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Wymagania wstępne: 

Student powinien posługiwać się następującymi pojęciami: zdrowie, promocja zdrowia, 

profilaktyka zdrowotna. Student powinien także posiadać umiejętności identyfikacji przyczyn 

chorób, a szczególnie różnych zachowań zdrowotnych wpływających na zdrowie człowieka. 

Wymagania wstępne dotyczą wiedzy i umiejętności, które student nabywa podczas nauki 

w szkole ponadgimnazjalnej. 

Ogólny opis i cel przedmiotu: 

Celem nauczania przedmiotu w zakresie Wybranych Aspektów Zdrowia Publicznego jest 

zapoznanie studentów pedagogiki z wybranymi zagadnieniami organizacji ochrony zdrowia oraz 

promocji zdrowia. Głównym zadaniem nauczania przedmiotu prowadzonego w formie cyklu 

wykładów jest przygotowanie studentów do działalności profilaktycznej Konwersw zakresie 

ochrony zdrowia. Zdrowie publiczne może być określone jako nauka i sztuka zapobiegania 

chorobom, przedłużania życia oraz promowania zdrowia i sprawności fizycznej poprzez 

zorganizowane wysiłki społeczności oraz na rzecz higieny środowiska, kontrolę chorób 

zakaźnych, oświatę dotyczącą higieny osobistej, tworzenia i funkcjonowania służb medycznych i 

opiekuńczych 

w celu wczesnego diagnozowania i zapobiegania chorobom oraz rozwijania takich społecznych o 

Zdrowie publiczne leży w interesie każdego człowieka. Dlatego w ciągu wieków 

w społeczeństwach stopniowo powstawały specjalne zawody, instytucje i służby, których celem 

było tworzenie i wdrażanie strategii poprawy stanu zdrowia obywateli oraz podejmowanie w tym 

zakresie praktycznych działań. Działania te mają na celu zapobieganie chorobom, przywracanie 

zdrowia i jej promowanie, a także utrzymanie czystości środowiska. W tym kontekście dają się 

wyróżnić trzy odrębne, ale powiązane ze sobą, sposoby podejścia do problemu poprawy stanu 

zdrowia jednostek i społeczeństw. Pierwszy z nich to biologiczna, farmakologiczna i techniczna 

ingerencja na poziomie cząsteczkowym, komórkowym i narządowym. 

Drugi sposób to działania kliniczne typu lekarz-pacjent, pielęgniarka-pacjent lub terapeuta- 

pacjent w domach, przychodniach, szpitalach oraz podobnych instytucjach. Trzeci wcale nie 

najmniej ważny sposób, to działania w odniesieniu do całych populacji podejmowane przez 

ochronę zdrowia i personel administracyjny w dużych i małych społecznościach na wszystkich 

poziomach, zarządzania w skali całego kraju, jak również w zakładach pracy i innych 

instytucjach. 

Całość tematyki stanowi program z zakresu podstaw zdrowia publicznego, którego 

podstawowe zasady mają na celu ochronę jednostki oraz poszczególnych grup społecznych przed 

niekorzystnymi następstwami czynników działających na organizm człowieka. 

 



EFEKTY KSZTAŁCENIA Symbole EK 

Wiedza:  
 

K_W10 

K_W11 

K_W14 

zna problematykę zdrowia publicznego 

definiuje i ocenia zjawiska zdrowotne w populacji 

rozumie i poddaje analizie procesy prospołeczne ważne dla zdrowia i jego 

ochrony oraz wybrane strategie promocji zdrowia i zdrowego stylu życia 

   ma wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji 
edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, 

pomocowych i terapeutycznych 

zna biologiczne i społeczne podstawy kształcenia i wychowania 

zna systemy ochrony zdrowia w Europie 

zna zagadnienia z zakresu higieny pracy 

zna podstawowe pojęcia ergonomiczne 

definiuje pojęcie zdrowia oraz wymienia metody jego oceny 

Umiejętności:  

 

      K_U08 

K_U11 

wykazuje umiejętności w zakresie: prowadzenia kontroli zdrowotnej 

procesu pracy, prowadzenia edukacji zdrowotnej i realizowania 

programów zdrowotnych 

   potrafi twórczo animować prace nad własnym rozwojem i rozwojem 
uczestników edukacyjno-wychowawczych oraz wspierać ich 

samodzielność w zdobywaniu wiedzy i inspirować do działań na rzecz 

uczenia się przez całe życie 

   posiada zdolność do prawidłowej oceny skuteczności podjętych działań 
zdrowotnych 

   rozumie znaczenie zdrowego stylu życia, higieny w działalności 
prewencyjnej 

potrafi opisać sposoby oceny stanu zdrowia populacji 

opracowuje historię rozpoznawania chorób społecznych 

potrafi posługując się odpowiednią literaturą opisać wybrane problemy 

zdrowotne 

potrafi napisać dowolny program zdrowotny 

opisuje występowanie chorób zakaźnych i społecznych w populacji 

identyfikuje zagrożenia zdrowotne współczesnych społeczeństw świata 

Kompetencje społeczne:  
 

