
ПРОГРАМА ЗА КОНКУРСЕН ИЗПИТ

ПО СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ

за ОКС „Бакалавър” по специалност „Управление на здравните грижи“

1. Социалната медицина като наука - предмет, възникване и развитие;
структура. Функции и взаимовръзки на социалната медицина.

2. Методи в социалната медицина. Социологически метод - социологични
проблеми на медицината, методи за събиране на социологическа информация.

3. Социални фактори на здравето - типове и механизми на влияние. Стилът
на живот като рисков фактор за здравето; предпоставки и критерии за здраво-
словен начин на живот.

4. Социално-медицинският подход в медицинската практика; социална ис-
тория на заболяването - предпоставки; компоненти и значение.

5. Обществено здраве - определение и основни показатели. Демографията
като наука. Статика на населението; типове възрастово-полова структура; де-
мографско застаряване на населението.

6. Динамика на населението. Механично движение на населението. Естест-
вено движение; възпроизводство на населението. Показатели. Социално-меди-
цински проблеми.

7. Заболеваемостта като измерител на общественото здраве. Показатели.
Заболеваемост с временна и трайна нетрудоспособност.

8. Физическото развитие като показател за общественото здраве. Акселе-
рация и хипотези за акселерацията.

9. Семейство и здраве; същност, видове и функции на семейството. Взаи-
мозависимости между семейство и здраве. Негативни взаимоотношения в сис-
темата „семейство-здраве“.

10. Медико-социални проблеми и здравно обслужване на децата. Специфи-
ки в различните периоди на детството; рискови групи. Организация на педи-
атричната помощ; показатели за оценка.

11. Медико-социални проблеми и здравно обслужване на жените; социални
функции. Рискови фактори и групи. Организация на акушеро-гинекологичната 
помощ.

12. Медико-социални аспекти и здравно обслужване на хората от третата
възраст. Характеристика на факторите, ограничаващи независимостта; мерки 
за преодоляването им.

13. Системи на здравеопазването в съвременния свят; здравно-политически
модели; обща характеристика.

14. Първично здравно обслужване - интегрирана система за основна меди-
цинска помощ. Лечебни заведения за извънболнична помощ; лекарят на обща 
практика. 

15. Болнично обслужване. Същност и тенденции в развитието на болницата;
проблеми и предизвикателства. Видове болници, основни функции и задачи. 
Показатели за оценка на дейността.



16. Спешна медицинска помощ (СМП) - същност и роля. Структура на Цен-
търа за СМП; цели, задачи и проблеми. Показатели и критерии за дейността.

17. Здравна политика - същност. Съвременни приоритети на здравната по-
литика.

18. Здравното осигуряване в България. Определение и същност. Национален
рамков договор - предмет. Мисия и перспективи на здравното осигуряване у нас.

19. Здравен мениджмънт
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КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПИСМЕННИЯ ИЗПИТ (ТЕСТ) 

ОТ КОНКУРСНИЯ ИЗПИТ

1. Общи положения

1.1. Преглеждането и оценяването на писмените работи (тестове) по Соци-
ална медицина и организация на здравеопазването се извършва в съответствие 
с Правилника за прием 

2. При разглеждане на кандидатстудентските работи (тестове) и поставяне
на окончателна оценка да се има предвид следното:

2.1.Оценяването на теста ще е съобразено с дидактическите изисквания за 
оценка на тестове от първо и второ познавателно равнище.

2.2. Скалата, по която ще се извършва оценяването е следната:

100% – 90%

верни отговори

89% – 80%

верни отговори

79% – 70%

верни отговори

69% – 60%

верни отговори

Под 60%

верни отговори

Отличен Много добър Добър Среден Слаб




