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Nazwa przedmiotu

Kod ECTS

Publiczne prawo medyczne
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

10.0.1506

null
Studia
wydział
Wydział Prawa i
Administracji

kierunek
Administracja

poziom
forma
moduł
specjalnościowy
specjalizacja

pierwszego stopnia
stacjonarne
wszystkie
wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)
dr Maciej Nyka
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Liczba punktów ECTS

Wykład
Sposób realizacji zajęć
zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin

3
30 h wykładu - 1 ECTS
30 h konsultacji - 1 ECTS
30 h praca własna studenta - 1 ECTS

Wykład: 30 godz.
Cykl dydaktyczny
2018/2019 zimowy
Status przedmiotu
fakultatywny (do wyboru)
Metody dydaktyczne
Wykład z prezentacją multimedialną

Język wykładowy
polski
Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub
wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia
Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia
- wykonanie pracy zaliczeniowej - projekt lub prezentacja
- egzamin pisemny testowy
Podstawowe kryteria oceny
bardzo dobry (5,0) - 91% i więcej
dobry plus (4,5) - 81% - 90%
dobry (4,0) - 71% - 80%
dostateczny plus (3,5) - 61% - 70%
dostateczny (3,0) - 51% - 60%
niedostateczny (2,0) - 50% i mniej,
przy czym wartość procentowa określa procent
wiedzy w danej dziedzinie

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia
Wszystkie założone efekty kształcenia weryfikowane podczas zajęć oraz zaliczenia przedmiotu.

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

Cele kształcenia
Celem przedmiotu jest zaprezentowanie studentom prawnych aspektów funkcjonowania zakładów leczniczych oraz prowadzenia działalności w
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zakresie ochrony zdrowia

Treści programowe
Definicja i cechy szczególne wykonywania zawodów medycznych
Prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty
Formy wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty, pielęgniarki
Zasady organizacji jednostek prowadzących działalność leczniczą
Umowa o świadczenie usług medycznych
Dokumentacja medyczna
Zasady wypisywania recept i refundacji
Kontraktowanie usług medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia
Obowiązki lekarza związane ze zgłaszaniem incydentów medycznych wyrobów medycznych i niepożądanego działania produktu leczniczego
Eksperyment medyczny - medyczne badania kliniczne
Zabiegi estetyczne

Wykaz literatury
Literatura wykorzystywana podczas zajęć:
A.1. wykorzystywana podczas zajęć
R. Kubiak Prawo medyczne Warszawa 2010
M. Nesterowicz Prawo medyczne Toruń 2010

Literatura studiowana samodzielnie przez studenta:
D. Brzezińska -Grabarczyk Prawo o działalności leczniczej w praktyce. Przekształcenia zakładów opieki zdrowotnej. Warszawa 2012
Literatura uzupełniająca:
M. Dercz, T. Rek Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz. Warszawa 2011

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Wiedza
Student opisuje zasady funkcjonowania rynku usług medycznych w Polsce. Student
zna formy prowadzenia działalności leczniczej. Student zna specyfikę umowy o
świadczenie usług medycz-nych. Student zna podstawowe obowiązki lekarza i
podmiotu leczniczego.

Umiejętności
Student umie rozróżnić reżim prawny działalności leczniczej w zależności od
podmiotu ją wyko-nującego. Student umie sformułować umowę o świadczenie usług
medycznych. Student rozróżnia charakter wykonywania usług z zakresu medycyny
estetycznej od pozostałej działalności medycznej. Student rozumie specyfikę
działalności leczniczej w porównaniu z innymi rodzajami działalności gospodarczej.

Kompetencje społeczne (postawy)
Student zachowuje ostrożność i krytycyzm w stosowaniu norm prawa medycznego,
rozumiejąc pomocniczą rolę medycyny w procesie leczenia

Kontakt
http://prawo.univ.gda.pl/pracownik/maciejnyka.html
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