Nazwa

jednostki

prowadzącej

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku

kierunek:

Wydział Ogólnomedyczny

Nazwa kierunku:

Pielęgniarstwo

Poziom kształcenia:

pierwszego stopnia (licencjackie)

Profil kształcenia:

praktyczny

Moduły wprowadzające/wymagania Student zna zagadnienia z zakresu socjologii, filozofii i
etyki zawodu pielęgniarki
wstępne:
Nazwa

modułu

/

przedmiotu NAUKI W ZAKRESIE NAUK SPOŁECZNYCH

(przedmiot lub grupa przedmiotów)

Prawo

Osoby prowadzące:

Forma studiów
liczba godzin/liczba punktów ECTS

mgr Irena Stepaniuk

ECTS: 1,0

Kod przedmiotu
P-1-P-Pstudia
stacjonarne
w/ćw.

studia
niestacjonarne
w/ćw

liczba punktów

Zajęcia zorganizowane:

15h/-

-

0,5

Praca własna studenta:

15 h

ECTS

0,5

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
udział

3x5h

w wykładach

(15h)

konsultacje
Bilans nakładu pracy studenta

RAZEM:

0,5

2 x 1h (2 h)

-

17 h

0,5

Samodzielna praca studenta:
przygotowanie
do egzaminu

7h

samokształcenie

8h

RAZEM:

15 h

0,5

Cele modułu:

- Przyswojenie znajomości przepisów prawnych dotyczących wykonywania zawodu
pielęgniarki i udzielania świadczeń zdrowotnych.
- Znajomość struktury organizacyjnej i zasad funkcjonowania samorządu zawodowego
pielęgniarek i położnych, zadania samorządu w zakresie przyznawania prawa wykonywania
zawodu i wydawania pozwolenia na wykonywanie indywidualnej lub grupowej praktyki
pielęgniarskiej;
- Zaznajomienie się z istniejącymi możliwościami stosowania odpowiedzialności
zawodowej, karnej i cywilnej w zakresie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia i
udzielania świadczeń zdrowotnych;
Efekty kształcenia:
Odniesienie do
Przedmiotowy efekt
kształcenia

Efekty kształcenia

kierunkowych
efektów
kształcenia

Wiedza
EKP_W01

zna podstawowe pojęcia z zakresu prawa i
jego miejsce w życiu społeczeństwa, ze
szczególnym uwzględnieniem praw
człowieka i prawa pracy;

B.W19

EKP_W02

zna podstawy prawne wykonywania
zawodów medycznych: prawa i obowiązki
pielęgniarki, strukturę organizacyjną i
zasady funkcjonowania samorządu
zawodowego pielęgniarek i położnych,
zadania samorządu w zakresie przyznawania
prawa wykonywania zawodu i wydawania
pozwolenia na wykonywanie indywidualnej
lub grupowej praktyki pielęgniarskiej;
różnicuje odpowiedzialność karną, cywilną i
pracowniczą związaną z wykonywaniem
zawodu pielęgniarki;
zna Kartę Praw Pacjenta, Kartę Praw
Człowieka i Kartę Praw Dziecka;
charakteryzuje podstawowe metody
organizacji opieki pielęgniarskiej i rodzaje
dokumentacji obowiązującej na
pielęgniarskich stanowiskach pracy;
omawia pojęcia: stanowiska pracy,
odpowiedzialność, obowiązki i uprawnienia,
czas pracy, praca zmianowa, rozkład czasu
pracy, standard opieki, procedura
definiuje pojęcia: obciążenie pracą, choroba
zawodowa i wypadek przy pracy;
wskazuje typowe etapy procesu

B.W21

EKP_W03

EKP_W04
EKP_W05

EKP_W06

EKP_W07
EKP_W08

B.W22

B.W23
B.W36

B.W35

B.W37
B.W38

EKP_W09

EKP_U01

EKP_U02

EKP_U03

EKP_U04

poszukiwania pracy;
opisuje etapy planowania pracy własnej i ich
znaczenie w rozwoju zawodowym;
Umiejętności
zna przepisy prawne dotyczące
wykonywania zawodu pielęgniarki i
udzielania świadczeń zdrowotnych;
zna możliwości stosowania
odpowiedzialności zawodowej, karnej i
cywilnej w zakresie funkcjonowania
systemu ochrony zdrowia i udzielania
świadczeń zdrowotnych;
kontroluje czynniki obciążające w pracy
pielęgniarki oraz sprzyjające występowaniu
chorób zawodowych i wypadków przy
pracy;
rozwija umiejętności aktywnego
poszukiwania pracy (metody poszukiwania,
curriculum vitae, list motywacyjny,
rozmowa kwalifikacyjna, autoprezentacja);
Kompetencje społeczne

