
 

Приет на КС с Протокол №28/14.09.2022 

 
Социална медицина с медицинска етика – част I 

(Медицина, II курс) 
Конспект за семестриален изпит  

 
          Утвърдил: 

проф. д-р Р. Стефанов, дм 
      Ръководител  катедра 

1. Етиката през Античността 
2. Медицинската етика през Средновековието и Ренесанса 
3. Медицинската етика през Деветнадесето столетие и Двадесето столетие. Кратки 

данни за медицинската етика в България 
4. Морал и етика. Професионална етика. Биоетика 
5. Етични кодекси. Кодекс за професионална етика на лекарите в България 
6. Информирано съгласие 
7. Медицинска тайна, степени на нарушение. Документи, регламентиращи спазването 

на медицинската тайна 
8. Морални аспекти на взаимоотношенията лекар – пациент. Модели и разновидности 
9. Морални принципи в медицинската етика 
10. Хронично болният пациент – предизвикателства и решения 
11. Хронично болните в семейството и обществото. Лекаря като пациент.  
12. Терминално болни. Документи, касаещи правата на терминално болните пациенти 
13. Подход към неизлечимо и безнадеждно болния. Палиативни грижи, хосписи 
14. Осведомяване на пациента. Съобщаване на лоши новини 
15. Права на пациента – общи права 
16. Права на пациента – специални права 
17. Трансплантация 
18. Етични проблеми при използване на фетусни тъкани в медицината 
19. Етични проблеми при контрацепция, стерилизация и аборт 
20. Етични проблеми при новите репродуктивни технологии – изкуствено оплождане и 

ин-витро фертилизация 
21. Етични проблеми при клониране 
22. Евтаназия – определение и видове. Исторически преглед на проблема. Съвременни 

схващения от гледна точка на биоетиката. Състояние на проблема в различни 
страни 

23. Морално-деонтологични аспекти в експерименталната медицина. Експерименти с 
опитни животни. Документи 



 

Приет на КС с Протокол №28/14.09.2022 

24. Морално-деонтологични аспекти в експерименталната медицина. Основни 
изисквания при експерименти с хора. Видове биомедицински изследвания с хора. 
Документи 

25. Предмет на медицинската статистика. План и програма на статистическо 
наблюдение. Признаци на наблюдение и скали за измерване. 

26. Популация и извадка. Случайна извадка. Представителна извадка. Систематична и 
стохастична грешка. Методи за подбор на представителна извадка 

27. Абсолютни и относителни величини. Интензивни и екстензивни показатели. Пряк 
метод на стандартизация 

28. Честотно разпределение. Методи за групиране на данни. Графично представяне на 
честотни разпределения 

29. Средни показатели – предимства и недостатъци. Показатели за разсейване – 
предимства и недостатъци 

30. Нормално разпределение. Правило на трите сигми. Централна гранична теорема 
31. Статистическа асиметрия. Статистически ексцес. Ляво и дясно изтеглено 

разпределение 
32. Проверка за нормалност. Тест на Колмогоров-Смирнов. Коефициент на вариация 
33. Дескриптивна и инферентна статистика. Оценка на популационни параметри. 

Интервал на доверителност. Средна грешка. Необходим брой единици на 
наблюдение 

34. Нулева, алтернативна и работна хипотеза. P-стойност. Ниво на значимост. 
Мощност. Грешки от I и II род 

35. Параметрични тестове за проверка на хипотеза. Избор на тест за проверка на 
хипотеза. Т-тестове на Стюдънт 

36. Непараметрични тестове. Избор на тест за проверка на хипотеза.  Рангови тестове. 
Хи-квадрат тест на Пирсън. Точен тест на Фишър 

37. Корелационна и функционална зависимост. Корелационен анализ. Коефициент на 
корелация.  

38. Регресионен анализ. Видове регресионни модели 
39. Еднофакторен линеен регресионен модел. Метод на най-малките квадрати. 

Коефициент на детерминация 
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