
 
 

Zdrowie publiczne ZDRO046 
 
 
 
Szczegóły kursu: 
 
Kod przedmiotu: ZDRO046 
Rok/Semestr: 2019/2020 zimowy i letni 
Nazwa: Zdrowie publiczne 
Kierunek: Pielęgniarstwo 
Typ studiów: I st. – stacjonarne  
Profil studiów - praktyczny 
Rodzaj kursu: obligatoryjny 
Semestr studiów: I, II  
Punkty ECTS: 3 
Całkowita liczba godzin: 80 godz. 
Formy kształcenia (wykłady/ćwiczenia / zajęcia bez udziału nauczyciela): 45/10/25 
Prowadzący: dr. n. med. Jadwiga Klukow 
Język: polski 
 
Efekty kształcenia: 
 
W zakresie wiedzy student: przedstawia genezę, założenia i zadania zdrowia publicznego w 
ramach systemowej koncepcji ochrony zdrowia; wskazuje kulturowe, społeczne i ekonomiczne 
uwarunkowania zdrowia publicznego; zna pojęcia podstawowe dotyczące zdrowia i choroby oraz 
zagrożenia zdrowotne współczesnych społeczeństw świata; klasyfikuje czynniki warunkujące 
zdrowie w ujęciu jednostkowym i globalnym; omawia zasady racjonalnego żywienia w świetle 
najnowszych badań naukowych; charakteryzuje istotę profilaktyki i prewencji chorób; omawia 
podstawy organizacji Narodowego Systemu Zdrowia w Polsce; wyjaśnia założenia modeli edukacji 
zdrowotnej, w tym model medycyny rodzinnej, rolę i zadania pielęgniarki podstawowej opieki 
zdrowotnej; wymienia zasady funkcjonowania rynku usług medycznych w Polsce oraz wybranych 
krajach UE; określa zagrożenia zdrowotne występujące w środowisku zamieszkania, edukacji i 
pracy, oraz zasady higieny; omawia strukturę i funkcje jednostek opieki zdrowotnej; omawia 
pojęcia: stanowisko pracy, odpowiedzialność, obowiązki i uprawnienia, czas pracy; praca 
zmianowa; rozkład czasu pracy, standard opieki, procedura, algorytm; charakteryzuje 
podstawowe metody organizacji opieki pielęgniarskiej i rodzaje dokumentacji obowiązującej na 
pielęgniarskich stanowiskach pracy; definiuje pojęcia: obciążenie pracą; choroba zawodowa; 
wypadek przy pracy; wskazuje typowe etapy procesu poszukiwania pracy; opisuje etapy 
planowania pracy własnej i ich znaczenie w rozwoju zawodowym; definiuje pojęcie jakości w 
opiece zdrowotnej i pielęgnowaniu; różnicuje kryteria opieki zdrowotnej oraz pielęgniarskiej. 

 
W zakresie umiejętności student: opracowuje zestawienia podstawowych determinantów; 
opracowuje projekty pielęgniarskich działań prozdrowotnych w środowisku zamieszkania, edukacji 
i pracy; ocenia globalne trendy dotyczące ochrony zdrowia w aspekcie najnowszych danych 
epidemiologicznych, demograficznych, uwzględniając najnowsze algorytmy w zakresie 
racjonalnego żywienia, higieny żywności i człowieka; interpretuje działania w zakresie polityki 
zdrowotnej i społecznej prowadzonej przez państwo na rzecz zdrowia publicznego; dokonuje 
analizy i oceny funkcjonowania różnych systemów opieki medycznej oraz identyfikowania ich 
źródeł finansowania; projektuje metody i formy profilaktyki i prewencji chorób oraz kształtowania 
prawidłowych zachowań zdrowotnych wobec różnych grup społecznych; kontroluje czynniki 
obciążające w pracy pielęgniarki oraz sprzyjające występowaniu chorób zawodowych oraz 
wypadków przy prac; rozwija umiejętności aktywnego poszukiwania pracy (metody poszukiwania, 
curriculum vitae, list motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna, autoprezentacja); przeprowadza 
ocenę jakości opieki pielęgniarskiej dla potrzeb doskonalenia pielęgnowania; różnicuje zakres 



uprawnień, obowiązków zawodowych i powinności moralnych w zindywidualizowanej sytuacji 
podmiotu opieki. 
 

Cel: 
 

Student posiądzie wiedzę i umiejętności konieczne do rozpoznawania czynników zagrożeń 
człowieka w środowisku, w którym żyje, sposoby radzenia sobie w sytuacjach zagrożeń oraz 
działań w zakresie polityki zdrowotnej i społecznej prowadzonej przez państwo. 
 

Literatura: 
 

1. M. Sygit Zdrowie Publiczne. 
2. T. Kulig, M. Latalski: Zdrowie publiczne. 
3. E. Kolarzyk (red.): Wybrane problemy higieny i ekologii człowieka. 
4. A. Litwiejko: Podstawy zdrowia publicznego w aspekcie prawno-społecznym. 
5. C. Włodarczyk i in.: Zdrowie Publiczne w krajach europejskich. 
6. A. Wojtczak: Zdrowie Publiczne wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku. 
7. Z. Jethon, A. Grzybowski: Medycyna zapobiegawcza i środowiska. 
8. J. B. Karski, J. Pawlak: Środowisko i zdrowie. 
9. A. Krowecka, E. Pietera-Czyżowska: Opieka zdrowotna po wejściu Polski do UE. 
10. C. W. Korczak (red): Higiena. Ochrona zdrowia. 
11. E. Baumgartner: Ochrona Zdrowia w USA. 

 

Metody oceny: wykład: zaliczenie z oceną; zajęcia bez udziału nauczyciela: referat z oceną; 
minimalny zasób wiedzy do zaliczenia: 50%. 


