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2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Σκοπός του μαθήματος είναι να εφοδιάσει το φοιτητή/τρια με γνώσεις και δεξιότητες στη μεθοδολογία ανάλυσης 
και ερμηνείας σύνθετων νομικών θεμάτων της υγείας και της ασθένειας, του συστήματος και των υπηρεσιών 
υγείας, καθώς και των διαμέσου εννόμων σχέσεων εμπλεκομένων φυσικών και νομικών προσώπων. 
Συγκεκριμένα, το μάθημα  στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά την έννοια του δικαίου της 
υγείας, τις πηγές και αρχές του δικαίου της υγείας. Αποβλέπει στους  οργανωτικούς και λειτουργικούς νόμους, 
που ρυθμίζουν το νομικό καθεστώς  του   συστήματος και των μονάδων υγείας στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. 
Επίσης επιδιώκει την εκμάθηση των κανόνων ουσιαστικού δικαίου που διέπουν τις έννομες σχέσεις μονάδων 
υγείας-τρίτων, καθώς και μονάδων υγείας-επαγγελματιών υγείας-ληπτών υπηρεσιών υγείας/ασθενών. 
Περαιτέρω, εξετάζονται οι νομικές πράξεις των οργάνων των μονάδων υγείας καθώς και οι αρχές και ρυθμίσεις 
που διέπουν τη δράση τους.  Προσεγγίζονται οι υποχρεώσεις του προσωπικού κατά την άσκηση του ιατρικού, 
νοσηλευτικού, διοικητικού, οικονομικού και τεχνικού έργου  και αναδεικνύονται τα ζητήματα αστικής, ποινικής 
και πειθαρχικής ευθύνης τους. Τέλος αναπτύσσονται τα δικαιώματα των ληπτών υπηρεσιών υγείας και ο 
εξωδικαστικός και δικαστικός έλεγχος για λάθη οργανωτικά και επαγγελματικά. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε 
ρυθμίσεις για τα φάρμακα (Ενιαίος Κανονισμός Κοστολόγησης, ΕΟΦ και ΠΕΔΥΥ). Δίνεται έμφαση στη 
σύνδεσή του με γνωστικά αντικείμενα των επιστημονικών περιοχών της Διοίκησης-της Οικονομίας και της  
Πληροφορικής της υγείας, όπως επίσης στην πληρέστερη αξιοποίησή του από το φοιτητή/τρια κατά την άσκηση 
του επαγγέλματός του ή τη συνέχιση των σπουδών του. Προαπαιτούμενη γνώση αποτελεί το μάθημα Εισαγωγή 
στο Δίκαιο, ενώ  είναι σημαντικό να έχει εξοικειωθεί και με άλλα μαθήματα Ειδικής Υποδομής. Με την επιτυχή 
ολοκλήρωση του μαθήματος «Δίκαιο της Υγείας», ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 
 

▪ Κατανοεί τα θέματα που περιλαμβάνονται στο δίκαιο της υγείας.  
▪ Αξιοποιεί τον τρόπο σκέψης και τη μέθοδο που διδάχτηκε σε νομικά ζητήματα του δικαίου της υγείας.  
▪ Διατυπώνει έννοιες και ορισμούς για το δίκαιο της υγείας και τις αρχές του 
▪ Γνωρίζει τις πηγές του δικαίου της υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα 
▪ Γνωρίζει τους οργανωτικούς και λειτουργικούς νόμους και κανονιστικές πράξεις της δημόσιας διοίκησης 

που διέπουν το σύστημα και τις μονάδες υγείας στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. 
▪ Αναφέρει τις έννομες σχέσεις μονάδων υγείας και τρίτων  
▪ Εξηγεί τις έννομες σχέσεις μονάδων υγείας-επαγγελματιών υγείας-ληπτών υπηρεσιών/ασθενών 
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▪ Εκθέτει τα ζητήματα αστικής-ποινικής και πειθαρχικής ευθύνης που προκύπτουν από τα οργανωτικά ή 
επαγγελματικά λάθη. 

