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Terminy i tematy zajęć: 

- 26 marzec,  s. 2.16, dr Dorota Huzarska-Ryzenko, Odpowiedzialność zawodowa w 
ochronie zdrowia. Odpowiedzialność zawodowa lekarza, pielęgniarki, położnej, 
diagnosty laboratoryjnego, farmaceuty – analiza przepisów właściwych aktów 
prawnych. 

- 2 kwiecień, s. 2.16, dr Dorota Huzarska-Ryzenko, Odpowiedzialność cywilna w 
ochronie zdrowia. Odpowiedzialność cywilna podmiotu leczniczego, lekarza i osób 
wykonujących inne zawody medyczne – analiza orzeczeń sądowych. 
Odpowiedzialność podmiotu leczniczego za zdarzenie medyczne. Odpowiedzialność 
pracownicza w ochronie zdrowia. 

- 5 kwiecień, s. 1.7,  dr hab. Adam Górski, proj. UJ, Odpowiedzialność karna w 
ochronie zdrowia. Odpowiedzialność karna lekarza i osób wykonujących inne zawody 
medyczne – analiza orzeczeń sądowych.  

- 16 kwiecień s. 2.16, dr Dorota Huzarska-Ryzenko, Błąd sztuki medycznej. 
Odpowiedzialność prawna w ochronie zdrowia - case study. 

 
Warunki zaliczenia przedmiotu (w tym nieobecności) 
Studenci przystępują do zaliczenia końcowego przedmiotu, który jest końcowym 
sprawdzianem pisemnym. Na sprawdzian ten składa się część weryfikująca wiedzę (pytania 
dotyczące wiedzy) oraz część sprawdzająca umiejętności (zadania praktyczne). Uzyskanie 
zaliczenia końcowego przedmiotu wymaga uzyskania minimum stopnia dostatecznego (3.0). 
Na ocenę końcową: wiedzy, umiejętności, kompetencji wlicza się ocenę z zajęć (30%) i 
wyniki zaliczenia końcowego (70%). Dopuszczenie do końcowego zaliczenia przedmiotu 
wymaga obecności na zajęciach oraz zaliczenia wszystkich efektów kształcenia w ramach 
przewidywanych form zajęć przedmiotu. 
 
Literatura podstawowa: 
-Fiutak A., Podleśny T., Kozik M., Szczerba P., Zblewska-Wrońska K., Odpowiedzialność 
prawna pracowników medycznych. Przepisy - przykłady - orzecznictwo, 2013 
- Nesterowicz M., Prawo medyczne, 2016  
- Akty prawne: kodeks cywilny, kodeks karny, kodeks pracy, ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. 
o izbach lekarskich, ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, 
ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej, ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. 
o izbach aptekarskich, ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta 
 
Literatura uzupełniająca: 
- Fiutak A., Błąd w sztuce medyczny i niepożądane zdarzenia medyczne-odpowiedzialność 
prawono-karna, (w:) Medyczne prawo karne, pod red. T. Gardocka, D. Jagiełło, 2016 
- Akty prawne dotyczące wykonywania zawodów medycznych. 
 


