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Ιατρικό Δίκαιο και Βιοηθική 

Κωδικός Μαθήματος  Τύπος Μαθήματος ECTS   ΕCTS 

LAWG 327 Επιλογής  6  3 

Γλώσσα Διδασκαλίας 

Ελληνική 
Προαπαιτούμενα 

Κανένα 
Χώρος Διδασκαλίας 

Αίθουσες Διδασκαλίας του 

Πανεπιστημίου 

Σκοπός του Μαθήματος: 

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξετάσει τις αστικού δικαίου και δημοσίου δικαίου προεκτάσεις της 

ιατρικής. Αρχικά αναλύεται η συμβατική και εξωσυμβατική ευθύνη του ιατρού, η υποχρέωση 

ενημέρωσης, η έννοια και οι συνέπειες του ιατρικού σφάλματος και ειδικότερα η αστική ευθύνη του 

κράτους και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου για παραβάσεις υπηρεσιών υγείας. Έπειτα 

εξετάζονται οι κοινωνικές υπηρεσίες υγείας, αρχικά με εννοιολογικό προσδιορισμό αυτών και εν 

συνεχεία παραθέτοντας τις πηγές δικαίου, τους στόχους και τις αρχές των κοινωνικών υπηρεσιών 

υγείας, την οργάνωση, διοίκηση και χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας και ειδικότερα το Εθνικό 

Σύστημα Υγείας. Έπειτα εξετάζονται οι φορείς και κλάδοι ασφάλισης ασθένειας, ο Εθνικός 

Οργανισμός Φαρμάκων, όπως και το καθεστώς των φαρμακείων. Ακόμη, αναλύεται η διάρθρωση και 

οι αρμοδιότητες των επαγγελμάτων υγείας, οι παροχές κοινωνικών υπηρεσιών υγείας, η προστασία της 

δημόσιας υγείας και η προληπτική ιατρική, οι υπηρεσίες πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και 

τριτοβάθμιας περίθαλψης, οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας και επείγουσας ιατρικής, όπως και οι νομικοί 

δεσμοί μεταξύ φορέα και χρήστη κοινωνικών υπηρεσιών υγείας. Τέλος, συζητώνται ζητήματα 

εποπτείας και ελέγχου των υπηρεσιών υγείας. 

Πέρα από την απαιτούμενη θεωρητική προσέγγιση γίνεται επίλυση υποθέσεων εργασίας και πρακτικών 

ζητημάτων, μελέτη και σχολιασμός δικαστικών αποφάσεων από την ελληνική νομολογία. 

Μαθησιακά αποτελέσματα: 

Μέθοδοι Διδασκαλίας & Τρόποι Εκμάθησης: 

Διαλέξεις, διαδραστικός διάλογος με ανάλυση νομολογίας και νομοθεσίας, εργασίες, γραπτές εξετάσεις 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 

1. Κατανοούν τις έννοιες του Ιατρικού Δικαίου και της Βιοηθικής,

2. Αναγνωρίζουν το πεδίο εφαρμογής του Ιατρικού Δικαίου και της Βιοηθικής,

3. Γνωρίζουν τις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν το Ιατρικό Δίκαιο και την Βιοηθική,

4. Αναλύουν θεωρητικά ζητήματα του Ιατρικού Δικαίου και της Βιοηθικής και

5. Επιλύουν πρακτικά ζητήματα του  Ιατρικού Δικαίου και της Βιοηθικής.
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Μέθοδος Αξιολόγησης: 
 

Εξετάσεις : 70%, Εργασίες: 20%, Παρακολούθηση/ Συμμετοχή:10% 

 
 

Εγχειρίδια Διδασκαλίας :  
 

Συγγραφέας Τίτλος Εκδόσεις Έτος ISBN 

Παπαρηγοπούλου - 

Πεχλιβανίδη Π. 

Το Δημόσιο Δίκαιο της 

Υγείας 

Νομική 

Βιβλιοθήκη 

2009  

Φουντεδάκη Κ. Αστική ιατρική ευθύνη Σάκκουλα Ε.Ε. 2003  
 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:  
 

Συγγραφέας Τίτλος Εκδόσεις Έτος ISBN 

Κρεμαλής Κ. Δίκαιο της Υγείας Τόμος Ι Νομική 

Βιβλιοθήκη 

2011  

Κανελλοπούλου – 

Μπότη Μ. 

Ιατρική ευθύνη για μη 

ενημέρωση ή πλημμελή 

ενημέρωση του ασθενούς 

κατά το αγγλικό και 

αγγλοσαξωνικό δίκαιο 

Αντ. Ν. 

Σάκκουλα  

1999  

Ανδρουλιδάκη – 

Δημητριάδη Ι. 

Η υποχρέωση ενημέρωσης 

του ασθενούς 

Αντ. Ν. 

Σάκκουλα 

1993  

Κρεμαλής Κ. Το δικαίωμα για προστασία 

της υγείας 

Αντ. Ν. 

Σάκκουλα 

1987  

 