▪ Παρουσιάζει τα δικαιώματα των ληπτών υπηρεσιών/ασθενών καθώς και την εξώδικη και δικαστική 
προστασία τους 

▪ Κάνει περιορισμένες αναφορές στις ρυθμίσεις για τα φάρμακα 
▪ Εφαρμόζει τις γνώσεις του δικαίου της υγείας που απέκτησε στην άσκηση του επαγγέλματός του, 

αναγνωρίζει τα νομικά προβλήματα και προτείνει λύσεις. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

▪ Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των  απαραίτητων 
τεχνολογιών (Υπουργείο Υγείας και άλλοι Οργανισμοί, ΦΕΚ, Εφ ΕΕ). 

▪ Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
▪ Αυτόνομη Εργασία 
▪ Ομαδική Εργασία 
▪ Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
▪ Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
▪ Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου και 

άλλων καταστάσεων του φυσικού προσώπου  
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. Έννοια του Δικαίου Υγείας-Πηγές-Διακρίσεις.  
2.  Ευρωπαϊκό - Διεθνές Δίκαιο της Υγείας 
3. Βασικές και Παρεπόμενες Αρχές του Δικαίου της Υγείας 
4. Το Δικαίωμα στην Υγεία: Ατομικό-Κοινωνικό  
5. Οργανωτικοί και Λειτουργικοί Νόμοι και Κανονιστικές Πράξεις του Συστήματος Υγείας: Κεντρική-

Περιφερειακή Διοίκηση 
6. Οι Υπηρεσίες και Μονάδες Υγείας Δημοσίου Δικαίου 
7. Οι Υπηρεσίες και Μονάδες Υγείας Ιδιωτικού Δικαίου 
8. Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Ειδικές διατάξεις για τις Μονάδες Υγείας   
9. Ρυθμίσεις για τη Χρηματοδότηση  
10. Σύναψη Δημοσίων   Συμβάσεων στις Μονάδες Υγείας-Διαγωνισμοί, κυρίως Προμηθειών 
11. Οι Έννομες σχέσεις κατά την παροχή υπηρεσιών υγείας (Σύμβαση ιατρικής αρωγής)  
12. Το Προσωπικό των Μονάδων Υγείας. Επαγγελματική Ευθύνη και Αποζημίωση  για οργανωτικά και 

επαγγελματικά λάθη στις Δημόσιες και Ιδιωτικές Μονάδες Υγείας 
13. Δικαιώματα ληπτών υπηρεσιών υγείας/ασθενών. Έννομη Προστασία:   Εξωδικαστική-Δικαστική   

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ: Διδασκαλία στην τάξη υπό μορφή διαλέξεων. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε στη Διδασκαλία : Λογισμικό Διαχείρισης 
Ηλεκτρονικής Τάξης για την υποστήριξη της μαθησιακής 
διαδικασίας.  
Χρήση Τ.Π.Ε στην Επικοινωνία : Η επικοινωνία με τους φοιτητές 
επιτυγχάνεται μέσα από τη χρήση : Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:  

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 49 

Διαδραστική διδασκαλία, 
Παρουσίαση ειδικών θεμάτων 

μέσω της επαγωγικής και 
απαγωγικής προσέγγισης και 
αναλυτική συζήτηση πιθανών 

ζητημάτων εφαρμοσμένου 
χαρακτήρα 

36 

Αυτοτελής Μελέτη 40 

Σύνολο  125 



 

3 | Σ ε λ ί δ α  

(25 Ώρες Φόρτου Εργασίας 
ανά Πιστωτική Μονάδα) 

 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:  Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνικά 
Γραπτή Τελική Εξέταση, η οποία περιλαμβάνει: Ερωτήσεις 
σύντομης απάντησης και Επίλυση προβλημάτων.  
▪ Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών 

στοιχείων του μαθήματος. 
▪ Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια 

και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων. 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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▪ Περιοδικό Ιατρική  
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