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Przedmiot: ZDROWIE PUBLICZNE  
 

I. Informacje ogólne 
 

Jednostka organizacyjna Wydział Rehabilitacji 

Katedra Nauk Przyrodniczych 

Prof. dr hab. Andrzej Wit 

Nazwa przedmiotu  
ZDROWIE PUBLICZNE 

Kod przedmiotu FII-03 

Język wykładowy 
 

Polski  

Rodzaj przedmiotu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) 

Obowiązkowy  

Poziom studiów (np. pierwszego 
lub drugiego stopnia) 

II stopnia 

Rok studiów II 

Semestr (zimowy, letni) 3  

Liczba punktów ECTS 
 

1,5 

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

Prof. dr hab. Aleksander Ronikier  

a.ronikier@awf.edu.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 

Wymagania wstępne. Przed przystąpieniem do przedmiotu 
student posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu: 
- historii rehabilitacji i fizjoterapii w Polsce i na świecie 

- potrafi ocenić diagnostycznie pacjenta i zna jego prawa 

- zna system opieki zdrowia w Polsce i zadania towarzystw 

naukowych (PTRh oraz PTFizjoterapii) 

- posiada wiedzę przyrodniczą na temat uwarunkowań 

zdrowia osobniczego 

- posługiwania się programami komputerowymi oraz 

informacjami internetowymi na temat zdrowia publicznego 

w Polsce i na świecie 

- zna zadania zespołu rehabilitacyjnego i miejsce 

fizjoterapeuty w tym zespole 
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II. Informacje szczegółowe  
Cele przedmiotu  

C1 Zapoznać studenta z terminologia i symbolami, definicjami używanym w zdrowiu 

publicznym. Zapoznać studenta z zasadami zachowań prozdrowotnych. Wyjaśnić 

profilaktykę schorzeń cywilizacyjnych (krążenia, cukrzycy, chorób układu nerwowego, 

nowotworów i in.) 

C2 Zapoznać studenta z systemami ochrony zdrowia w Polsce i na świecie 

C3 Wyjaśnić systemy ubezpieczeń zdrowotnych w krajach UE 

C4 Zapoznać studenta z działalnością organizacji zdrowia w Polsce i na świecie (PTRh, PTF,  

WHO, WCPT, RI, UNESCO) 

C5 Zapoznać studenta z prawami pacjenta i zakresem opieki zdrowotnej  

C6 Wyjaśnić studentowi obowiązki fizjoterapeuty i rolę, jaką pełni w zespole rehabilitacyjnym 

 

 

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 
K_W08 
Zna objawy  

i interpretuje zmiany 

patologiczne  

w różnych schorzeniach 

oraz zaburzeniach 

strukturalnych 

wywołanych chorobą, 

urazem lub inną formą 
niepełnosprawności dla 

potrzeb diagnostyki 

funkcjonalnej oraz 

wykonywania zabiegów 

fizjoterapeutycznych 

 

1. zna podstawowe pojęcia obowiązujące w 

opiece medycznej 

2. zna zasady profilaktyki zdrowia 

3. zna podstawowe zagrożenia zdrowotne 

polskiego społeczeństwa 

 

C1 

C2 

M2A_W03 

M2A_W05  

 

K_W10  

Zna metody i zasady 

analizy demograficznej, 

definiuje podstawowe 

pojęcia statystyki 

demograficznej, ma 

wiedzę o procesach 

zagrażających zdrowiu 

problemach 

niepełnosprawności  

w ujęciu demograficznym 

i epidemiologicznym 

1. zna przebieg procesów fizycznych  

i chemicznych zachodzących w organizmie 

człowieka w różnych stanach czynnościowych 

2. zna pojęcie demografii i zagrożeń 

epidemiologicznych 

 

 

C2 

C4 

M2A-W03 

M2A_W04 

 

K_W27 1. zna zasady etyczne obowiązujące w pracy z C4 M2A_W08 
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Zna prawo ekonomiczne 

aspekty funkcjonowania 

publicznych i 

niepublicznych placówek 

służby zdrowia i 

jednostek ochrony 

zdrowia oraz 

ubezpieczeń społecznych 

oraz uwarunkowania 

fizjoterapii w systemie 

ochrony zdrowia   

pacjentem 

2. zna prawa pacjenta 

3. zna zasady funkcjonowania NFZ 

I refundowania zabiegów rehabilitacyjnych 

 

 

C5 M2A_W12 

 

 

Umiejętności 
K_U06 
Potrafi zidentyfikować 

uwarunkowania 

kulturowe, religijne  

i etniczne problemy 

pacjenta w 

programowaniu 

usprawniania i rozróżnić 

konflikty etyczne 

związane  

z rozwojem nauk 

medycznych 

1. zna zasady etyczne obowiązujące w służbie 

zdrowia 

2. zna zadania i rolę międzynarodowych 

organizacji służby zdrowia 

3. zna prawa pacjenta i konsekwencje błędów 

terapeutycznych  

C4 

C6 

M2A_U04 

 

