
ТЕСТ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКИ ИЗПИТ ПО СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА 

ОКС"БАКАЛАВЪР" 04.07.2019Г. - ВАРИАНТ 2 

1. „Социални наричаме тези фактори на здравето, които са свързани с 
обществената същност на човека, с неговия ежедневен живот в 
производствената, битовата и обществената сфера." 

о Вярно 

о Погрешно 

2. Статиката на населението изучава: 

о Структурата и вида на населението 

о Заболеваемостта на населението 

о Броя и състава на населението 

3. Понятието физическо развитие отразява съвкупността от: 

о Морфологични, функционални, физически признаци 

о Морфологични, Функционални, психически признаци 

о Медицински, функционални, психически признаци 

4. Коя от посочените институции е представител на висшия мениджмънт: 

о Министерство на здравеопазване 

о РЦЗ 

о Управител на болница 

5. „Здравната политика е официално възприетата в дадена страна дългосрочна 
линия на развитие на националната здравеопазна система." 

о Вярно 

о Погрешно 

6. Понятието „моментна болестност" включва: 

о Съвкупността от новопоявилите се заболявания през годината 

о Съвкупността от всички заболявания - нови и стари - към даден момент 

о Съвкупността от всички регистрирани през годината заболявания -

новопоявили се и съществуващи по-рано 

7. Неонаталната детска смъртност включва: 

о Брой умрели деца до 28 ден 

о Брой мъртвородени и умрели до 7 ден 

о Брой мъртвородени и умрели до 28 ден 

8. "Законът за лечебните заведения не гарантира равнопоставеност на 

лечебните заведения с държавна, общинска или частна собственост." 

о Вярно 

о Грешно 
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9. За практически цели социалните фактори на здравето се класифицират в 

следните групи: 

о Социална микросреда, сфери на влияние, социална макросреда 

о Социална микросреда, сфери на влияние, личностни фактори 

о Социална микросреда, личностни Фактори, социална макросреда 

1 О. "В основата на демографския преход стоят застаряването, заболеваемостта 

и репродуктивното поведение на населението." 

о Вярно 

о Погрешно 

11. Здравеопазване с преобладаващ частен сектор има в: 

о Великобритания 

о Италия 

о Канада 

О САЩ 

12. Интегрираща фигура в системата на първичното здравно обслужване е: 

о Лекар по вътрешни болести 

о Лекар по детски болести 

о Лекар по обща медицина 

13. Медика-социалните потребности са свързани с: 

о Личността на индивида, семейно-битовата среда, обществено-битовата 

среда, природната среда 

о Личността на индивида, семейно-битовата среда, професионално-трудовата 

среда, обществено-битовата среда 

о Личността на индивида, микросредата, професионално-трудовата среда, 

обществено-битовата среда 

14. Образователно-квалификационната степен на главната медицинска 
сестра (акушерка, рехабилитатор) трябва да е: 

о Бакалавър по здравни грижи 

о Магистър по здравни грижи 

о Магистър по обществено здраве и здравен мениджмънт 

15. Спешната медицинска помощ е насочена към: 

о Възстановяване на остро настъпили животозастрашаващи нарушения 

о Поддържане виталните функции на организма 

о Всичко изброено 
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16. Многопрофилните болници имат разкрити и функциониращи: 

о Най-малко 2 отделения или клиники по основните медицински специалности 

о Най-малко 3 отделения или клиники по основните медицински 

специалности 

о Най-малко 4 отделения или клиники по основните медицински специалности 

17. Националният рамков договор се подписва между: 

о НЗОК и Министерство на здравеопазването (МЗ) 

о НЗОК и Български лекарски съюз (БЛС) 

о НЗОК, Български лекарски съюз и Българският зъболекарски съюз (БЗС) 

18. Главен критерий за определяне на приоритетите на здравната политика е: 

о Достатъчни финансови ресурси 

о Налична инфраструктура и обезпеченост с медицински специалисти 

о Здравните потребности на населението 

19. При събиране на информация за съставяне на социална история на 
заболяването задължително изискване е изслушването по време на разговора 
да бъде: 

