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1. Социалната медицина като наука: зараждане, развитие, предмет, задачи и методи. 

2. Същност и значение на социалната етиология, социалната профилактика, социалната 

терапия и социалната рехабилитация на заболяванията. 

3. Индивидуално здраве. Критерии за здраве и болест. Класификации на здраве. 

4. Групово и обществено здраве: определение и основни групи показатели; фактори и 

тенденции на груповото и обществено здраве. 

5. Детерминанти на здравето. Здравни индикатори. 

6. Медицинска демография – историческо развитие, раздели. Модел на демографски преход. 

Демографска политика. Семейно планиране. 

7. Медицинска демография. Механично движение на населението – същност, видове, 

здравни аспекти. 

8. Медицинска демография. Естествено движение на населението –раждаемост, смъртност, 

естествен прираст. Показатели 

9. Физическо развити. Акцелерация. 

10. Епидемиология – определение, задачи, методи. Естествена история на заболяването 

11. Епидемиологични проучвания – наблюдателни проучвания. 

12. Епидемиологични проучвания – експериментални проучвания. 

13. Рискови фактори, причинност. Критерий на Брадфорд – Хил. 

14. Заболеваемост и болестност – определение. Източници и методи за изучаване. 

Показатели. Международна класификация на болестите. Оценка на риска 

15. Системи на здравеопазване – видове, предимства и недостатъци. 

16. Здравно законодателство в България. Закон за Здравето. 
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17. Здравно законодателство в България. Закон за Лечебните заведения. 

18. Здравно законодателство в България. Закон за Здравното осигуряване. 

19. Международно сътрудничество в здравеопазването. СЗО. Програми и приоритети. 

20. Здравна политика на Европейския съюз. Програми и приоритети. 

21. Здравен мениджмънт – основни принципи. Мениджмънт на човешките ресурси. 

22. Мениджмънт на финансовите ресурси. Управленски екип. Мениджмънт на 

организационната промяна. 

23. Медико-социални проблеми на жената и майчинството. Програма „Майчино 

здравеопазване“ на НЗОК. 

24. Програма „Детско здравеопазване“ на НЗОК. 

25. Промоция на здравето – историческо развитие, принципи. Хартата на Отава. 

26. Промоция на здравето – предпоставки, цел и задачи. 

27. Първична, вторична и третична профилактика. 

28. Програма за промоция на здравето. Промоция на здравето в болниците. 
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