
                            Zagadnienia na egzamin magisterski: Zdrowie Publiczne 

1. Udowodnij, że zdrowie publiczne jest nauką teoretyczną i praktyczną 

2. Podaj definicję zdrowia publicznego i wymień jego główne cele 

3. Wyjaśnij pojęcie epidemiologii 

4. Wymień mierniki stanu zdrowia populacji i omów jeden z nich 

5. Podaj definicję epidemii, endemii i pandemii 

6. Omów rodzaje epidemiologii i ich zastosowanie  

7. Omów epidemiologię chorób nowotworowych w Polsce 

8. Omów epidemiologię i czynniki ryzyka chorób układu krążenia w Polsce 

9. Podaj źródła zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na zdrowie człowieka 

10. Omów rolę kluczowych instytucji zdrowia publicznego w walce z rozprzestrzenianiem 

się chorób zakaźnych 

11. Wymień podmioty realizujące politykę lekową w Polsce 

12. Na czym polega promocja zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży? 

13. Podaj definicję zdrowia środowiskowego 

14. Omów główne przyczyny zgonów w populacji polskiej 

15. Zdefiniuj choroby środowiskowe i podaj ich przykłady 

16. Omów znaczenie jakości w życiu człowieka 

17. Omów główne błędy żywieniowe polaków i ich skutki 

18. Starzenie się społeczeństwa jako wyzwanie dla polityki zdrowotnej i społecznej 

19. Wymień zadania gerioprofilaktyki 

20. Wymień zadania profilaktyczne w medycynie środowiskowej 

21. Omów znaczenie epidemiologii w zdrowiu publicznym 

22. Wyjaśnij pojęcie skriningu 

23. Omów krótko istotę marketingu usług medycznych 

24. Co to jest ryzyko środowiskowe? 

25. Omów miejsce i rolę profilaktyki w systemie ochrony zdrowia 

26. Omów znaczenie wypadków i katastrof środowiskowych dla zdrowia 

27. Omów epidemiologię chorób zakaźnych w Polsce 

28. Wymień zasoby materialne i ludzkie w systemie ochrony zdrowia 

29. Omów źródła danych epidemiologicznych dotyczących zdrowia populacji 

30. Wyjaśnij pojęcie zdrowia psychicznego 

31. Lek generyczny a innowacyjny 

32. Wymień i omów krajowe programy profilaktyczne 

33. Omów zasady diagnozowania potrzeb zdrowotnych ludności 

34. Wymień rodzaje działalności leczniczej 

35. Wyjaśnij holistyczną koncepcje zdrowia 

36. Wymień i krótko scharakteryzuj prawa pacjenta  

37. Wymień cywilizacyjne uwarunkowania wzrostu zaburzeń psychicznych w 

społeczeństwie 

38. Co to jest makdonaldyzacja? 

39. Omów główne procesy przemian globalnych wpływających na zdrowie 

40. Wymień główne cele polityki zdrowotnej 



41. Omów funkcje systemu ochrony zdrowia 

42. Omów zjawisko nierówności w dostępie do zdrowia 

43. Wymień skutki biernego palenia 

44. Jakie możliwości i sposoby ograniczania narażenia na dym tytoniowy w środowisku 

wprowadza tzw. ustawa antynikotynowa? 

45. Podaj definicję systemu ochrony zdrowia i opieki zdrowotnej 

46. Podaj definicję polityki zdrowotnej 

47. Wymień i omów ustawy kształtujące polski system opieki zdrowotnej 

48. Scharakteryzuj systemy upowszechniania wiedzy żywieniowej 

49. Omów główne zadania podmiotów ochrony zdrowia na poziomie centralnym 

50. Wymień konsekwencje niskiego poziomu aktywności fizycznej dla organizmu 

człowieka 


