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Wielosektorowość i multidyscyplinarność 
ochrony zdrowia, prozdrowotna polityka 
publiczna w krajach wysokorozwiniętych. 

dr Justyna Grudziąż-Sękowska 
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Systemy ochrony zdrowia na świecie – 
podstawowe modele organizacji i finansowania, 
transformacje systemów – ich przyczyny, 
kierunki, cele zmian. 

dr Wojciech S. Zgliczyński 
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Instytucje zdrowia publicznego w Polsce: 
Państwowa Inspekcja Sanitarna, PARPA, 
krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 
Krajowe Centrum ds. AIDS, zadania własne 
samorządu terytorialnego oraz administracji 
centralnej: organizacja, zadania, instrumenty 
działania. 

dr hab. J. Pinkas, prof. CMKP 
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Wspólnotowe i międzynarodowe regulacje w 
ochronie zdrowia. dr Wojciech S. Zgliczyński 
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Podstawowe pojęcia ekonomii zdrowia: popyt i 
podaż świadczeń zdrowotnych; odmienność 
rynku świadczeń zdrowotnych od innych 
towarów i usług, asymetria informacji i 
pełnomocnictwo, koncepcje potrzeby 
zdrowotnej, równość i sprawiedliwość społeczna 
oraz efektywność jako kryterium optymalnej 
alokacji zasobów, koszty bezpośrednie i 
pośrednie choroby, koszty terapii i następstw 
choroby. 

mgr Bartosz Kobuszewski 
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Ocena technologii medycznych jako narzędzie 
podejmowania decyzji alokacji publicznych 
środków na opiekę zdrowotną. 

mgr Bartosz Kobuszewski 
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Wskaźniki stanu zdrowia i funkcjonowania 
opieki zdrowotnej w Polsce i pozostałych 
krajach Unii Europejskiej. 

dr Paweł Goryński 
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Pojęcie zdrowia i choroby – przegląd wybranych 
koncepcji teoretycznych. 

dr Zofia Słońska 1 



Podstawowe pojęcia epidemiologii, mierniki 
rozpowszechnienia zjawisk zdrowotnych w 
populacji. 

dr hab. Janusz Kocik, prof. CMKP 
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Epidemiologia jako narzędzie zdrowia 
publicznego: źródła informacji o sytuacji 
zdrowotnej oraz określanie potrzeb zdrowotnych 
ludności. 

dr hab. Janusz Kocik, prof. CMKP 
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Podstawowe definicje: profilaktyka, promocja 
zdrowia, edukacja zdrowotna. dr hab. Dorota Cianciara, prof. CMKP 
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Zasady zdrowia publicznego opartego na 
dowodach. dr hab. Dorota Cianciara, prof. CMKP 
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Etyczne podstawy zdrowia publicznego: prawa 
człowieka a system opieki zdrowotnej, etyczne 
modele systemów opieki zdrowotnej, wolność 
indywidualna i jej granice w obszarze polityki 
zdrowotnej, solidaryzm społeczny, 
sprawiedliwość w dostępie do świadczeń 
zdrowotnych, równy dostęp do świadczeń 
zdrowotnych. 

dr hab. Janusz Sytnik-Czetwertyński, 
prof. CMKP 
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Kluczowe wartości zdrowia publicznego: wartość 
zdrowia, wartość autonomii pacjenta, 
prywatność, zdrowie populacji, 
odpowiedzialność obywatela a odpowiedzialność 
władz publicznych za jego zdrowie. 

dr hab. Janusz Sytnik-Czetwertyński, 
prof. CMKP 
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Wybrane dylematy etyczne zdrowia 
publicznego: równość dostępu do świadczeń a 
efektywność systemu opieki zdrowotnej, 
wysoka jakość świadczeń a efektywność 
systemu opieki zdrowotnej, wszechstronność a 
równość w dostępie do świadczeń, pluralizm 
światopoglądowy a działania władz publicznych 
w obszarze zdrowia publicznego, wyrównywanie 
nierówności zdrowotnych, refundacja kosztów 
leczenia i leków, finansowanie procedur o 
wysokiej kosztochłonności, finansowanie 
leczenia chorób rzadkich. 

dr hab. Janusz Sytnik-Czetwertyński, 
prof. CMKP 
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Rola lekarza w zdrowiu publicznym: lekarskie 
standardy etyczne i ich związek ze zdrowiem 
publicznym, lekarz w promocji i profilaktyce 
zdrowotnej, konflikty interesów pracowników 
ochrony zdrowia. 

dr hab. Janusz Sytnik-Czetwertyński, 
prof. CMKP 
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Zagadnienia zdrowia publicznego w wybranych 
regulacjach bioetycznych: regulacje etyczne 
samorządów zawodów medycznych, Europejska 
Konwencja Bioetyczna. 

dr hab. Janusz Sytnik-Czetwertyński, 
prof. CMKP 
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System zabezpieczenia społecznego. mgr Bartosz Kobuszewski 3 

Rola orzecznictwa lekarskiego w zabezpieczeniu 
społecznym. lek. Piotr Winciunas 
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Opiniodawstwo sądowo-lekarskie. lek. Piotr Winciunas 
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Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, 
Niepełnosprawności i Zdrowia) (ICF). lek. Piotr Winciunas 
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Orzecznictwo lekarskie w ubezpieczeniach 
komercyjnych. 

lek. Piotr Winciunas 
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Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji 
rentowej ZUS. lek. Piotr Winciunas 
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Aktualne problemy zdrowia publicznego w 
Polsce i UE – system szczepień. 

dr Paweł Grzesiowski 
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