KARTA PRZEDMIOTU
Kod przedmiotu

12.6-3STDOK-C-PM

Nazwa przedmiotu
w języku

polskim
angielskim

Prawo medyczne
Medical Law

1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW
Studia doktoranckie
1.1. Kierunek studiów
Stacjonarne / niestacjonarne
1.2. Forma studiów
studia trzeciego stopnia
1.3. Poziom studiów
ogólnoakademicki
1.4. Profil studiów*
1.5. Specjalność*
Wydział Nauk o Zdrowiu
1.6. Jednostka prowadząca przedmiot
r. pr. Kamila Kocańda
1.7. Osoba/zespół przygotowująca/y kartę
przedmiotu
r. pr. Kamila Kocańda
1.8. Osoba odpowiedzialna za przedmiot
kamila.kocanda@gmail.com; 691-399-389
1.9. Kontakt
2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU
przedmioty związane z dziedziną nauk o zdrowiu
2.1. Przynależność do modułu
polski
2.2. Język wykładowy
3
2.3. Semestry, na których realizowany jest
przedmiot
Nie dotyczy
2.4. Wymagania wstępne*

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

3. SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU
ćwiczenia
Forma zajęć
zajęcia w pomieszczeniach dydaktycznych UJK
Miejsce realizacji zajęć
ćwiczenia – zaliczenie z oceną z każdego semestru
Forma zaliczenia zajęć
ćwiczenia przedmiotowe
Metody dydaktyczne
Nesterowicz M., Prawo medyczne, Toruń 2013
Wykaz
podstawowa
u.ś.o.z. - ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
literatury
finansowanych ze środków publicznych, Dz. U. z 2015 r., poz. 581 j.t. z póżn.
zm.
u.z.l. - ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 464 j.t. z późn. zm.
u.p.r.m. - ustawa z dnia 08 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie
Medycznym, Dz. U. z 2013 r., poz. 757 j.t. z późn. zm.
u.dz.l. - ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Dz. U. z
2013 r., poz. 217 j.t. z późn. zm.
u.r.p.p. - ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta, Dz. U. z 2012 r., poz. 159 j.t. z późn. zm.
KEL - Kodeks Etyki Lekarskiej z dnia 2 stycznia 2004 r., tekst jednolity;
zawierający zmiany uchwalone w dniu 20 września 2003 r. przez
Nadzwyczajny VII Krajowy Zjazd Lekarzy
uzupełniająca

Nesterowicz M., Ewolucja odpowiedzialności publicznego zakładu
leczniczego za szkody przy leczeniu. Odpowiedzialność Kas Chorych i
państwa, Prawo i Medycyna 1999, nr 2, s. 16.
Nesterowicz M., Odpowiedzialność cywilna za ograniczenie dostępności do
leczenia i nieuzyskanie świadczenia zdrowotnego w nowym systemie opieki
zdrowotnej, Prawo i Medycyna 2000, nr 6-7, s. 5.
Nesterowicz M., Nowe ustawodawstwo medyczne (osiągnięcia i błędy),
Państwo i Prawo 1997, nr 9, s. 3.
Nesterowicz M., Charakter prawny wykonywania zawodu pielęgniarki i
odpowiedzialność cywilna za wyrządzone przez nią szkody, Prawo i
Medycyna 2003, nr 13, s. 117.
Nesterowicz M., Odpowiedzialność publicznego zakładu opieki zdrowotnej za
szkody wyrządzone przy leczeniu w świetle kodeksu cywilnego i art. 77 ust. 1
Konstytucji RP, Prawo i Medycyna 2004, nr 2, s. 52.

Nesterowicz M., Prawa pacjenta i zadośćuczynienie za ich naruszenie w
prawie medycznym i cywilnym, Prawo i Medycyna 2005, nr 2, s. 84.
Nesterowicz M., Prawo wobec lekarza - od starożytności do czasów
współczesnych, Prawo i Medycyna 2010, nr 3, s. 36.
Nesterowicz M., Przemiany odpowiedzialności za szkody wyrządzone przy
leczeniu, Państwo i Prawo 2000, nr 2, s. 3.
Karkowska D., Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Komentarz, wyd. Warszawa 2009, s. 1 i n.
Drozdowska U., Cywilnoprawna ochrona praw pacjenta, Warszawa 2007, s.
92 i n.
Dukiet-Nagórska T., Reguły ostrożnego postępowania (standardy
postępowania) w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, Prawo i
Medycyna 2004, nr 16, s. 5.
Dukiet - Nagórska T., O potrzebie nowelizacji prawa medycznego, Prawo i
Medycyna 2002, nr 11, s. 5.
Daszkiewicz P., Daszkiewicz W., Podstawy prawne roszczeń o zapłatę za
świadczenia medyczne w stanach nagłych, Państwo i Prawo 2006, nr 1, s. 30.
Dąbrowa J., Wina jako przesłanka odpowiedzialności cywilnej, Wrocław
1968, s. 22.
Dercz M., Rek T., Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, wyd.
Warszawa 2012, s. 1 i n.
4. CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA
4.1. Cele przedmiotu (z uwzględnieniem formy zajęć)
C1 student posiada podstawową wiedzę z zakresu prawa medycznego, w szczególności w odniesieniu do podstawowych aktów
prawnych, kodeksów etycznych.
C2 student potrafi należycie dokonać wykładni stosownych przepisów, zidentyfikować ich właściwe zastosowanie oraz rozstrzygnąć
ich kolizję.
C3 student uwzględnia społeczne oraz etyczne aspekty w zakresie systemu ochrony zdrowia oraz organizacji udzielania świadczeń
zdrowotnych.

