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Α. ΙΑΣΡΟΔΙΚΑΣΙΚΗ
Οι κφριοι ςτόχοι τθσ ςυγκεκριμζνθσ κεματικισ ενότθτασ είναι οι φοιτθτζσ:
1. Να αποκτιςουν βαςικζσ γνϊςεισ Ιατροδικαςτικισ όπωσ αυτζσ περιγράφονται
κατωτζρω:
 Γενικά περί κανάτου
 Οριςμόσ. Διαπίςτωςθ του κανάτου. Πτωματικά φαινόμενα
 Αιφνίδιοι κάνατοι
 Νεογνικοί και βρεφικοί κάνατοι
 Βίαιοι ςτερθτικοί κάνατοι
 Πνιγμόσ
 Κακϊςεισ από τθν επίδραςθ μθχανικϊν παραγόντων: Θλαςτικζσ κακϊςεισ,
κακϊςεισ από νφςςοντα ι/και τζμνοντα όργανα, κρανιοεγκεφαλικζσ κακϊςεισ,
κακϊςεισ από πυροβόλα όπλα, οδικό τροχαίο ατφχθμα.
 Βλάβεσ από τθν επίδραςθ φυςικϊν παραγόντων: Βλάβεσ από τθ κερμότθτα,
βλάβεσ από το θλεκτρικό ρεφμα, βλάβεσ από ακτινοβολίεσ
 Βλάβεσ από τθν επίδραςθ χθμικϊν παραγόντων
 Παιδοκτονία. Το ςφνδρομο του κακοποιθμζνου παιδιοφ
 Θάνατοι από «ναρκωτικά».
 Το εργατικό ατφχθμα
 Εγκλιματα κατά τθσ γενετιςιασ ελευκερίασ
 Θάνατοι κατά τθν περιγεννθτικι περίοδο
 Κλινικι Ιατροδικαςτικι: Σωματικζσ βλάβεσ, ςεξουαλικι κακοποίθςθ, παιδικι
κακοποίθςθ
2. Να είναι ςε κζςθ να ςυμπλθρϊνουν ορκϊσ το πιςτοποιθτικό κανάτου ςε
περιςτατικά πακολογικϊν κανάτων ςτθν κακ’θμζραν κλινικι πράξθ
3. Να είναι ςε κζςθ να διακρίνουν τα περιςτατικά που χριηουν ιατροδικαςτικισ
διερεφνθςθσ και να προβαίνουν ςτισ ανάλογεσ διαδικαςίεσ (επικοινωνία με
Ανακριτικζσ Αρχζσ, ορκι ςυμπλιρωςθ τθσ αναγγελίασ κανάτου, χοριγθςθ ιατρικοφ
ιςτορικοφ κ.λ.π.)
4. Να είναι ςε κζςθ να αναγνωρίηουν και να καταγράφουν ορκϊσ κακϊςεισ ςε
περιςτατικά ςωματικϊν βλαβϊν-ξυλοδαρμοφ (όπωσ όταν ο κεράπων ιατρόσ είναι ο
πρϊτοσ ιατρόσ που ζρχεται ςε επαφι, όταν πρόκειται να πραγματοποιθκοφν
ιατροφαρμακευτικοί χειριςμοί που κα αλλοιϊςουν τθν εικόνα των τραυμάτων,
όταν μεςολαβεί μεγάλο χρονικό διάςτθμα νοςθλείασ, όταν κλινικόσ ιατρόσ
εντζλλεται από τισ Ανακριτικζσ Αρχζσ να πραγματοποιιςει κλινικι εξζταςθ ςε
απομονωμζνεσ περιοχζσ κ.α.)

5. Να είναι ςε κζςθ ωσ κλινικοί ιατροί που ζρχονται πρϊτοι ςε επαφι με τον ι τθν
αςκενι να διακρίνουν περιςτατικά φποπτα κακοποίθςθσ και ιδιαιτζρωσ παιδικισ
κακοποίθςθσ και να αλλθλεπιδροφν με τισ ανάλογεσ υπθρεςίεσ.
6. Να αναγνωρίηουν εγκαίρωσ περιςτατικά αςκενϊν ςτουσ οποίουσ ζχουν χορθγθκεί
εν αγνοία τουσ ψυχοδραςτικζσ ουςίεσ (όπωσ ςε περιςτατικά πικανισ ςεξουαλικισ
κακοποίθςθσ, κλοπισ, κ.α.) και να προβαίνουν άμεςα ςε ενθμζρωςθ των
Ανακριτικϊν Αρχϊν και αναλόγωσ ςε δειγματολθψία.
Β. ΣΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ
Οι κφριοι ςτόχοι τθσ ςυγκεκριμζνθσ κεματικισ ενότθτασ είναι οι φοιτθτζσ:
1. Να αποκτιςουν βαςικζσ γνϊςεισ Τοξικολογίασ όπωσ αυτζσ αναφζρονται κατωτζρω:
 Ειςαγωγι ςτθ Δικαςτικι τοξικολογία
 Τοξικολογικι διερεφνθςθ του τροχαίου ατυχιματοσ
 Τοξικολογικι διερεφνθςθ δθλθτθριάςεων
2. Να είναι ςε κζςθ να δειγματίςουν ορκϊσ και να λάβουν τα απαραίτθτα μζτρα για
τθ ςωςτι φφλαξθ, ςυςκευαςία δειγμάτων (όπωσ ςτθν περίπτωςθ λιψθσ αίματοσ
από άτομο εμπλεκόμενο ςε οδικό τροχαίο ατφχθμα, κ.α.)

Γ. ΔΙΚΑΣΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ
Οι κφριοι ςτόχοι τθσ ςυγκεκριμζνθσ κεματικισ ενότθτασ είναι οι φοιτθτζσ:
1. Να αποκτιςουν βαςικζσ Δικαςτικισ Ανκρωπολογίασ όπωσ αυτζσ αναφζρονται κατωτζρω:


Ειςαγωγι ςτθ δικαςτικι ανκρωπολογία.




Αναγνϊριςθ του ςκελετικοφ υλικοφ δικαςτικοφ ενδιαφζροντοσ και μζκοδοι
περιςυλλογισ αυτοφ.
Εκτίμθςθ φυλετικισ καταγωγισ, φφλου, θλικίασ και αναςτιματοσ από τον ςκελετό.




Ιδιαίτεροι χαρακτιρεσ και πακολογικζσ αλλοιϊςεισ των οςτϊν.
Ταυτοποίθςθ του ατόμου με ανκρωπολογικζσ μεκόδουσ.




Αξιολόγθςθ ςκελετικϊν κακϊςεων.
Μετακανάτιεσ (ταφονομικζσ) αλλοιϊςεισ των οςτϊν.

 Δικαςτικι ανκρωπολογικι εξζταςθ ηϊντων ατόμων.
2. Να είναι ςε κζςθ να διακρίνουν τα περιςτατικά που χριηουν δικαςτικισ ανκρωπολογικισ
διερεφνθςθσ και να προβαίνουν ςτισ ανάλογεσ διαδικαςίεσ.
Δ. ΙΑΣΡΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ ΚΑΙ ΔΕΟΝΣΟΛΟΓΙΑ-ΙΑΣΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Οι κφριοι ςτόχοι τθσ ςυγκεκριμζνθσ κεματικισ ενότθτασ είναι οι φοιτθτζσ:
1. Να αποκτιςουν βαςικζσ γνϊςεισ ιατρικισ ευκφνθσ και δεντολογίασ και ιατρικοφ
δικαίου ςτα ακόλουκα βαςικά ηθτιματα:
 Η ζννοια τθσ ιατρικισ πράξθσ.
 Οι υποχρεϊςεισ του ιατροφ προσ τον αςκενι με βάςθ τον Κϊδικα Ιατρικισ
Δεοντολογίασ.
 Ενθμζρωςθ και λιψθ ςυγκατάκεςθσ από τον αςκενι ωσ απαραίτθτο ςτοιχείο
νομιμοποίθςθσ τθσ ιατρικισ πράξθσ: Ζννοιεσ, νομικι κεμελίωςθ, δικαιοφχοι,
ικανότθτα και αδυναμία ςυγκατάκεςθσ. Ενθμζρωςθ και ςυναίνεςθ του ανιλικου
αςκενοφσ.




Το Ιατρικό απόρρθτο.
Το ιατρικό ςφάλμα ωσ νόμιμοσ λόγοσ ιατρικισ ευκφνθσ- Ο νομικόσ χαρακτιρασ τθσ
ιατρικισ ευκφνθσ: Ποινικι, αςτικι και πεικαρχικι. Ιατρικι αμζλεια.
 Ιατρικι πιςτοποίθςθ-πραγματογνωμοςφνθ.
2. Ωσ μελλοντικοί ιατροί να ενςτερνιςτοφν τουσ κανόνεσ Ιατρικισ Ευκφνθσ και
Δεοντολογίασ ωσ αναπόςπαςτο μζροσ τθσ κακ’θμζραν κλινικισ πράξθσ και να
εμπεδϊςουν πζραν τθσ νομικισ και τθν ανκρϊπινθ-θκικι διάςταςθ αυτϊν.
3. Να είναι ςε κζςθ να ςυμπεριφζρονται με ενςυναίςκθςθ και ςεβαςμό απζναντι
ςτον αςκενι, να αναγνωρίηουν τθ ςθμαςία τθσ καλισ επικοινωνίασ ιατροφαςκενοφσ και να κατανοοφν τον ιδιαίτερο ρόλο μιασ τζτοιασ ςχζςθσ ςτθ
κεραπευτικι πορεία.
4. Να είναι ςε κζςθ να ςυμπλθρϊνουν ορκϊσ ζνα πιςτοποιθτικό αςκενείασ ι υγείασ
(απαραίτθτα ςτοιχεία, ςκοπόσ χοριγθςθσ, ςυνκικεσ χοριγθςθσ, κ.α.)