о Пасивно, без проява на отношение 

о Активно и съпричастно 

о Няма изисквания 

20. Центровете за спешна медицинска помощ са на пряко подчинение на: 

о Общинските болници 

о Министерство на здравеопазването 

о Регионалните здравни инспекции 

21. Осигуряването на лицата, неучастващи в набирането на осигурителни 
вноски се поема от: 

о Държавата 

о Общинските бюджети 

о Частни здравно-осигурителни фондове 

о Български червен кръст 

22. Кои са пасивните методи за изучаване на заболеваемостта: 

о Изучаване на заболеваемостта по данни от обръщаемостта 

о Информация от индивида и членовете на неговото семейство 

о Профилактични прегледи 

О Изучаване на заболеваемостта по данни от причини за умиранията 
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23. Посочете кои от изброените процеси са обект на особено внимание в 
демографията: 

о икономическа стабилност 

о плодовитост 

о природни бедствия 

о смъртност 

о брачност 

о миграция 

24. Предмет на Националния рамков договор са правата и задълженията на: 

о НЗОК, БЛС и ССБ 

о нзок и мз 

о Изпълнителите на извънболнична помощ 

о Здравно осигурените лица 

о НЗОК и министерски съвет 

25. Първичното здравно обслужване е интегрирана система за основна здравна 

помощ, която е: 

о Основана на научно достоверни и социално приемливи методи 

о Достъпна основно за пациенти с хронични заболявания 

о Насочена към най-честитите заболявания на населението 

о Икономически ефективна 

о Универсално достъпна 

26. Демографското застаряване на населението води до: 

о Намаляване на жените във Фертилна възраст 

о Намаляване на трудоспособното население 

о Намаляване на здравно-медицинските потребности 

о Икономическо стабилизиране 

о Увеличаване на населението в пенсионна възраст 

27. Механизмите на влияние на социалните фактори върху здравето според 
D. Armstrong са: 

о Пряко влияние 

о Индиректно влияние 

о Директно влияние 

о Непряко влияние 
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28. Кои са четирите елемента, които формират структурата на социалната 

медицина: 

о Наука за общественото здраве 

о Гранични социомедицински дисциплини 

о Хуманитарни науки 

о Профилни социомедицински науки 

о Биосоциални науки 

о Обща социална медицина 

29. "Здравната активност" е: 

о Системен контрол на собственото здравно състояние 

о Осигуряване на организма на достатъчно сън 

о Усвояване на здравни умения 

о Усвояване на здравни знания 

30. Посочете кои са четирите основни функции на семейството: 

о Преодоляване на самотата 

о Възпроизводство, възпитание и подготовка на човека за социален живот 

о Производство на средства за живот и организация на тяхното потребление 

о Любов и разбирателство в семейството 

о Задоволяване на емоционални и сексуални потребности 

о Подкрепа на членовете на семейството 

о Осигуряване на материални придобивки 

31. Избройте три фактора, с които е свързан начинът на живот: 
о 

о 

о 

материал110-битови условия; изповядвана религия; традиции; трудова дейност; обществена 

дейност; социални контакти; - 3 т. 

32. Посочете три от основните демографски показатели за естествено 
движение на населението: 

о 

о 
������������������������������ 

о 

раждаемост; смъртност; естествен прираст; детска смъртност; обща детска смъртност; 
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33. Избройте три от мотивите, които според Т. Трендафилов играят роля 

за здравословен начин на живот: 

о 

о 

[j 

от здравно-раuионално естество; от естетическо естество; от морално естество; от соuиално

психическо естество; от икономическо естество; - 3 т. 

34. Избройте признаците, които се използват при изучаване на физическото 
развитие: 

о 

о 

о 

антропометрични; физиометрични; соматоскопични 3 т. 

35. Избройте три типа здравни заведения, които реализират акушеро

гинекологичната помощ: 

о 

о 

о 

АГ клиники. спеuиализирани АГ болниuи, АГ отделения към общински болници, АГ в ДКЦ, 

частно практикуващи АГ спеuиалисти- Зт. 

