
 

 

PRZEDMIOT: EKONOMIA I SYSTEMY OCHRONY ZDROWIA  

 

I. Informacje ogólne 

 

Jednostka organizacyjna Wydział Rehabilitacji 

Zakład Bioetyki i Społecznych Problemów Medycyny 

Kierownik: dr hab. Alicja Przyłuska-Fiszer, prof. AWF 

 

Nazwa przedmiotu EKONOMIA I SYSTEMY OCHRONY ZDROWIA   

Kod przedmiotu 
 

FII-02 

Język wykładowy 
 

polski  

Rodzaj przedmiotu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) 
 

obowiązkowy  

Poziom modułu kształcenia  
 

II stopnia   

Rok studiów 
 

II 

Semestr (zimowy, letni) 
 

zimowy  

Liczba punktów ECTS 
 

1 

Imiona i nazwiska, tytuł/stopień 
naukowy, adres e-mailowy  
wykładowców prowadzących 
zajęcia  

dr Witold Rekowski - wrekowskii@gmail.com 

dr Joanna Różyńska - rozynska@tlen.pl 

 

Program (programy) studiów, w 
którym realizowany jest przedmiot 
 

fizjoterapia  

Sposób realizacji zajęć 
(stacjonarny, uczenie się na 
odległość) 
 

stacjonarny  

Wymaganie wstępne w zakresie 
wiedzy, umiejętności i kompetencji 
oraz dodatkowe 
 

Posiadanie wiedzy na temat podstawowych pojęć, zagadnień i 

problemów zdrowia publicznego w wymiarze krajowym i 

ponadnarodowym. 
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II. Informacje szczegółowe  

Cele przedmiotu  

C1 Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu mikro- i makroekonomii systemów 

ochrony zdrowia.  

C2 Zapoznanie studentów z wybranymi wskaźnikami, miarami i modelami oceny ekonomicznej w 

ochronie zdrowia.  

C3 Zapoznanie studentów z rolą państwa w ochronie zdrowia i przypadkami jego zawodności oraz 

mechanizmami i problemami funkcjonowania rynku w ochronie zdrowia. 

C4 Zapoznanie studentów z formami publicznego i prywatnego finansowania opieki zdrowotnej.   

C5 Poszerzenie wiedzy studentów na temat organizacyjnych i ekonomiczno-finansowych aspektów 

wybranych systemów ochrony zdrowia na świecie. 

C6 Pogłębienie wiedzy studentów na temat ekonomicznych aspektów funkcjonowania polskiego 

systemu ochrony zdrowia. 

C7 Rozwinięcie u studentów umiejętności identyfikowania i rozwiązywania problemów 

ekonomicznych pojawiających się w ochronie zdrowia.  

C8 Pogłębienie świadomości studentów na temat ekonomicznych uwarunkowań praktyki 

medycznej, w tym fizjoterapeutycznej  

 

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu 

Efekt kształcenia 

kierunkowy 

Treść efektu kształcenia dla przedmiotu Odniesienie 

do celów 

Odniesienie 

do efektów 

obszarowych 

WIEDZA  

1. Definiuje podstawowe pojęcia i problemy z zakresu 

ekonomiki zdrowia (rynek ochrony zdrowia; zdrowie 

jako dobro publiczne i prywatne; ochrona zdrowia 

jako dobro ekonomiczne; popyt na ochronę zdrowia; 

produkcja i koszty ochrony zdrowia; podaż ochrony 

zdrowia, równowaga w sektorze zdrowia;).  

2. Przedstawia model Grossmana. 

3. Wymienia i wyjaśnia determinanty wydatków na 

opiekę zdrowotną w skali globalnej i lokalnej. 

C1 

4. Wyjaśnia znaczenie i zastosowanie analiz 

ekonomicznych w ochronie zdrowia. 

5. Rozumie zasady i modele oceny ekonomicznej w 

systemie zdrowia.  

6. Charakteryzuje wybrane miary ekonomicznej oceny 

wartości zdrowia, życia, świadczeń medycznych oraz 

kosztów i korzyści w ochronie zdrowia (QUALY, DALY, 

YLL, YLD, CEA, CBA,CUA in.) 

7. Wyjaśnia istotę i funkcje Narodowego Rachunku 

Zdrowia oraz  statystyk prowadzonych na poziomie 

ponadnarodowym 

C2 

K_W27 
 

8. Wyjaśnia rolę państwa w systemie ochrony zdrowia. 

Wskazuje ograniczenia, przyczyny i przykłady 

C3 

M2A_W8 

M2A_W12 
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zawodności państwa w ochronie zdrowia.  

9. Charakteryzuje rolę i zawodność rynku w ochronie 

zdrowia.  

10. Różnicuje miejsce rynku i państwa w dziedzinie 

ochrony zdrowia, odwołując się do kategorii dóbr 

publicznych i prywatnych, dóbr społecznych, efektów 

zewnętrznych, efektywności, sprawiedliwości i 

równości. 

11. Wyjaśnia metody pozyskiwania środków finansowych 

na ochronę zdrowia (ubezpieczenia, finansowanie 

budżetowe, finansowanie bezpośrednio z „kieszeni 

pacjent).  

12. Omawia istotę i sposób tworzenia koszyka świadczeń 

gwarantowanych.  

13. Charakteryzuje instytucję ubezpieczenia. Definiuje 

pojęcie ryzyka ubezpieczeniowego. Hazardu 

moralnego. „Free ridera”. 