4.2. Treści programowe (z uwzględnieniem formy zajęć)

4.3. Przedmiotowe efekty kształcenia

Efekt

15.

Ćwiczenia, podczas których prezentowane są treści, prowadzone dyskusje oraz rozwiązywane kazusy z zakresu interdyscyplinarnego
prawa medycznego, tj. zagadnień takich jak:
1.
Należyta staranność lekarza w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty
2.
Standardy medyczne w zakresie wykonywania zawodu lekarza
3.
Wina organizacyjna jako kategoria odpowiedzialności podmiotu wykonującego działalność leczniczą
4.
Deontologia zawodowa
5.
Treść praw pacjenta do świadczeń zdrowotnych określonej jakości
6.
Pacjent jako konsument oraz strona umowy z lekarzem
7.
Istota organizacji i warunków w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej
8.
Równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej w Konstytucji RP
9.
Pozycja płatnika świadczeń gwarantowanych względem świadczeniobiorcy i pacjenta
10. System powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego
11. Konsekwencje odmowy bądź odroczenia udzielenia świadczenia zdrowotnego
12. Ujęcie prawnokarne zaniechania udzielenia świadczenia zdrowotnego
13. Zgoda pacjenta na udzielenie świadczenia zdrowotnego
14. Konkursy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podwykonawstwa
Badania kliniczne produktów leczniczych

W01
W02
W03

U01
U02
U03

Student, który zaliczył przedmiot
w zakresie WIEDZY:
Nazywa podstawowe instytucje, terminy, kategorie prawa medycznego oraz z zakresu
udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.
Opisuje zasady wykonywania zawodów medycznych, udzielania świadczeń zdrowotnych,
przestrzegania praw pacjenta.
Rozpoznaje problemy dotyczące organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych, związane
z wykonywaniem zawodów medycznych, odnośnie świadczeń zdrowotnych
ponadlimitowych.
w zakresie UMIEJĘTNOŚCI:
Formułuje wnioski w zakresie odpowiedzialności cywilnej, karnej i zawodowej w
zawodach medycznych.
Projektuje rozwiązania problemów prawnych dotyczących organizacji udzielania
świadczeń opieki zdrowotnej.
Zastosowuje przepisy prawne w ramach kazusów z zakresu prawa medycznego.
w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:

Odniesienie do
kierunkowych
efektów
kształcenia
K_W02
K_W02
K_W02

K_U09
K_U09
K_U09

Jest świadomy znaczenia właściwych przepisów prawnych w zakresie sposobu K_K05
wykonywania zawodów medycznych oraz udzielania świadczeń zdrowotnych.
K02 Wykazuje aktywność podczas zajęć oraz rozwiązywania kazusów.
K_K01
K03 Jest wrażliwy na etyczne aspekty wykonywania zawodów medycznych.
K_K04
4.4. Sposoby weryfikacji osiągnięcia przedmiotowych efektów kształcenia
Sposób weryfikacji (+/-)
K01

Efekty
przedmiotowe
(symbol)

Egzamin
ustny/pisemny*

Kolokwium*

Projekt*

Aktywność
na zajęciach*

Praca
własna*

Praca
w grupie*

Inne
(jakie?)*

Forma zajęć

Forma zajęć

Forma zajęć

Forma zajęć

Forma zajęć

Forma zajęć

Forma zajęć

W

W

W

W

W

W

W

C

...

W01
W02
W03
U01
U02
U03
K01
K02
K03

C

...

C

...

C

...

C

...

C

...

C

...

+
+
+
+
+
+
+
+
+

*niepotrzebne usunąć

ćwiczenia (C)*

4.5. Kryteria oceny stopnia osiągnięcia efektów kształcenia
Forma
Ocena
Kryterium oceny
zajęć
Test, zaliczenie z oceną od 50 %
3
Test, zaliczenie z oceną od 60 %
3,5
Test, zaliczenie z oceną od 70 %
4
Test, zaliczenie z oceną od 80 %
4,5
Test, zaliczenie z oceną od 90 %
5
5. BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA
Kategoria
LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOŚREDNIM UDZIALE NAUCZYCIELA
/GODZINY KONTAKTOWE/
Udział w wykładach*
Udział w ćwiczeniach, konwersatoriach, laboratoriach*

Obciążenie studenta
Studia
Studia
stacjonarne
niestacjonarne
15
10

15

10

10

15

25

25

Udział w egzaminie/kolokwium zaliczeniowym*
Inne (jakie?)*
SAMODZIELNA PRACA STUDENTA /GODZINY NIEKONTAKTOWE/
Przygotowanie do wykładu*
Przygotowanie do ćwiczeń, konwersatorium, laboratorium*
Przygotowanie do egzaminu/kolokwium*
Zebranie materiałów do projektu, kwerenda internetowa*
Opracowanie prezentacji multimedialnej*
Inne (jakie?)*

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN

PUNKTY ECTS za przedmiot
*niepotrzebne usunąć

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot w danym roku akademickim)
............................................................................................................................

1

