ПРОГРАМА
за подготовка за конкурсен изпит
по Социална медицина и здравен мениджмънт
за специалността „Управление на здравните грижи” – ОКС „бакалавър”, 2017 г.
1. Социалната медицина като наука – предмет, структура и развитие.
2. Социологически методи на социалната медицина.
3. Статистически методи в социалната медицина.
4. Развитие на концепцията за здраве. Детерминанти на здравето.
5. Социално-медицински подход към болния.
6. Демографски показатели за статика на населението. Възрастова структура на населението и
влиянието й върху общественото здраве и здравните потребности на населението.
7. Механично движение на населението.
8. Раждаемост и възпроизводство на населението – основни понятия, медико-социални аспекти.
9. Смъртност на населението – основни понятия, тенденции. Медико-социални проблеми на общата
смъртност.
10. Детска смъртност – определение на основните понятия, тенденции у нас и в другите страни;
медико-социални проблеми.
11. Заболеваемостта като измерител на общественото здраве – основни понятия. Източници и методи
за изучаване на заболеваемостта.
12. Медико-социални проблеми на заболеваемостта с временна нетрудоспособност. Показатели за
оценка.
13. Медико-социални проблеми на заболеваемостта с трайна нетрудоспособност (инвалидност).
Показатели за оценка.
14. Епидемиология – развитие, основни понятия.
15. Промоция на здравето – дефиниция, развитие на концепцията за здравна промоция. Подходи.
16. Промоция на здравето – подход на промяна на поведението.
17. Профилактика – определение, нива.
18. Глобализация и здраве. Международно здравно сътрудничество.
19. Здравна политика – нива и източници.
20. Законодателни основи на здравеопазването в България.
21. Здравеопазването като социална система – детерминанти, функции, принципи.
22. Източници на финансиране и методи на заплащане в здравеопазната система.
23. Характеристика на различните типове здравеопазни системи.
24. Здравеопазната система в Република България.
25. Първична медицинска помощ – принципи, организация и функции.
26. Специализирана извънболнична медицинска помощ – организация и функции.
27. Организация на спешната медицинска помощ.
28. Болнична медицинска помощ – видове болнични заведения, функции, структура, организация.
29. Хоспитализация. Пациентът в болницата.
30. Управление и оценка на дейността на болницата.
31. Семейство и здраве.
32. Медико-социални проблеми на женското здраве и майчинството.
33. Задачи и организация на здравните грижи за жените и майките.
34. Медико-социални проблеми на детството и юношеството.
35. Задачи и организация на здравната помощ на децата.
36. Медико-социални проблеми на стареенето в България. Здравно обслужване на възрастното
население.
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УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ТЕСТ (писмен изпит)
по Социална медицина и здравен мениджмънт
за специалност „Управление на здравните грижи“ – ОКС „бакалавър”
1. Всеки въпрос има само един верен отговор.
2. Избраният отговор се отбелязва със знак „Х”, както е посочено в примера по-долу.
3. Кандидат-студентът е длъжен да избере отговор за всеки един въпрос, дори ако се колебае относно
верността на отговора. Не се допуска в листа да има въпроси без отговор.
4. Не се допуска маркиране на повече от един отговор при един въпрос. При наличие на такива
случаи съответният отговор се счита за грешен.
5. Не се допуска изтриване, зачеркване и други поправки в съответния ред. При наличие на такива
отговорът се счита за грешен.
6. Листът за отговори не може да се подменя при никакви обстоятелства.
Пример:
Въпрос: Възрастовата структура на населението не оказва влияние върху:
А. нивото на общата смъртност
Б. нивото на раждаемостта
В. нивото на детската смъртност
- Верният отговор на въпроса е В.
Буквата „В” се зачерква със знака „Х”.

