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�     ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ & ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
 ▶ Ιατρική πράξη και κανόνες της Ιατρικής Δεοντολογίας
 ▶ H συναίνεση του ενημερωμένου ασθενούς
 ▶ Η νομιμοποίηση της ιατρικής πράξης

�     ΠΟΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
 ▶ Ιατρική αμέλεια: έγκλημα ενέργειας ή μη γνήσιο έγκλημα  
παραλείψεως;
 ▶ Η προβληματική της στοιχειοθέτησης του αιτιώδους συνδέ-
σμου στις υποθέσεις ιατρικής αμέλειας
 ▶ Αντικειμενική παράβαση του ιατρικού καθήκοντος επιμέλει-
ας (εξωτερική αμέλεια)
 ▶ Υποκειμενική πλευρά της ιατρικής αμέλειας (εσωτερική 
αμέλεια) – η ενσυνείδητη κι η άνευ συνειδήσεως αμέλεια

�     ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
 ▶ Case studies μέσα από τη νομολογία για ιατρικά σφάλματα - 
 ▶ H οπτική του νομικού

�     Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ ΣΕ ΠΕΔΙΑ ΚΑ-
ΤΑΝΟΜΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

 ▶ Επισκόπηση της Νομολογίας για: α) την κατανομή αρμοδιο-
τήτων και β) την οριοθέτηση της σχέσης μεταξύ ειδικών ια-

Διδακτικές Ενότητες

τρών – οριζόντια και κάθετη κατανομή αρμοδιοτήτων και για 
την ευθύνη των ειδικών ιατρών και των ειδικευομένων ια-
τρών 

�     Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ 
 ▶ Case studies μέσα από τη νομολογία για την ανθρωποκτονία 
από αμέλεια και τη σωματική βλάβη από αμέλεια: – Η ρύθμι-
ση του νόμου – Δυνατότητα προβλέψεως – Δυνατότητα απο-
τροπής του αποτελέσματος

�     ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
 ▶ Η ιατρική ποινική ευθύνη σε καθεστώς πανδημίας –  
η «ιατρική των καταστροφών»
 ▶ Ο ιατρός ενώπιον της αναπόφευκτης διαλογής ασθενών 
«Triage»
 ▶ «Triage» και σύγκρουση καθηκόντων – Μεταξύ άρσης του 
αδίκου και του καταλογισμού – το νέο άρθρο 33 του ΠΚ

�     ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

�     Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η Ιατρική Ποινική Ευθύνη  
στην πράξη

ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - Εκπαίδευση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Διάρκεια: 8 ώρες

Ημερομηνίες:

Παρασκευή 19 & Σάββατο 20 Νοεμβρίου 2021 
(17:00 - 21:00 & 10:00 - 14:00) 

Γιατί να το επιλέξω

�  Η στοιχειοθέτηση της ιατρικής ποινικής ευθύνης αποτελεί ζήτημα με ολοένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον τις τελευταίες δεκαετίες, ειδικά λόγω της 
άσκησης ποινικών διώξεων που αφορούν συνηθέστερα στους ιατρούς χειρουργικών ειδικοτήτων.

�  Η θεματολογία του Εκπαιδευτικού Προγράμματος θα επικεντρωθεί στους σημαντικότερους άξονες της ιατρικής αμέλειας που προκύπτει από 
πράξεις ή παραλείψεις, κατά την εκτέλεση ιατρικών πράξεων, με ειδικότερη αναφορά στα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και της 
σωματικής βλάβης από αμέλεια και με εκτενή παράθεση σχετικής νομολογίας.

�  Θα παρουσιαστούν τα κρίσιμα σημεία ανά υπόθεση, κυρίως από νομική άποψη, ώστε να καταστεί σαφής η οριοθέτηση της έννοιας των ιατρι-
κών σφαλμάτων και των κατηγοριών τους, ο τρόπος της υπαγωγής τους στο νομικό πλαίσιο για τον καταλογισμό της ιατρικής ποινικής ευθύνης 
καθώς και το εάν θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί και υπό ποιες προϋποθέσεις.

�  Θα αναδειχθεί ο ρόλος των ιατροδικαστών, ως πραγματογνωμόνων και τεχνικών συμβούλων των διαδίκων, ενώπιον των ποινικών δικαστη-
ρίων. 

� Ειδική μνεία θα γίνει στην ιατρική ποινική ευθύνη σε καθεστώς πανδημίας.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε δικηγόρους, φιλοδοξώντας να παράσχει ουσιαστική  βοήθεια στην πρακτική κυρίως ενασχόλησή τους 
με τα ζητήματα της ιατρικής ευθύνης αλλά και σε ιατρούς οι οποίοι επιθυμούν να ενημερωθούν για το δεοντολογικό και νομικό πλαίσιο που διέπει 
την ιατρική δραστηριότητα, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Ομοίως, το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε δικαστές, ασκούμενους δι-
κηγόρους, φοιτητές της νομικής και ιατρικής επιστήμης καθώς και σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για τις νομικές διαστάσεις της ιατρικής ευθύνης.
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