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Studia podyplomowe „Prawo medyczne” – program 

 

Blok A 

1. Pojęcie i cechy charakterystyczne prawa medycznego 1h 

2. Podstawowe zagadnienia etyczne w prawie medycznym 3h 

3. Konstytucyjne podstawy prawa medycznego 2h 

4. Prawnomiędzynarodowe i unijne podstawy prawa medycznego 5h 

 

Blok B 

1. Formy prowadzenia działalności leczniczej 2h 

2. Kontraktowanie i finansowanie oraz umowy dotyczące świadczeń zdrowotnych 3h 

3. Problematyka czynności kontrolnych Narodowego Funduszu Zdrowia 4h 

4. Wymagania organizacyjno-prawne dotyczące pomieszczeń i urządzeń podmiotu 

wykonującego działalność leczniczą 2h 

5. Ochrona zbiorowych praw pacjentów 2h 

6. Zagadnienia prawa pracy dotyczące osób wykonujących zawody medyczne 12h 

7. Zagadnienia ubezpieczeń społecznych dotyczące osób wykonujących zawody medyczne 6h 

8. Problemy prawne e-zdrowia i telemedycyny 3h 

9. Ochrona danych osobowych w medycynie 4h 

10. Aspekty prawne dokumentacji medycznej 8h 

11. Tajemnica medyczna, w tym obowiązek denuncjacji ciążący na osobach wykonujących 

zawody medyczne 5h 

12. Karnoprawna ochrona osób wykonujących zawody medyczne 1h 

13. Prawnomedyczne aspekty ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa 3h 

 

Blok C 

1. Standard należytego udzielania odpowiednich świadczeń zdrowotnych. Zarządzanie 

ryzykiem prawnym w działalności leczniczej 4h 

2. Obowiązek udzielenia pomocy lekarskiej oraz niepodjęcie lub odstąpienie (powstrzymanie 

się) od leczenia/wykonania świadczenia zdrowotnego 2h 
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3. Prawo do informacji medycznej i obowiązki związane z jego realizacją 4h 

4. Zgoda na świadczenie zdrowotne oraz wyjątki od wymogu jej uzyskania 5h 

5. Prawo pacjenta do poszanowania intymności i godności 2h 

6. Prawo pacjenta do kontaktu z innymi osobami oraz do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej 1h 

7. Szczepienia ochronne, w tym przeciwko COVID-19 3h 

8. Prokreacja medycznie wspomagana 4h 

9. Transplantacja 4h 

10. Aborcja 3h 

11. Opieka paliatywna, uporczywa terapia, eutanazja i wspomagane samobójstwo 3h 

12. Problematyka prawna ochrony zdrowia psychicznego 4h 

13. Eksperyment medyczny i badanie kliniczne produktu leczniczego 6h 

14. Aspekty prawne medycyny estetycznej 5h 

15. Aspekty prawne medycyny alternatywnej 2h 

16. Prawne aspekty ratownictwa medycznego 2h 

17. Podstawy prawa farmaceutycznego 7h 

 

Blok D 

1. Odpowiedzialność zawodowa osób wykonujących zawody medyczne 6h 

2. Odpowiedzialność pracownicza osób wykonujących zawody medyczne 3h 

3. Odpowiedzialność cywilna w medycynie 14h 

4. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w medycynie 2h 

5. Dochodzenie roszczeń przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach 

medycznych 4h 

6. Odpowiedzialność karna za tzw. błąd w sztuce medycznej 6h 

7. Odpowiedzialność karna osób wykonujących zawody medyczne za nieudzielenie pomocy 1h 

8. Odpowiedzialność karna za wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta 1h 

9. Wybrane aspekty praktyczne postępowań prawnych dotyczących odpowiedzialności osób 

wykonujących zawody medyczne 2h 

10. Mediacja w sprawach medycznych 3h 

 

Zaliczenie/egzamin 2h 

Łączna liczba godzin dydaktycznych: 171 




