
ZASADY ZALICZENIA PRZEDMIOTU MEDYCYNA SĄDOWA (RMZ3) 

 

1. Wykłady 

 

Do zaliczenia wykładów konieczna obecność na trzech wykładach (dwa odbyły się w dniu 

11.03.2018 r., jeden w dniu 24.03.2018 r. - prowadząca dr med. Dorota Pieśniak, kolejne  

dwa będzie prowadził prof. Ryszard Pawłowski w dniu 21.04.2018 r.).  

Trzy obecności - ocena dost., cztery obecności – db., pięć obecności – bdb. Wykłady w 

razie nieobecności (lub w celu podniesienia oceny o stopień) można zaliczyć – poprzez 

napisanie pracy zaliczeniowej.  

 

 

2. Konwersatoria 
Konieczna obecność na dwóch konwersatoriach. Jedno odbyło się w dniu 24.03.2018 r., 

kolejne odbędzie się w dniu 9.06.2018 r. w Zakładzie Medycyny Sądowej w Gdańsku, ul. 

Dębowa 23. 

Zbiórka ok. 8.50 przed bocznym wejściem (parking od strony budynku Zakładu 

Toksykologii Środowiska).  

 

Dwie obecności – ocena bdb. W razie nieobecności na konwersatoriach -  konieczne do 

zaliczenia napisanie pracy.  

Jest możliwość odrobienia ćwiczeń sekcyjnych (sądowo-lekarska sekcja zwłok) – w 

Zakładzie Medycyny Sądowej w dowolnym tygodniu – po umówieniu się 

indywidualnym, ale będzie to niełatwe, ponieważ sekcje ustala się często z dnia na dzień, 

a planowe zajęcia ze studentami GUMed w tym roku już się skończyły.   

 

 

Prace niezbędne do zaliczenia zajęć proszę przesyłać do dnia ustalonego na wpisywanie 

zaliczeń mailem na adres: dekape@wp.pl. Wszelkie sprawy organizacyjne również 

kontakt przez e-mail. 

 

 

Termin wpisów zaliczenia do indeksów i kart egzaminacyjnych zostanie podany przez 

dziekanat oraz na grupowego maila. Będzie to możliwe w dniu 9.06.2018 r. po zajęciach, 

dla osób spełniających warunki zaliczenia przedmiotu.  

Zawsze jest możliwość otrzymania wpisu po umówieniu się mailowym w Zakładzie 

Medycyny Sądowej w Gdańsku, ul. Dębowa 23 (tam, gdzie będą ćwiczenia sekcyjne). 

 

 

Tematy prac zaliczeniowych: 

 

Wykłady:  
1. Wczesne i późne znamiona śmierci. Ustalanie czasu śmierci w oparciu o wczesne 

znamiona śmierci. 

2. Urazy mechaniczne – rodzaje ran w zależności od cech działającego narzędzia. 

Możliwe mechanizmy zgonu w przypadkach ciężkich uszkodzeń ciała.   

 

 

 

 

mailto:dekape@wp.pl


Konwersatoria: 
1. Wczesne i późne znamiona śmierci. Oględziny zwłok w miejscu ich ujawnienia – 

ustalanie czasu śmierci. 

2. Stwierdzanie zgonu, oględziny zwłok w miejscu ujawnienia oraz wykonywanie 

sądowo-lekarskiej sekcji zwłok w Polsce – podstawy prawne.  

3. Badanie pośmiertne – rodzaje sekcji zwłok wykonywanych w Polsce. Badania 

dodatkowe w czasie sądowo-lekarskiej sekcji zwłok.  

 

Piśmiennictwo:  
1. Raszeja S., Nasiłowski W., Markiewicz J.: Medycyna sądowa. Podręcznik dla 

studentów. PZWL 1993 

2. Jakliński A., Kobiela J.S.: Medycyna sądowa. Podręcznik dla studentów medycyny. 

PZWL 1975 

3. DiMaio V.J., DiMaio D.: Medycyna sądowa. Wyd. polskie pod red. B. Świątek i Z. 

Przybylskiego. Urban & Partner 2001 

4. Raszeja S., Chróścielewski E.: Sekcja zwłok. PZWL 1990 

5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w 

sprawie stwierdzania zgonu i jego przyczyny (Dz. U. Nr 39, poz. 202) 

6. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst ujednolicony 

Dz.U.2007.14.89) 

 


