Politechnika Opolska
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii

Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów

Fizjoterapia
Ogólnoakademicki
Studia drugiego stopnia

Nazwa przedmiotu

Zagadnienia prawne

Subject Title
Całk.

2

Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu

Studia stacjonarne
III
Nauki podst. (T/N)

T

Legal issues
ECTS (pkt.) 2
Tryb zaliczenia przedmiotu
Kod przedmiotu
Kont.
1,2 Prakt.
Zaliczenie na ocenę
IIF-III-06
Nazwy
Ogólna teoria fizjoterapii, propedeutyka fizjoterapii
przedmiotów
1. Student potrafi wymienić zasady, cele, metody fizjoterapii.
Wiedza
2. Potrafi interpretować przepisy obowiązujące w służbie zdrowia.
Umiejętności
1. Śledzi reformy i zmiany zachodzące w służbie zdrowia.
Kompetencje
1. Dyskutuje na temat funkcjonowania służby zdrowia.
społeczne
2. Wygłasza sądy dotyczące praw pacjenta.

Program przedmiotu
Forma zajęć
Wykład

L. godz. zajęć w sem.
Prowadzący zajęcia
Całkowita
Kontaktowa
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
50
30
dr Mariusz Migała
|

Treści kształcenia
Wykład

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Sposób realizacji Wykład multimedialny
Tematyka zajęć
Wprowadzenie, wyjaśnienie terminów rehabilitacja, fizjoterapia, kinezyterapia,
rewalidacja
Przepisy bhp i zasady pracy fizjoterapeuty
Omówienie podstawowych aktów prawnych obowiązujących w służbie zdrowia i
dotyczących bezpośrednio wykonywania zawodu fizjoterapeuty
Omówienie projektu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty
Znaczenie i miejsce fizjoterapii w ochronie zdrowia
Znaczenie rozmowy z chorychm w fizjoterapii i podstawy etyki fizjoterapeuty
Struktura i model kształcenia fizjoterapeutów w polsce w świetle założeń i zaleceń
Światowej Konfederacji Fizjoterapeutów (WCPT)
Problemy terminologiczne: Polska- Unia Europejska
Wykaz ważniejszych aktów prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych

Liczba godzin
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Niepełnosprawni – pełnoprawni obywatele
Przepisy dotyczące zaopatrzenia ortopedycznego, dostępności obiektów dla osób
niepełnosprawnych, komunikacja, niepełnosprawni uczniowie, zakłady pracy
Karta Praw Osób Niepełnosprawnych
Wykaz organizacji zrzeszających i działających na rzecz osób niepełnosprawnych

2
2

Przepisy dotyczące działalności związków zawodowych zrzeszających
fizjoterapeutów

2

14.
Zaliczenie
15.
L. godz. pracy własnej studenta

20
L. godz. kontaktowych w sem.
Pisemne
kolokwium
końcowe
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
efektów kształcenia

2
2

2
30

KF_W25 Potrafi wymienić i interpretować standardy
1. międzynarodowe w zakresie

Wiedza

Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia

fizjoterapii
KF_W26 Zna podstawowe pojęcia z zakresu ochrony
2.
własności intelektualnej oraz prawa autorskiego
KF_W27 Zna prawa pacjenta, prawa i obowiązki pracodawcy,
3.
pracowników oraz własne
KF_U08 Potrafi ocenić skalę problemów niepełnosprawności
1. w ujęciu demograficznym, epidemiologicznym, prawnym i

Umiejętności

ekonomicznym
KF_U19 Umie stosować i przestrzegać zasad prawnych w
placówkach zajmujących się rehabilitacją osób
2.
niepełnosprawnych w kontekście prawa cywilnego, prawa
pracy
KF_K04 Okazuje dbałość o prestiż zawodu fizjoterapeuty

Kompetencje
społeczne

1. poprzez wykorzystanie i promowanie standardów

międzynarodowych fizjoterapii
KF_K11 Stosuje przepisy i realizuje zadania, stosując zasady
2.
BHP obowiązujące w placówkach ochrony zdrowia

Metody dydaktyczne:
Wykład - przekaz słowny, pokaz multimedialny.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Test pisemny.
Literatura podstawowa:
[1] Beauchant T. L., Childress J. F.: Zasady etyki medycznej, KiW Warszawa 1996.
[2] Cywińska – Wasilewska G.: Podstawowe problemy rehabilitacji i etyki, AWF Poznań 2004.
Goławski M., Grodnem M. R., Kiebzak W.: Fizjoterapia i fizjoterapeuta – aspekty prawne zawodu,
[3] Postępy Rehabilitacji 2006, 2, s.23-27.
[4] Nestorowicz M.: Prawo medyczne, Toruń 1994.
[5] Projekt ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.
[6] Kodeks etyczny fizjoterapeuty Rzeczpospolitej Polskiej, Kielce 2009.
Literatura uzupełniająca:
[1] Hołówka J.: Etyka w działaniu, Warszawa 2001.
Szewczyk K.: Dobro, zło i medycyna. Filozoficzne podstawy bioetyki kulturowej, Warszawa – Łódź
[2] 2001.
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