36. Избройте четирите типа здравно обслужване според D. Armstrong: 

о 

о 

о 

о 

самопомощ (здравно самообслужване); общинно обслужване (домашно обслужване); групи за 

взаиl\юпо�ощ; професионално здравно обслужване - 4т. 

37. Избройте имена на трима български учени, допринесли за развитието на 
социалната медицина: 

о 

о 

о 

А. Панев; Хр. Петков; К. Гаргов; Т. Захариев; Тр. Трендафилов;- З т. 

38. Подредете no важност групите заболявания в структурата по причини 
за смърт: неоnлазми; болести на органите на кръвообръщението; болести 
на дихателната система; травми и отравяния 

о 

о 

о 

о 

болести на органите на кръвообръщение; неоплазми; 
травми и отравяния; болести на дихателната система 
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39. Избройте три мерки за борба с насилието по отношение на жените: 
о 

о ������������������������������ 

о ������������������������������ 

горещи телефонни линии, кризисни центрове, превантивни кампании, специализирани правни 

услуги. забрана на детската проституция, борба с трафика на жени -3т. 

40. Избройте три основни функции на здравната служба: 

:J 

:J ·���������������������������������� 

о 

профилактика и промоция на здравето, диагностика, лечение, рехабилитация, експертиза на 

трудоспособността, квалификация на персонала -3 т. 

41. Избройте четири генерални приоритета на здравната политика в 
международен мащаб: 

о 

о ���������������������������������� 

о 
:J 

акцент на първичните здравни грижи; промоция на здравето; повишаване ефективността в 
здравеопазването; пазарни принципи и механизми в здравеопазването; качество на здравното 
обслужване: регионализация и децентрализация; здравен мениджмънт- 4т. 

42. Обект на приложение на резултатите от социално-медицинските изследвания са : 

:J 
:J 

1\1едико-социалната помощ, организацията на здравеопазването - 2 т. 

43. Избройте типовете управленски решения според нивото, на което се вземат: 

:J ���������������������������������-

о 

:J 

Стратегически: административни; оперативни-3 т. 

44. Избройте пет вида дейности, осъществявани в амбулаториите за първична или 
специализирана извънболнична помощ: 

о 

о ���������������������������������-

о 

:J ���������������������������������-

:J ���������������������������������-

извършват диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни, консултации, 

профилактика; предписват изследвания, манипулации, домашни грижи, лекарства; експертиза 

на временна нетрудоспособност; медицинска помощ при бременност и майчинство; грижи за 

физическо и психическо развитие на лица до 18 г; здравна промоция и профилактика; издават 

документи: насочват за болнична помощ - бт. 

45. Избройте функциите на социалната медицина: 

:J 

о 
���������������������������������� 

:J 
���������������������������������� 

интегративно-методологична; социално-етична; здравно-управленска-3 т. 
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46. Избройте три основни критерия за здравословен стил на живот: 
о 

о 

о 

здравна активност; антирисково поведение; самопомощ и взаимопомощ; психологическа 

нагласа за партньорство и обществена ангажираност -3 т. 

47. Избройте три от методите на социалната медицина: 

о 

о 

о 

исторически; статистически; икономически; математическо моделиране; информатика; 
епидемиологичен;-3 т. 

48. Посочете видовете болници по териториален обхват на обслужваното 

население: 

о 

о 

о 

о 

районни (общински) болници; областни болници; междуобластни болници; национални 

бол11ици - 4т. 

49. Трите измерения на интегративната роля на първичното здравно 

обслужване са: 

о 

о 

о 

функционална интеграция, организационна интеграция, образователна интеграция - Зт. 

50. Избройте три от специфичните трудности на управленската дейност в 
здравеопазването: 

о 

о 

о 

здравеопазването е система от смесен тип; липсва възможност за предсказване на резултатите; 

трудности в количествената оценка на ефекта; има много случайни фактори - Зт. 
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