K_K07 
potrafi uczestniczyć w różnych formach działań z zakresu promocji 

zdrowia i profilaktyki chorób, a także w grupach i organizacjach 

realizujących działania pedagogiczne 

  jest wrażliwy na problemy edukacyjne, gotowy do komunikowania się i 

współpracy z otoczeniem 

  potrafi propagować i aktywnie kreować zdrowy styl życia i promocje 

zdrowia 

Metody kształcenia: 

wykład informacyjny i ćwiczenia 

Formy sprawdzania efektów kształcenia: 

Efekty kształcenia dotyczące wiedzy W10, W11, W17 oraz umiejętności U11 będą oceniane 

poprzez pracę pisemną z pytaniami otwartymi sprawdzającą wiedzę i umiejętności operowania 

nią jako: 
 



1. dostateczne – przy osiągnięciu przez studenta wyniku w granicach 51-59%, ocena 

dostateczna (3,0), 

2. więcej niż dostateczne – 60-69%, ocena dostateczny plus (3,5), 

3. dobre – 70-79% - ocena dobra (4,0), 

4. więcej niż dobre – 80-89%, ocena dobry plus (4,5), 

5. bardzo dobre – 90-100%, ocena bardzo dobra (5,0). 

Treści: 

1. Procesy kształtujące problematykę zdrowia publicznego 
2. Czynniki kształtujące stan zdrowia społeczeństwa 

3. Epidemiologiczne uwarunkowania zdrowia 

4. Podstawy kształcenia i wychowania w ujęciu społecznym i biologicznym 

5. Zagadnienia higieny psychicznej człowieka 

6. Higiena żywienia a zdrowie populacji 

7. Funkcjonowanie zakładów opieki zdrowotnej i instytucji opiekuńczych, edukacyjnych. 

8. Higiena pracy i zagadnienia pokrewne 

9. Normy i zasady higieny pracy umysłowej człowieka 

10. Podstawowe pojęcia ergonomiczne 

11. Ergonomiczne kształtowanie środowiska 

12. Ergonomia a zdrowie człowieka 

13. Wybrane zagadnienia z zakresu higieny ogólnej 

14. Zagrożenia zdrowotne występujące w środowisku zamieszkania 

15. Styl życia a zdrowie człowieka 

16. Zagadnienia profilaktyki uzależnień 

17. Definicje i podstawowe pojęcia epidemiologiczne 

18. Ocena stanu zdrowia ludności 

19. Analiza częstości występowania chorób w danej populacji 

20. Opisywanie występowania chorób zakaźnych w populacji 

21. Organizacja zabezpieczenia sanitarno - epidemiologicznego 

22. Zagrożenia zdrowotne współczesnych społeczeństw świata 

23. Działania edukacyjno - promocyjne w zdrowiu publicznym 

24. Współczesne pojęcie zdrowia i jego metody oceny 

25. Zdrowie publiczne a medycyna społeczna 

26. Choroby o znaczeniu społecznym 

27. Programowane działania na rzecz zdrowia 

28. Aktualne możliwości finansowania działań zdrowotnych 

29. System opieki zdrowotnej w Polsce 

Literatura: 

Podstawowa (3-5 pozycji): 
1. Karski J.B.: Promocja zdrowia. Wydawnictwo IGNIS. Warszawa. 1999. 

2 Indulski J., Jethon Z., Dawydzik T : Zdrowie publiczne. IMP. Łódź. 2000. 

3 Jethon Z., Grzybowski A.: Medycyna zapobiegawcza i środowiskowa. 

PZWL. Warszawa.2000. 

4. Buczyński A., Dziedziczak – Buczyńska M.: Zdrowie Publiczne. WSHE. 2004. 

5. Pike S., Forster D.: Promocja zdrowia dla wszystkich. Wyd. Czelej, Lublin 1998. 

Uzupełniająca: 

1. Wąsowicz P.E.: Edukacja w Zdrowiu Publicznym i Medycynie Społecznej. W: Zdrowie 

Publiczne i Medycyna Społeczna. UAM, 2000. 

2. Kulik T.B., Latalski M.: Zdrowie publiczne. Wydawnictwo CZELEJ. Lublin 2002 

3. Karski J.: Praktyka i teoria. Promocji Zdrowia. Wybrane zagadnienia. Wydawca 
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4. Marcinkowski J.T.: Higiena, profilaktyka i organizacja w zawodach medycznych. PZWL. 

Warszawa. 2003. 

5. Shortell S.M., Kałuzny A.D.: Podstawy zarządzania opieką zdrowotną. Wydawnictwo 

medyczne „ Vesalius” Kraków 2001. 



Bilans nakładu pracy studenta  i przyznanych punktów ECTS:  

 

Rodzaje aktywności 

KONTAKTOWE 
-wymagające 

bezpośredniego 
udziału nauczycieli 

akademickich P
ra

k
ty

cz
n

e Nakład pracy studenta w godz. 

Studia nstac. 

 

  
 

konwersatorium 
  18 

Konsultacje  teoretyczne 
tak  10 

Samodzielne studiowanie tematyki wykładow i 

ćwiczeń 
praca własna  33 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta   godz. ECTS 

GODZINY OGÓŁEM  
 61 2 

W tym godziny kontaktowe  
 18 1 

W tym obciążenie studenta związane z samodzielną pracą 

 

 43 2 

 

 

 