K_U15 
Potrafi inicjować , 

organizować  

i realizować działania 

ukierunkowane na 

edukację zdrowotną , 

promocję zdrowia  

i profilaktykę 

niepełnosprawnoścI 

1. potrafi właściwie interpretować informacje 

uzyskane podczas wykładów  

2. zna zasady profilaktyki zdrowia i systemy 

ochrony zdrowia 

3. zna podział niepełnosprawności zgodnie z 

zaleceniami WHO i konsekwencje z tego 

wynikające dla praktyki fizjoterapeutycznej  

C2 

C4 

M2A_U10 

M2A_U12 

 

K_U23 
Posiada umiejętność 

porozumiewania się  

w języku obcym  

z pacjentem oraz innymi 

specjalistami  

z zakresu fizjoterapii na 

poziomie B2+ 

Europejskiego Systemu 

Opisu Kształcenia 

Językowego 

1. potrafi opisać systemy opieki medycznej w 

krajach UE i może dyskutować na ten temat 

2. zna zasady pracy i zadania WCPT i zadania z 

tego wynikające dla polskiej fizjoterapii 

3. potrafi omawiać problemy fizjoterapii w 

krajach UE i uprawnienia wynikające z 

europejskiego systemu szkolnictwa wyższego 

 

C2 

C4 

C6 

M2A_ U15 

  

Kompetencje społeczne 
K_K02  
Potrafi określić zakres 

swych kompetencji 

zawodowych i status 

1. uznaje potrzebę stałego doskonalenia 

wiedzy przyrodniczej 
2. potrafi pracować w zespole 

rehabilitacyjnym i zna obowiązki jego 

C5 

C6 

M2A_K03 
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zawodowy fizjoterapeuty 

oraz wykorzystać  i 

promować standardy 

międzynarodowe 

dotyczące fizjoterapii  

członków 

3. zna standardy obowiązujące w europejskiej 

fizjoterapii umożliwiające pracę w krajach UE 

K_K07 
Potrafi określić złożone 

problemy i podjąć 

odpowiednie działania 

aby rozwiązać określone 

wcześniej  problemy 

związane z 

wykonywanym zawodem 

1. uznaje potrzebę dobrych relacji  

zawodowych 

2. zna systemy opieki zdrowotnej i miejsce w 

nich fizjoterapii 

 

C3 

C5 

M2A_K06 

 

Treści programowe  
Treści 

programowe 

Tytuł wykładu Odniesienie do 

efektów 

kształcenia 

kierunkowych 

/przedmiotowych 

Odniesienie 

do celów 

przedmiotu  

WYKŁADY 

TP1 Wprowadzenie, terminologia z zakresu zdrowia 

publicznego. Historia rozwoju medycyny i 

rehabilitacji. Pojęcie zdrowia i czynników 

warunkujących dobrostan osobniczy. 

K_W08/3 

K_W10/2 

K_W27/2 

K_U15/2-3 

C1 

C2 

TP2 Charakterystyka systemów opieki zdrowotnej na  

świecie. System opieki zdrowotnej w krajach Unii 

Europejskiej. 

K_W08/1-2 

K_W10/2 

K_W27/3 

K_U15/2 

C2 

C4 

 

TP3 System ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i na 

świecie jako podstawa ekonomiczna ochrony 

zdrowia. 

K_W08/1-2 

K_W27/3 

K_W07/2 

C4 

TP4 Organizacje międzynarodowe służby zdrowia ( WHO, 

UNESCO, ONZ). 

K_W08/1-2 

K_W10/1 

K_U06/2 

C3 

C5 

TP5 Opieka zdrowotna w Unii Europejskiej. 

 

K_W08/1 

K_W10/2 

K_W06/2 

C4 
C5 

TP6 Historia i działalność WCPT i Polskiego Towarzystwa 

Fizjoterapii. 

K_W08/1-2 

K_U15/3 

K_K02/3 

C2 

C5 

TP7 Historia i działalność Polskiego Towarzystwa 

Rehabilitacji.  

K_W08/1 

 

C4 

C5 

TP8 Prawa pacjenta i wynikające z nich obowiązki 

fizjoterapeuty. 

K_W27/2-3 

K_U06/3 

K_K07/2 

C1 

C4 
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TP9 Podstawowe zagrożenia zdrowotne społeczestwa 

polskiego i zasady profilaktyki zdrowia.  

K_W08/2-3 

K_W10/1-2 

K_W27/1 

C5 

C6 

TP10 

 

Choroby układu krążenia i konsekwencje społeczne 

wynikające z tej zachorowalności.  

