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Προκήρυξη θερινού σχολείου
«Ιατρικό Δίκαιο και Διαδίκτυο / Health Law and the Internet»
Το Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) διοργανώνει, σε συνεργασία με την ELSA Θεσσαλονίκης, το 4ο Διεθνές
Θερινό Σχολείο Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής με θέμα «Ιατρικό Δίκαιο και Διαδίκτυο».
Στο Θερινό Σχολείο, το οποίο θα λάβει χώρα κατά την περίοδο 7 έως 13 Ιουλίου 2019 στην πόλη
της Θεσσαλονίκης και θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα, θα διδάξουν μέλη ΔΕΠ και διδάκτορες
του ΑΠΘ και άλλων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς και
εξειδικευμένοι νομικοί και ιατροί.
Πρόκειται για θερινό σχολείο 40 διδακτικών ωρών, στη διάρκεια του οποίου θα αναλυθούν
θεματικές ενότητες όπως :
η μέσω διαδικτύου προσφορά υπηρεσιών προφίλ DNA και οικογενειακά τεστ DNA οδηγεί στο τέλος
της ανωνυμίας των δοτών σπέρματος και ωαρίων, η μέσω διαδικτύου προσφορά και ζήτηση
ιατρικών υπηρεσιών, η διασυνοριακή αναπαραγωγική φροντίδα (αναπαραγωγικός τουρισμός), ο
ιατρικός τουρισμός και ο ρόλος του διαδικτύου, το ηλεκτρονικό εμπόριο φαρμάκων:
καταπολεμώντας τα πλαστά και παραποιημένα φάρμακα από την άποψη του εμπορικού και
ποινικού δικαίου, το ηλεκτρονικό εμπόριο φαρμάκων: νομοθεσία, νομολογία και νομικές απόψεις, η
αγορά μέσω διαδικτύου φαρμάκων: φάρμακα και συμπληρώματα, η πώληση ψεύτικων φαρμάκων
μέσω διαδικτύου, η διαφήμιση ιατρικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου από την άποψη του αθέμιτου
ανταγωνισμού στη Ελλάδα, η μέσω διαδικτύου δυσφήμιση των γιατρών, κυβερνοασφάλεια στην
ιατρική φροντίδα, η ύπαρξη περιορισμών στη διαδικτυακή ιατρική διαφήμιση, η προστασία των
προσωπικών δεδομένων αναφορικά με τα μεγάλα δεδομένα στην ιατρική φροντίδα, η ηλεκτρονική
υγεία και η προστασία των προσωπικών δεδομένων, η ηλεκτρονική ιατρική φροντίδα και οι
προκλήσεις για τα προσωπικά δεδομένα, τις προκλήσεις και τις προοπτικές του Διαδικτύου των
πραγμάτων στην ιατρική φροντίδα, τα νομικά ζητήματα του διαδικτύου των ιατρικών πραγμάτων, η
Ψυχοκινητική Χειρουργική Εκπαίδευση στην Εικονική Πραγματικότητα.
Στους συμμετέχοντες χορηγείται βεβαίωση συμμετοχής ή πιστοποιητικό επιμόρφωσης με την
προϋπόθεση της παρακολούθησης του συνόλου των 40 διδακτικών ωρών κατόπιν επιτυχούς
αξιολόγησης.
Δίδακτρα: Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 100 ευρώ για τους φοιτητές όλων των
επιπέδων και 150 ευρώ για τους νομικούς και τους επαγγελματίες υγείας για δηλώσεις συμμετοχής
έως την 15η Απριλίου 2019 και στο ποσό των 130 ευρώ και 180 ευρώ αντίστοιχα έως την 15η
Μαΐου 2019. Στα ποσά αυτά δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα διαμονής και διατροφής, καθώς και η
συμμετοχή σε τυχόν παράλληλες δραστηριότητες.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
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1. Ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο σεμινάριο (εδώ).
2. Αποδεικτικό πληρωμής των διδάκτρων, το οποίο επισυνάπτεται στην αίτηση, στο
λογαριασμό: GR94 0172 2020 0052 0205 7157 381 της Τράπεζας Πειραιώς
Σημειώνεται ότι στο αποδεικτικό πληρωμής θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής στοιχεία:
• ο κωδικός το έργου 98319
• ονοματεπώνυμο καταθέτη, ιδιότητα, ΑΦΜ, διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας για
τη μεταγενέστερη έκδοση αποδείξεων.
Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 15/3 μέχρι 15/05/2019 και μόνο ηλεκτρονικά εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κ. Καλλιόπη
Κηπουρίδου, Δρ. Νομικής, τηλ. επικοινωνίας 6973379481, kalliopi.kipouridou@gmail.com, κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες.
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