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A. Cel przedmiotu

xxx

B. Program przedmiotu

Zdrowie - definicje i mierniki. Ryzyko choroby i uszczerbku na zdrowiu. Pojęcie systemu zabezpieczenia zdrowotnego.
Aspekty systemu zabezpieczenia społecznego w zabezpieczeniu zdrowotnym. Finansowanie systemów ochrony
zdrowia - ujęcia porównawcze. Solidaryzm ryzyka i solidaryzm dochodowy w systemach zabezpieczenia zdrowotnego.
Koszyk gwarantowanych świadczeń zdrowotnych Publiczne, prywatne i publiczno-prywatne zabezpieczenie zdrowotne.
Doubezpieczenie zdrowotne.
C. Szczegółowe przedmiotowe efekty kształcenia

Wiedza

Umiejętności

Student powinien być w stanie:
1. Opisać pojęcie zdrowia i określić jego determinanty.
2. Scharakteryzować główne społeczne, kulturowe, polityczne i ekonomiczne przesłanki
istnienia powszechnych systemów ochrony zdrowia na świecie.
3. Rozróżniać modele zabezpieczenia zdrowotnego.
4. Scharakteryzować źródła finansowania systemów ochrony zdrowia.
5. Określić rolę i znaczenie doubezpieczenia zdrowotnego.
6. Opisać możliwości wprowadzenia dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych.
Student powinien umieć:
1. Rozumować w kategoriach zabezpieczenia zdrowotnego.
2. Interpretować rzeczywiste dane i zjawiska w kategoriach zdobytej wiedzy o systemach
zabezpieczenia zdrowotnego.
3. Krytycznie analizować systemy ochrony zdrowia, formułować własne sądy na ich temat.
4. Ocenić propozycje reform systemów ochrony zdrowia, w szczególności możliwości
wprowadzania do systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych.
5. Ocenić systemy zabezpieczenia zdrowotnego, w szczególności z punktu widzenia
zastosowania w nich rozwiązań ubezpieczeniowych.
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D. Semestralny plan zajęć

1

Definicje zdrowia. Determinanty zdrowia. Potrzeby zdrowotne. Uwarunkowania stanu zdrowia.
Mierniki zdrowia. Polityka zdrowotna a system zabezpieczenia zdrowotnego. Aspekty ryzyka
choroby.

2

System zabezpieczenia zdrowotnego - analiza aspektów sytemu. Modele systemów
zdrowotnych.

3

Systemy zabezpieczenia zdrowotnego, ryzyko choroby - aspekt kosztów leczenia: ujęcia
porównawcze.

4

Systemy zabezpieczenia zdrowotnego, ryzyko choroby - aspekt utraty możliwości zarobkowania:
ujęcia porównawcze.

5

Narodowe rachunki zdrowia.

6

Problem koszyka gwarantowanych świadczeń zdrowotnych.

7

Polityka lekowa.

8

Doubezpieczenie zdrowotne.

9

Doubezpieczenie zdrowotne - produkty nieodszkodowawcze.

10

Doubezpieczenie zdrowotne - produkty odszkodowawcze.

11

Zabezpieczenie pielęgnacyjne. Doubezpieczenie pielęgnacyjne.

12

Zdrowie w świetle badań - oceny obiektywne i subiektywne.

13

Kierunki zmian w systemach ochrony zdrowia: ujęcia porównawcze.

14

Rozwiązania publiczno-prywatne w zabezpieczeniu zdrowotnym: ujęcia porównawcze.

15

Test egzaminacyjny. Omówienie wyników.

E. Literatura podstawowa (obowiązkowe podręczniki)

T.Getzen, Ekonomika zdrowia, PWN, Warszawa 2000; T.Szumlicz, Podmiotowość w zarządzaniu zmianą systemu
ochrony zdrowia, GSK, Warszawa 2007; W.C.Włodarczyk, Polityka zdrowotna w społeczeństwie demokratycznym,
Vesalius, Łódź, Kraków, Warszawa 1996.
F. Literatura uzupełniająca

T.Szumlicz, Ubezpieczenia społeczne. Teoria dla praktyki, Wydawnictwo Branta, Bydgoszcz - Warszawa 2005;
B.Więckowska, Ubezpieczenie pielęgnacyjne, SGH, Warszawa 2008; C.Włodarczyk, Reformy zdrowotne. Uniwersalny
kłopot, UJ, Kraków 2003.
G. Najważniejsze publikacje autora(ów) dotyczące proponowanych zajęć

1. Zdrowie i jego społeczne odniesienia, w: Zarządzanie systemem ochrony zdrowia. Aspekty ekonomiczno-społeczne, III
wyd. zmienione i uzupełnione, red. nauk. V. Korporowicz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, s. 75-82. 2.
Zdrowie w teorii ekonomii, w: Zarządzanie systemem ochrony zdrowia. Aspekty ekonomiczno-społeczne, III wyd.
zmienione i uzupełnione, red. nauk. V. Korporowicz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, s. 19-33. 3. Równość
płci? Między fikcją a prawdą, w: Współczesne problemy demograficzne. Rzeczywistość i mity. Ujęcie krajowe, regionalne
i globalne, red. J. Osiński, OW SGH, Warszawa 2011, s. 459-480. 4. Zdrowie jako kategoria społeczno-ekonomiczna,
"Gospodarka Narodowa" nr 7-8/2011. 5. Promocja zdrowia. Kształtowanie przyszłości, wydanie II zmienione i
uzupełnione, OW SGH, Warszawa 2008, ss. 216. 6. Przemiany instytucjonalne w ochronie zdrowia w Polsce w dobie
reformy, (współautorstwo z: M. Godlewskim, J. Gralińskim), w: Zarządzanie systemem ochrony zdrowia. Aspekty
ekonomiczno-społeczne, III wyd. zmienione i uzupełnione, red. nauk. V. Korporowicz, Oficyna Wydawnicza SGH,
Warszawa 2012, s. 195-218.
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H. Sygnatury wymaganych prerekwizytów

nie są wymagane

I. Wymiar i forma zajęć
Stacj.

Sb.Niedz.

Popołud.

Ogółem:

30

16

30

Wykład

30

16

30

J. Elementy oceny końcowej

egzamin testowy

80%

egzamin ustny

20%

K. Wymagana znajomość języka obcego

nie jest wymagana

L. Kryteria selekcji

M. Metody prowadzenia zajęć

Wykład