K_W08/3 

K_W08/3 

C3 

C6 

TP11 Choroby układu nerwowego ( Parkinson, Althaimer, 

demencje , depresje, urazy rdzenia i mózgowia) oraz 

wyzwania tej zachorowalnoci dla fizjoterapii. 

K_W10/1-2 

 

C3 

C6 

TP12 Profilaktyka otyłości i cukrzycy oraz zasady zdrowego 

żywienia.  

K_W08/2-3 

K_W15/2-3 

C1 

C6 

TP13 Profilktyka chorób cywilizacyjnych.  K_W08/2 

K_U15/2-3 

C3 

C4 

TP14 Zmiany fizjologiczne przebiegające wraz z 

wiekiem. Obciążenie wysiłkowe w geriatrii i 

pediatrii. 

K_W08/1-2-3 

 

C1 

C6 

 

TP15 Zjawiska adaptacji fizjologicznej w normie i 

patologii. Reakcje fizjologiczne organizmu 

podczas pracy fizycznej. Fizjologiczne obciążenia 

fizyczne w rehabilitacji. 

K_W10/1-2 

K_U15/2 

 

C1 

C6 

 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne 

 

Treści 

programowe 

 

Metoda dydaktyczna 

Odniesienie do efektów kształcenia 

kierunkowych/przedmiotowych 

TP1 Wykład informacyjny K_W08/3 

K_W10/2 

K_W27/2 

K_U15/2-3 

TP2 Wykład informacyjny K_W08/1-2 

K_W10/2 

K_W27/3 

K_U15/2 

TP3 Wykład informacyjny K_W08/1-2 

K_W27/3 

K_W07/2 

TP4 Wykład informacyjny K_W08/1-2 

K_W10/1 

K_U06/2 

TP5 Wykład informacyjny K_W08/1 

K_W10/2 

K_W06/2 

TP6 Wykład informacyjny K_W08/1-2 

K_U15/3 

K_K02/3 

TP7 Wykład informacyjny K_W08/1 

TP8 Wykład informacyjny K_W27/2-3 

K_U06/3 

K_K07/2 
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TP9 Wykład informacyjny K_W08/2-3 

K_W10/1-2 

K_W27/1 

TP10 

 

Wykład informacyjny K_W08/3 

K_W08/3 

TP11 Wykład informacyjny K_W10/1-2 

TP12 Wykład informacyjny K_W08/2-3 

K_W15/2-3 

TP13 Wykład informacyjny K_W08/2 

K_U15/2-3 

TP14 Wykład informacyjny K_W08/1-2-3 

TP15 Wykład informacyjny K_W10/1-2 

K_U15/2 

Środki dydaktyczne: 
Zajęcia teoretyczne (wykłady) z wykorzystaniem: 

foliogramów, przezroczy, prezentacji multimedialnej.  

 

Metody i kryteria oceniania 

Efekt 

kształcenia dla 

przedmiotu 

 

Treści programowe  (TP) 

Typy/  Metody oceniające 

D – oceniane diagnostyczne, F- ocenianie 

formujące, P – ocenianie podsumowujące * lub 

wybór z załaczonej listy walidacji wyników 

K_W08 

K_W10 

K_W27 

TP1–TP15 W – egzamin pisemny (P) 

U- sprawdzian ustny wiedzy (F) 

*D – ocena przypadku, rozpoznanie, F – sprawdzian pisemny, dyskusja, obserwacja, P - egzamin pisemny 

lub wybór z załączonej walidacji wyników. 

 

Zalecana lista lektur lub lektury obowiązkowe 

Literatura obowiązkowa: 
1. Czupryna A; Pazdzioch S; Włodarczyk W; „Zdrowie Publiczne” tom I i II UWM Vesalius, Kraków 2000 

2. Kulik T; Latalski M; „Zdrowie publiczne”, Czelej Lublin 2002 

3. Puchalski K; „Zdrowie w świadomości społecznej” IMP; Łódz 1997 

4. Jędrychowski W. „Podstawy epidemiologii” Wyd. UJ. Kraków 2002 

Literatura uzupełniająca: 
1. Marcinkowski J. „Podstawy higieny” Volumed. Wrocław 1997 

2. Wosiewicz E. „Zdrowie publiczne i medycyna społeczna” Wyd. AM P oznań 2000 

Hrynkiewicz J. „Mierniki i wskaźniki w systemie ochrony Zdrowia”. Wyd. ISP. Warszawa 2001 

 

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

RODZAJ ZAJĘĆ GODZINY 
Godziny kontaktowe 30 

Przygotowanie do zajęć 5 

Zapoznanie się z zalecaną literaturą  5 

Przygotowanie pracy seminaryjnej 5 

Razem = 45 godz. = 1,5 ECTS 
 


