων των ατόµων που συµµετέχουν µε 
    τη σύναίνεσή τους σε επιστηµονική έρευνα, για την επιστηµονική ακρίβεια 



    των αποτελεσµάτων της έρευνας και για την τήρηση του νοσηλευτικού 
    απορρήτου. 

Άρθρο 17 

      Ο Νοσηλευτής δεν µπορεί να συνδυάζει την έρευνα µε τις νοσηλευτικές 
    φροντίδες, εκτός της περίπτωσης που αυτή η έρευνα µπορεί να προσφέρει 
    διαγνωστικά ή θεραπευτικά στον ασθενή. 

 Άρθρο 18 

      Η παροχή νοσηλευτικών φροντίδων απαιτεί, σ` όλες τις περιστάσεις, το 
    σεβασµό της ζωής, της αξιοπρέπειας και της ελεύθερης επιλογής του 
    ασθενή. Σε περίπτωση ανίατης ασθένειας που βρίσκεται στο τελικό στάδιο 
    µπορεί η νοσηλευτική φροντίδα να περιοριστεί στην ανακούφιση του 
    φυσικού και ηθικού πόνου του ασθενή, παρέχοντάς του την κατάλληλη 
    υποστήριξη και διατηρώντας κατά το δυνατό την ποιότητα της ζωής του. 
    Αποτελεί υπέρτατο χρέος του νοσηλευτή να συµπαρίσταται στον ασθενή 
    µέχρι το τέλος και να δρα µε τρόπο, ώστε να του επιτρέπει τη διατήρηση 
    της αξιοπρέπειας του. 

 Άρθρο 19 

      Ο Νοσηλευτής που µετέχει στη διαδικασία πιστοποίησης του θανάτου, 
    κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 12 του Ν. 2737/1999 (Α`174), παρέχει τη 
    συνδροµή του στο ιατρικό έργο και λαµβάνει κάθε απαραίτητο µέτρο 
    προκειµένου να διαπιστωθεί ότι τηρήθηκαν οι κείµενες διατάξεις.  

 Άρθρο 20 

      Ο Νοσηλευτής οφείλει να παρέχει στον ασθενή, µετά από αίτησή του, 
    κάθε χρήσιµη πληροφορία στα θέµατα της αναπαραγωγής στα πλαίσια των 
    αρµοδιοτήτων του, 

      Σύµφωνα µε τη νοσηλευτική ηθική, ο νοσηλευτής εξαιτίας των προσωπικών 
    του πεποιθήσεων έχει τη δυνατότητα αποχής από τη διαδικασία 
    αναπαραγωγής ή διακοπής της κύησης. 

Αρθρο 21 

      Υποχρεώσεις στα πλαίσια της Παιδιατρικής Νοσηλευτικής          

      Η προσωπικότητα και η βούληση του παιδιού - ασθενή πρέπει να 
    λαµβάνεται υπόψη στα πλαίσια της νοσηλευτικής φροντίδας και να 



    επιδιώκεται η λήψη της συναίνεσης, ιδιαίτερα των εφήβων. 

 Άρθρο 22 

      Υποχρεώσεις στα πλαίσια της Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής      

      Ο Νοσηλευτής οφείλει τον απαραίτητο σεβασµό στην προσωπικότητα του 
    ψυχιατρικού ασθενή λαµβάνοντας υπόψη τη βούληση του στις περιπτώσεις 
    εκείνες που είναι σε θέση να την εκφράσει 

Άρθρο 23 

      Υποχρεώσεις στα πλαίσια της Κοινοτικής Νοσηλευτικής 

      Ο Νοσηλευτής οφείλει στα πλαίσια της κοινοτικής νοσηλευτικής να 
    παρέχει τις διαγνωστικές, θεραπευτικές και υποστηρικτικές νοσηλευτικές 
    υπηρεσίες του σε στενή συνεργασία µε την οµάδα υγείας, το φορέα στα 
    πλαίσια του οποίου γίνεται η παροχή, καθώς και τις δηµόσιες αρχές για 
    την προστασία της δηµόσιας υγείας. 

Άρθρο 24 

      Η ισχύς του παρόντος διατάγµατος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην 
    Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

      Στον Υφυπουργό Υγείας και Πρόνοιας αναθέτουµε τη δηµοσίευση και 
    εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. 

    Αθήνα, 18 Ιουλίου 2001 
    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

    ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

     Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

        ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
     ΔΗΜ.ΘΑΝΟΣ