14. Różnicuje ubezpieczenia prywatne i  społeczne.  

15. Wyjaśnia formy współuczestniczenia pacjentów w 

kosztach usług medycznych. 

C4 

16. Przedstawia specyfikę ekonomiczno-finansową 

wybranych systemów ochrony zdrowia na świata 

(USA, UK, Niemcy, Szwecja) 

17. Charakteryzuje model managed care.   

C5 

 

18. Charakteryzuje ekonomiczne aspekty funkcjonowania 

polskiego systemu ochrony zdrowia.  

19. Wyjaśnia zasady działania Narodowego Funduszu 

Zdrowia i kontraktowania świadczeń zdrowotnych.  

20. Identyfikuje problemy polskiej służby zdrowia i ich 

źródła. 

C6  

 

Kompetencje społeczne  

K_K07 1. Identyfikuje problemy związane z ekonomiczno-

finansowymi aspektami ochrony zdrowia, które 

oddziałują na wykonywanie zawodu fizjoterapeuty 

2. Wskazuje rozwiązania tych problemów, kierując się 

wiedzą z zakresu ekonomiki zdrowia 

C7 M2A_K06 

K_K09 1. Ma pogłębioną świadomość ekonomicznych 

wymagań i uwarunkowań współpracy z 

przedstawicielami innych zawodów medycznych 

2. Potrafi formułować opinie na ten temat.  

C8 M2A_K08 
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Treści programowe  

 

Treści 

programowe 

 

Tytuł wykładu 

Odniesienie  

do efektów 

kształcenia 

kierunkowych/ 

przedmiotowych 

Odniesienie             

do celów 

przedmiotu 

WYKŁADY 

TP1  Ekonomika zdrowia – wprowadzenie K_W27/1-3 

K_K07/1 

K_K09/1 

C1 

C7 

C8 

TP2 Ekonomiczna wycena zdrowia i wydatków na 

zdrowie 

K_W27/4-7 

 

C2 

 

TP3 Rynek a państwo w ochronie zdrowia  K_W27/8-10 

K_K07/1 

K_K08/1 

 

C3 

C7 

C8 

TP4 Publiczne i prywatne formy finansowania 

świadczeń zdrowotnych  

K_W27/11-15 

K_K07/1 

K_K08/1 

 

C4 

C7 

C8 

TP5 Ekonomiczne modele systemów ochrony zdrowia 

na świecie 

K_W27/16-17 

 

C5 

TP6 Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce K_W27/18-19 

K_K07/1-2 

K_K08/1-2 

C6 

C7 

C8 

TP7 Problemy finansowe polskiej służby zdrowia   K_W27/20 

K_K07/1-2 

K_K08/1-2 

C6 

C7 

C8 

 

Planowane formy /działania / metody dydaktyczne 

 

Treści programowe 

 

Metoda dydaktyczna 
Odniesienie do efektów 

kształcenia kierunkowych/ 

przedmiotowych 

TP1-TP7 wykład informacyjny K_W27/1-10 

K_K07/1 

K_K08/1 

TP6-TP7 dyskusja problemowa, analiza przypadku  K_K07/2 

K_K08/2 

Środki dydaktyczne: 
Komputer 

Rzutnik multimedialny 

Prezentacje tematyczne 

 

Metody i kryteria oceniania 

Efekt kształcenia Treści programowe (TP) Typy/  Metody oceniające 
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dla przedmiotu D – oceniane diagnostyczne, F- ocenianie 

formujące, P – ocenianie podsumowujące * lub 

wybór z załączonej listy walidacji wyników 

  P – sprawdzian pisemny:  

K_W27/1-3 TP1 

K_W27/6-7 TP2 

K_W27/11-19 TP4, TP5, TP6 

 
Część 1: test wyboru  

K_W27/4-5 TP2 

K_W27/8-10 TP3 

K_W27/20 TP6 

K_K07/1 TP1,TP3, TP4, TP6, TP7 

K_K08/1 TP1, TP3, TP4, TP6, TP7 

K_K07/2 TP6, TP7 

K_K08/2 TP6, TP7 

Część 2: otwarte pytania 

 

 

Zalecana lista lektur lub lektury obowiązkowe 

Literatura obowiązkowa 
1. Materiały wykładowe – prezentacje multimedialne  

2. T. Getzen, Ekonomika zdrowia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000 (wybrane fargmenty)  

3. D. Nancy, M. Stephen, P. David, Ekonomia w ochronie zdrowia, Wolters Kluwer Warszawa 2012 

(wybrane fragmenty). 

4. System ochrony zdrowia, red. E. Nojszewska, Wolters Kluwer, Warszawa 2011 (wybrane fragmenty). 

Literatura dodatkowa 
1. S. Folland, AC. Goodman, M.Stanon, Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej, Wolters Kluwer 

Warszawa 2011 (wybrane fragmenty)  

2. C. Włodarczyk, S., Poździoch, Systemy zdrowotne. Zarys problematyki, Wydawnictwo 

3. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001.Opieka zdrowotna w Polsce po reformie, pod red. S. 

Golinowskiej, CASE, Warszawa 2002. 

4. Projekt reformy systemu ochrony zdrowia w Polsce, pod red. S. Golinowskiej, CASE Doradcy, 

Warszawa 2005. 

 

Punkty ECTS - 1 pkt - 30 godz. pracy studenta, (kontaktowych + samodzielnych) 
 

RODZAJ ZAJĘĆ GODZINY 

Godziny kontaktowe 15 

Przygotowanie do sprawdzianu  15 

Razem = 30 godz. = 1 ECTS 
 


