Wykaz pytań na egzamin magisterski dla studentów piszących prace dyplomowe z
zakresu prawa medycznego.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Etyka lekarska.
Prawo medyczne w systemie prawa.
Konwencja bioetyczna z Oviedo 1997 r.
Konstytucyjne prawo do ochrony zdrowia.
Transgraniczna pomoc medyczna.
Art. 168 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Koordynacja czy
harmonizacja w zakresie ochrony zdrowia publicznego?
7. Informacja o stanie zdrowia. Zakres przedmiotowy i podmiotowy.
8. Przywilej terapeutyczny. Nieudzielanie informacji o stanie zdrowia.
9. Zgoda na zabieg leczniczy.
10. Zdolność do wyrażania zgody na zabieg a zdolność do czynności prawnych.
11. Forma zgody na zabieg. Zgoda blankietowa.
12. Odpowiedzialność cywilna lekarza za leczenie bez zgody pacjenta.
13. Odpowiedzialność karna lekarza za leczenie bez zgody pacjenta.
14. Przekroczenie zakresu zgody na zabieg.
15. Poszerzenie pola operacyjnego.
16. Pojęcie pacjenta. Rodzaje pacjentów.
17. Pacjent małoletni.
18. Pacjent psychiatryczny.
19. Przymus leczenia.
20. Błąd sztuki medycznej. Typologia.
21. Eksperyment medyczny.
22. Eksperyment badawczy.
23. Eksperyment leczniczy.
24. Eksperyment z udziałem małoletniego.
25. Zabiegi estetyczne.
26. Zadośćuczynienie w procesach lekarskich.
27. Dowodzenie w procesach lekarskich. Rola biegłych.
28. Transplantacje ex vivo.
29. Transplantacje ex mortuo.
30. Przeszczepy szpiku u małoletnich.
31. Treść i zakres tajemnicy lekarskiej.
32. Uchylenie tajemnicy lekarskiej.
33. Tajemnica lekarska w postępowaniu cywilnym i karnym.
34. Lekarski obowiązek udzielania pomocy.
35. Odpowiedzialność lekarza za nieudzielenie pomocy.
36. Lekarz gwarant i jego odpowiedzialność.
37. Przesłanki odpowiedzialności cywilnej lekarza.
38. Odpowiedzialność cywilna a pracownicza lekarza.
39. Obiektywizacja odpowiedzialności lekarza. Postępowanie przed komisją w
świetle ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
40. Wykonywanie zawodu lekarza. Nabywanie i utrata uprawnień do wykonywania
zawodu.
41. Samorząd lekarski.
42. Odpowiedzialność dyscyplinarna lekarza.
43. Sankcje w odpowiedzialności dyscyplinarnej.

44. Zadania Izb lekarskich.
45. Prawne i etyczne aspekty macierzyństwa zastępczego.
46. Prawne i etyczne problemy sztucznej prokreacji.
47. Prawne i etyczne dylematy związane z postępem medycyny.
48. Podstawowe prawa pacjenta.
49. Postępowanie w stanach terminalnych.
50. Eutanazja – aspekty prawno-karne.

