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Uczelnia Łazarskiego 

Wydział Medyczny 

Kierunek Lekarski 

 

Nazwa przedmiotu ORGANIZACJA OCHRONY ZDROWIA 

Kod przedmiotu WL_WYB12 

Poziom studiów  Jednolite studia magisterskie  

Status przedmiotu  fakultatywny 

Rok i semestr realizacji 

przedmiotu  

Rok 2 sem. 4  

Forma zajęć i godziny 

kontaktowe dla każdej formy 

zajęć 

Wykład Ćwiczenia Seminaria 

0 godz. 0 godz. 15 godz. 

Łącznie 15 godz. 

 

Wymagania wstępne  Brak 

 

Założenia i cele przedmiotu  Celem głównym przedmiotu jest przekazanie studentom 

wiedzy na temat organizacji systemu ochrony zdrowia, 

która przygotuje ich do sprawnego poruszania się w nim 

w ramach swoich ról zawodowych. Cele szczegółowe 

odnoszą się do wiedzy nt.: modelu opieki zdrowotnej w 

Polsce na tle innych krajów; źródeł prawa, regulującego 

funkcjonowanie systemu; podmiotów działających w 

sektorze zdrowia i relacji między nimi; mapowania 

potrzeb zdrowotnych i planowania ich zakupu; zasad 

finansowania ochrony zdrowia. Seminarium kształtuje 

samodzielne myślenie i umiejętność krytycznej analizy 

rozwiązań organizacyjnych we współczesnych systemach 

opieki zdrowotnej. Wyposaża studenta w umiejętność 

widzenia systemu ochrony zdrowia w szerszej 

perspektywie społecznej i gospodarczej.  

Efekty kształcenia: 

 

 

 

 

 

 

 

Wiedza: 

EK1 -  zna  pojęcie  zdrowia  

publicznego,  jego  cele,  zadania,  

a  także  strukturę  i organizację 

systemu ochrony zdrowia na 

poziomie krajowym i globalnym 

oraz wpływ uwarunkowań 

ekonomicznych na możliwości 

ochrony zdrowia 

 

EK2 - zna regulacje prawne 

Odniesienie do efektów kształcenia określonych w 

załączniku nr 1 Rozporządzenie Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie 

standardów kształcenia dla kierunków studiów: 

lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, 

pielęgniarstwa i położnictwa (Dz.U. Nr 0, poz. 631) 
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dotyczące udzielania świadczeń 

zdrowotnych, praw pacjenta, 

podstaw wykonywania zawodu 

lekarza i funkcjonowania 

samorządu lekarskiego 

 

EK3 - zna podstawowe regulacje 

dotyczące organizacji i 

finansowania służby zdrowia, 

powszechnego ubezpieczenia   

zdrowotnego   oraz   zasady  

organizacji przedsiębiorstw 

podmiotu leczniczego 

 

 

Umiejętności: 

 

EK4 stosuje  w  praktyce  

regulacje  prawne  dotyczące 

wydawania  zaświadczeń  

lekarskich na potrzeby pacjentów, 

ich rodzin oraz instytucji 

zewnętrznych 

 

EK5 wyjaśnia  osobom  

korzystającym  ze  świadczeń  

medycznych  ich  podstawowe  

uprawnienia oraz podstawy 

prawne udzielania tych świadczeń 

 

Kompetencje społeczne 

 

EK6 – przestrzega tajemnicy 

lekarskiej i praw pacjenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.W7 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.U4 

 

 

 

 

 

 

G.U3 

Opis treści przedmiotu: prawo do ochrony zdrowia, prawo pacjenta, organizacja ochrony 

zdrowia, value base healthcare, mapa potrzeb zdrowotnych, Podstawowa opieka zdrowotna 

(POZ), Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS), Lecznictwo szpitalne, specjalistyczna 

opieka zdrowotna, wysokospecjalistyczna płatnik, regulator, świadczeniodawca, podmiot 

leczniczy, formy płatności. 

Semestr I 

 

Tematyka seminarium 

1. Kapitał zdrowia – jako dobro indywidualne i publiczne. Prawo do ochrony zdrowia – 

kluczowe akty prawne regulujące organizację systemu ochrony zdrowia w Polsce.  

2. Polityka zdrowotna – wyzwania i dylematy. System ochrony zdrowia w otoczeniu 

społecznym i gospodarczym 

3. Modele organizacji systemów zdrowotnych i ich efektywność.  

4. Value based health care – nowoczesny model ochrony zdrowia. 
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5. Architektura systemu: podmioty w sektorze ochrony zdrowia, ich zadania, 

kompetencje, role. Rodzaje świadczeń zdrowotnych. 

6. Zasady organizacji i finansowania podmiotów leczniczych w Polsce. 

Metody dydaktyczne Seminarium 

Omawianie wybranych problemów w dyskusji ze 

studentami, prezentacja, studium przypadku, 

interpretacja danych statystycznych, debata oxfordzka. 

 

Pomoce dydaktyczne Tablica ścieralna z zestawem różnokolorowych 

markerów, komputer, drukarka, rzutnik, ekran, plansze 

dydaktyczne, 

Język wykładowy Polski 

Punkty ECTS  1 ECTS 

Rodzaj i nakład pracy studenta Udział w seminariach – 15 godz. 

Praca własna – 10 godz. - przygotowywanie się do 

zajęć, zaliczeń, egzaminu końcowego.  

Sumaryczne obciążenie studenta pracą - 25 godz. 

Literatura podstawowa 1. Kowalska-Bobko I., Decentralizacja a systemy 

zdrowotne. W poszukiwaniu rozwiązań 

sprzyjających zdrowiu, Wydawnictwo UJ Kraków 

2017. 

2. Nojszewska E. (red.), System ochrony zdrowia, 

Lex a Wolters Kluwer Business, warszawa 2011.  

Literatura uzupełniająca 1. Suchecka J., Finansowanie ochrony zdrowia. 

Wybrane zagadnienia, Wolters Kluwer Polska, 

Warszawa 2015.  

2. Kautsch M. (red.), Zarządzanie w opiece 

zdrowotnej. Nowe wyzwania, Wolters Kluwer 

Polska, Warszawa 2015.  

Metody oraz sposoby weryfikacji 

efektów kształcenia 

 

EK1 – EK5: Test wiedzy  

EK1 – EK6: Obserwacja zachowań i formułowanych 

przez studentów opinii podczas zajęć 

Warunki zaliczania  1. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na 

wszystkich zajęciach i czynny udział w seminariach. 

2. Zaliczenie seminarium student uzyskuje na 

podstawie: 

Testu wiedzy 50% 

Organizacja i udział w debacie oxfordzkiej 30% 

Aktywności na zajęciach 20% 

Skala ocen: 2; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5., 

3. Student ma prawo do przystąpienia do zaliczenia 

semestralnego w jednym terminie podstawowym i 

jednym terminie poprawkowym. Ich formę i terminy 

ustala koordynator przedmiotu. Nieuzyskanie 

pozytywnej oceny w terminie poprawkowym 

powoduje niezaliczenie przedmiotu. 

 

Koordynator przedmiotu Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka  

Prowadzący zajęcia Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka 
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Miejsce realizacji przedmiotu Siedziba Uczelni Łazarskiego,  

Warszawa, ul. Świeradowska 43 

 


