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Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia
Wszystkie zakładane efekty kształcenia weryfikowane w trakcie zajęć oraz podczas zaliczenia przedmiotu.

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne
brak

B. Wymagania wstępne
brak

Cele kształcenia
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Celem wykładu jest zapoznanie studenta z problematyką prawnych instrumentów ochrony zdrowia w obszarze prawa farmaceutycznego, prawa
żywnościowego i zagadnień sanitarnych.

Treści programowe
1. Wprowadzenie do prawa farmaceutycznego, żywnościowego i sanitarnego.
2. Prawne regulacje wytwarzania leków i prób klinicznych
3. Prawne regulacje obrotu lekami
4. Nadzór nad bezpieczeństwem produktów leczniczych i ich stosowania
5. Zasady i tryb zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom
6. Kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej
7. Służby i instytucje powołane do kontroli sanitarnej oraz zakres ich kompetencji
8. Wymagania zdrowotne zywności, zasady higieny żywności i produktów mających kontakt z żywnością
9. Kontrola bezpieczeństwa żywności

Wykaz literatury
D. Kołożyn-Krajewska Zarządzanie bezpieczeństwem żywności. Warszawa 2010
M. Jagielska Odpowiedzialność za produkt Warszawa 2009
M. Kondrat (red.) Prawo farmaceutyczne. Komentarz Warszawa 2009

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)
Student rozumie konieczność ochrony życia i zdrowia
ludzkiego, przed zagrożeniami epidemiologicznymi,
zagrożeniami wynikającymi z przygotowywaniem i
produkcją i dystrybucją produktów spożywczych i
farmaceutycznych. Student identyfikuje prawne instrumenty
ochrony przed tymi zagrożeniami zawarte w normach
prawa krajowego i wybranych dokumentach
prawnomiędzynarodowych. Student potrafi przedstawić
formy unijnej współpracy w obszarze ochrony przed
nieporządanymi działaniami leków i bezpieczeństwa
żywności.

Wiedza
Student zna instytucje i organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo leków. Student
zna prawne uwarunkowania obrotu lekami. Student wyjaśnia mechanizmy ochrony
przed zagrożeniami epidemiologicznymi w Polsce. Opisuje także mechanizmy
prawne służące podniesieniu bezpieczeństwa epidemiologicznego. Student
orientuje się w prawnych instrumentach zapewnienia bezpieczeńśtwa żywności i
żywienia.

Umiejętności
Student posiada umiejętności analizowania wpływu obrotu i produkcji produktów
farmaceutycznych i wytwarzania żywności, dla bezpieczeństwa. Student klasyfikuje
podstawowe zagrożenia wynikajace z obrotu produktami farmaceutycznymi i
żywnościowymi. Student analizuje adekwatność instrumentów ochrony przed
zagrożeniami epidemiologicznymi i sanitarnymi, dostępnych w prawie polskim

Kompetencje społeczne (postawy)
Student wykazuje odpowiedzialność w obszarze dostępu do leków i produktów
farmaceutycznych. Student akceptuje ograniczenia w dostępie do niektórych
produktów farmaceutycznych przewidziane w ustawie prawo farmaceutyczne.
Student wykazuje odpowiedzialność w podejściu do przepisów sanitarnych,
rozumiejąc ich rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa.

Kontakt
http://prawo.ug.edu.pl/pracownik/567/janina_ciechanowicz-mclean
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