ПРОГРАМА ЗА КОНКУРСЕН ИЗПИТ ПО СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА И
ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ
за ОКС „Магистър” по „Управление на здравните грижи”
(три семестъра), за учебната 2022/2023 г.
1. Групово и обществено здраве - определение и основни показатели.
Статика на населението. Динамика на населението - механично и естествено
движение. Показатели. Социално-медицински проблеми.
2. Заболеваемост. Източници и методи за изучаване. Заболеваемост за временна и трайна нетрудоспособност. Показатели; анализ.
3. Семейство и здраве. Функции на семейството. Взаимозависимости между
семейство и здраве. Негативни взаимоотношения в системата „семейство-здраве“. Рискови семейства.
4. Медико-социални проблеми и здравно обслужване на децата. Рискови
фактори в различни периоди на детството. Профилактика на най-често срещаните заболявания. Организация на педиатричната помощ.
5. Медико-социални проблеми и обслужване на жените; рискови фактори и
групи. Организация на акушеро-гинекологичната помощ.
6. Медико-социални аспекти и здравно обслужване на хората от третата възраст. Здравни проблеми и потребности (от физичен и психичен порядък).
7. Системи на здравеопазването в съвременния свят; здравно-политически
модели; обща характеристика.
8. Болнична медицинска помощ. Определение на болницата; типове. Основни функции и задачи. Показатели за оценка дейността на стационара.
9. Извънболнична медицинска помощ. Първично здравно обслужване на населението; лекарят в общата медицинска практика.
10. Качество на медицинската помощ - определение; фактори; критерии за
оценка.
11. Здравна политика - определение и същност; приоритети.
12.Здравен мениджмънт - същност, функции и значение. Нива на мениджмънта. Управленски цикъл.
13. Ресурси в здравеопазването. Мениджмънт на човешките ресурси. Стил
на мениджмънта; мотивация. Управленски екип.
14. Здравно осигуряване на населението. Национален рамков договор предмет. Реформата в здравното осигуряване.
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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 Социална медицина и здравен мениджмънт се извършва в съответствие с Правилника за прием на студенти.
1.2. След излагане на писмената си разработка (тест), всеки кандидат студент преминава устно събеседване пред изпитната комисия.
2. При разглеждане на кандидатстудентските работи 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:
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