B.W39

B.U17

B.U18

B.U24

B.U25

EKP_K04

systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i D.K02
kształtuje umiejętności, dążąc do
profesjonalizmu;
D.K04
wykazuje odpowiedzialność moralną za
człowieka i wykonywanie zadań zawodowych;
D.K05
przestrzega praw pacjenta;

EKP_K06

przestrzega tajemnicy zawodowej;

EKP_K02
EKP_K03

D.K07

Forma zajęć/metody dydaktyczne: FORMA ZAJEC DYDAKTYCZNYCH
Wykłady – metody podające: wykład informacyjny, pogadanka, opis, objaśnienie lub wyjaśnienie

Środki dydaktyczne - Ustawy, rozporządzenia, statuty , monografie , pomoce o charakterze
graficznym.
Metody weryfikacji efektu kształcenia:
Nr efektu
kształcenia

Metody weryfikacji efektu kształcenia
formujące

podsumowujące

B.W19

Ocena zaangażowania w dyskusji

Egzamin teoretyczny

B.W21

Ocena zaangażowania w dyskusji

Egzamin teoretyczny

B.W22

Ocena zaangażowania w dyskusji

Egzamin teoretyczny

B.W23

Ocena zaangażowania w dyskusji

Egzamin teoretyczny

B.W36

Ocena zaangażowania w dyskusji

Egzamin teoretyczny

B.W37

Ocena zaangażowania w dyskusji

Egzamin teoretyczny

B.W38

Ocena zaangażowania w dyskusji

Egzamin teoretyczny

B.W39

Ocena zaangażowania w dyskusji

Egzamin teoretyczny

B.U17

Ocena zaangażowania w dyskusji

B.U18

Ocena zaangażowania w dyskusji

B.U24

Ocena zaangażowania w dyskusji

B.U25

Ocena zaangażowania w dyskusji

D.K02

Zadania wykonane indywidualnie

D.K04

Zadania wykonane indywidualnie

D.K05

Zadania wykonane indywidualnie

D.K07

Zadania wykonane indywidualnie

Treści programowe:

Wykłady (15h):
1.Znajomość podstaw prawnych z zakresu wykonywania
zawodu pielęgniarki i udzielania świadczeń zdrowotnych .
2.Struktura organizacyjna i zasady funkcjonowania samorządu zawodowego pielęgniarek i
położnych, zadania samorządu w zakresie przyznawania prawa wykonywania zawodu i
wydawania pozwolenia na wykonywanie indywidualnej lub grupowej praktyki
pielęgniarskiej;
3.Znajomośćistniejących możliwości stosowania odpowiedzialności zawodowej , cywilnej,
karnej związaną z wykonywaniem zawodu pielęgniarki.
Samokształcenie (15h):
1. Analiza literatury uzupełniającej
Literatura podstawowa:

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z
późn. zm.)
2. k.p. - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr
21, poz. 94 z późn. zm.)
3. Kodeks karny – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.
4. Kodeks cywilny- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.
5. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzona w Rzymie
dnia 4 listopada 1950 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 z późn. zm.)
6. Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011
7. Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011
8. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U.Nr 112 poz. 654/
Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 29.10.2003r w sprawie kształcenia podyplomowego
pielęgniarek i położnych
Literatura
uzupełniająca:
1. Kodeks Etyki dla pielęgniarek ICN
2. Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej - obowiązujący
od dnia 9 grudnia 2003 r. (przyjęty uchwałą nr 9 IV Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i
Położnych)
3. Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia11.05.2004r. w sprawie szczegółowych warunków
prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo

przeznaczonych dla pielęgniarek lub położnych posiadających świadectwo dojrzałości i
będących absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych
kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej
4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2008 r.
5. Samo - zatrudnienie w zakładach opieki zdrowotnej.
6. Stanowisko Departamentu Pielęgniarek i Położnych dotyczące możliwości przystąpienia
do kształcenia podyplomowego przez pielęgniarkę/ położną udzielającą świadczeń w ramach
wolontariatu
7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń
zabopiegawczych , diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez
pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego.
8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz. 1697z późn.
zm.)
9. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z
2002 r. Nr 101, poz. 926)
10. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst
jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 159 z późn. zm.)

