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 ПО СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА, МЕДИЦИ  

 
 
ОДОБРИЛ:  
Проф. д-р Румен Стефанов, дм 
Ръководител катедра 

 

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. Основни страни на човешкото здраве. Социални фактори на здравето и болестта – 

класификация и механизми на влияние. Индивидуално здраве. Критерии за здраве и 

болест. Класификации на здраве. Детерминанти на здравето. 

4. Групово и обществено здраве – определение и основни групи показатели. Фактори и 

тенденции на груповото и обществено здраве. Здравни индикатори. 

5. Медицинска демография – историческо развитие, раздели. Модел на демографски 

преход. 

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

здравни аспекти. 

7. Медицинска демография. Естествено движение на населението. Показатели. Фактори 

за раждаемост и смъртност. Причини за умиранията, регистрация. Детска смъртност 

– причини, динамика. 

8. Заболеваемост и болестност – определение. Източници и методи за изучаване на 

заболеваемостта. Показатели. Международна класификация на болестите (МКБ). 

9. Физическо развитие. Акцелерация. 

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

11. Рискови фактори, причинност. Критерии на Брадфорд Хил. Измерване на болестите и 

експозицията. Оценка на риска. 
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12. Епидемиологични проучвания – наблюдателни проучвания. 

13. Епидемиологични проучвания – експериментални проучвания. 

14. Здравеопазване – същност, структура, фактори и принципи. Междусекторно 

сътрудничество. 

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

16. Здравна политика и реформа в България. Национална здравна стратегия. 

17. Здравно законодателство в България. Закон за здравето. 

18. Здравно законодателство в България. Закон за лечебните заведения. 

19. Здравно законодателство в България. Закон за здравното осигуряване. 

20. Правна отговорност на лекаря. 

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

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

23. Здравна култура и здравно поведение. Определение, значение и основни насоки за 

формиране на здравната култура. Здравна просвета – основни принципи, методи и 

организационни форми. 

24. Социологични методи на проучване в медицината. Анкетен метод. Метод на 

наблюдение. 

25. Социологични методи на проучване в медицината. Интервю и документален метод. 

26. Социална история на болния. Фамилна анамнеза. 

27. Роля на лекаря за семейното планиране. Профилактика на вродените заболявания. 

Проблемни семейства – неравни и смесени бракове, семейства с хронично болни. 

28. Трудова медицина – същност, принципи, организация в България. 

29. Медицинската експертиза на работоспособността – експертиза на временната 

неработоспособност. Показатели. Анализ на заболеваемостта с временната 

неработоспособност. 

30. Медицинската експертиза на работоспособността – експертиза на трайно намалената 

работоспособност. ТЕЛК. 

31. Същност и основни положения на превантивната медицина. Първична, вторична и 

третична профилактика. Промоция на здравето. 

32. Диспансерен метод, видове диспансери и диспансеризиран болен. Показатели. 

33. Болничен стационар – функции, структура и организация. Показатели. Фактори и 

индикации за хоспитализация. Права и задължения на хоспитализираните пациенти. 

34. Медико-социални проблеми на жената и майчинството. Охрана на майчинството. 

Програма “Майчино здравеопазване” на НЗОК. 

35. Медико-социални проблеми на децата. Програма “Детско здравеопазване” на НЗОК. 
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36. Здравен мениджмънт – основни принципи. Мениджмънт на човешките ресурси. 

Управленчески екип. 

37. Здравен мениджмънт. Мениджмънт на финансовите ресурси. Мениджмънт на 

организационната промяна. 

38. Популация и извадка. Случайна извадка. Представителна извадка. Методи за подбор 

на представителна извадка. 

39. Дескриптивна и инферентна статистика. Средни показатели – предимства и 

недостатъци. Показатели за разсейване – предимства и недостатъци. Оценка на 

популационни параметри 

40. Нулева, алтернативна и работна хипотеза. P-стойност. Параметрични тестове за 

проверка на хипотеза. Избор на тест за проверка на хипотеза. 

41. Корелационна и функционална зависимост. Корелационен регресионен анализ. 

Коефициент на корелация. Коефициент на детерминация. 

42. Морални аспекти на взаимоотношенията лекар – болен. Модели на поведение. 

Конфликтни ситуации в отношенията лекар – пациент.  

43. Морал и етика. Основни понятия в етиката – информирано съгласие, медицинска 

тайна, лекарски грешки. 

44. Подход към неизлечимо и безнадеждно болния. Палиативни грижи, хосписи. 

Съобщаване на лоши новини. Евтаназия. 

45. Етични проблеми при трансплантациите и използване на фетусни тъкани в 

медицината. 

46. Етични проблеми при новите репродуктивни технологии. Морално-деонтологични 

аспекти в експерименталната медицина. Експерименти с опитни животни и хора. 

Документи. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Стефанов Р. Социална медицина: подходи за обучение и модели. Пловдив. 2010. 

2. Стефанов Р. Лекционен курс по социална медицина  

3. Лекционен курс по медицинска етика и статистика  

4. Братойчева М. Медицинска етика. МУ – Пловдив. 2020. 

5. Грънчарова Г., Янкуловска С. Основи на социалната медицина. 2021. 

6. Петрова Н. Медицинска статистика. Медицинско издателство „Райков”. 2013. 

7. Димитров И. Медицинска статистика. Издателство „Пигмалион” Пловдив.  

 
 

Изготвил: проф. д-р Румен Стефанов, дм 


