Pytania na egzamin dyplomowy
Zdrowie Publiczne
Wyjaśnij pojęcie zdrowie publiczne i omów jego główne zadania
Omów czynniki ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe
Promocja zdrowia a profilaktyka
Narodowy Program Zdrowia – omów cel strategiczny i wymień cele operacyjne
Wyjaśnij pojęcie choroby cywilizacyjne, wymień czynniki ryzyka i podaj przykłady
chorób
6. Omów koszty chorób społecznych
7. Omów profilaktykę wtórną chorób układu krążenia
8. Wymień programy profilaktyczne realizowane w Polsce
9. Starzenie się społeczeństwa wyzwaniem dla polityki zdrowotnej i społecznej
10. Wymień zasady zdrowego żywienia (osoby dorosłe)
11. Wymień błędy żywieniowe Polaków i ich konsekwencje zdrowotne
12. Wymień czynniki ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe
13. Podaj definicję, cele i przykłady badań skriningowych
14. Wymień i omów rodzaje działalności leczniczej
15. Wymień i omów elementy marketingu-mix usług zdrowotnych
16. Do czego służy Analiza SWOT, wymień jej elementy składowe i dokonaj krótkiej
charakterystyki
17. Wymień przykładowe narzędzia komunikacji zewnętrznej placówki medycznej
18. Podaj definicję edukacji zdrowotnej i wymień jej funkcje
19. Wymień i scharakteryzuj model edukacji zdrowotnej zorientowany na czynniki ryzyka,
na chorobę i na zdrowie
20. Scharakteryzuj podmiotowy zakres pomocy społecznej
21. Omów pieniężne i rzeczowe formy pomocy społecznej
22. Omów pojęcie transformacji epidemiologicznej, wymień jej konsekwencje dla zdrowia
społeczeństw
23. Omów pojęcie transformacji demograficznej i wymień jej zdrowotne, społeczne i
ekonomiczne konsekwencje
24. Rola i znaczenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ochronie zdrowia publicznego
25. Podaj zakres działań ochrony zdrowia, opieki medycznej i zdrowia publicznego
26. Jakie czynniki lub działania zdrowia publicznego przyczyniły się do poprawy zdrowia i
jakości życia ludzi w ostatnich 50 latach?
27. Podaj definicję epidemiologii i wymień jej główne zadania
28. Polityka prozdrowotna – scharakteryzuj jej zakres i rolę w poprawie zdrowia
społeczeństwa
29. Omów funkcjonowanie Pakietu Onkologicznego: Szybkiej Terapii Onkologicznej
30. Scharakteryzuj pojęcie globalizacji zdrowia oraz omów przyczyny i skutki globalnych
zagrożeń zdrowia
31. Omów aktualną zapadalność i umieralność na nowotwory złośliwe wśród kobiet w
Polsce
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32. Omów aktualną zapadalność i umieralność na nowotwory złośliwe wśród mężczyzn w
Polsce
33. Scharakteryzuj organizację POZ (Podstawowej Opieki Zdrowotnej)
34. Zdefiniuj formy opieki długoterminowej w systemie ochrony zdrowia
35. Wymień najważniejsze globalne zagrożenia zdrowia dzieci w krajach rozwiniętych i
rozwijających się
36. Omów źródła danych epidemiologicznych dotyczących zdrowia populacji
37. Przedstaw epidemiologię i czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca
38. Omów cel i rodzaje badań analitycznych stosowanych w epidemiologii
39. Omów badania opisowe stanu zdrowia populacji
40. Monitoring środowiskowy i biologiczny. Epidemiologia środowiskowa
41. Medycyna środowiskowa – definicja i zadania
42. Choroba środowiskowa – definicja i kategorie chorób środowiskowych
43. Środowiskowe obciążenie chorobami (EBD)
44. Źródła narażenia człowieka na szkodliwe substancje w środowisku
45. Scharakteryzuj Konferencję ONZ w Rio de Janeiro (1992)
46. Środowiskowe zanieczyszczenia żywności i wody – omów toksyczne działanie i drogi
narażenia
47. Omów rodzaje i przykłady alergenów środowiskowych
48. Omów zagrożenia zdrowia związane z podróżowaniem do krajów tropikalnych
49. Podaj definicję zdrowia środowiskowego z roku 1996
50. Zdrowie środowiskowe dzieci
Pytania z zakresu specjalności: Medycyna ratunkowa z elementami zarządzania
kryzysowego
Co to jest zarządzanie kryzysowe?
Przedstaw graficznie sytuację kryzysową i omów poszczególne etapy.
Co to jest ryzyko w zarządzaniu kryzysowym?
Etyka jako filozoficzny namysł nad moralnością
Deontologia medyczna
Personalizm etyczny
Wymień kryteria zdrowej osobowości wg Allport
Scharakteryzuj dobrostan psychiczny (wg Czapińskiego) w perspektywie
W zależności od rodzaju zakłóceń T. Tomaszewski wyróżnia 5 typów sytuacji
trudnych. Scharakteryzuj jedną z nich
10. Omów model anglo-amerykański systemu ratownictwa medycznego.
11. Omów model francusko-niemiecki systemu ratownictwa medycznego.
12. Omów istotę systemu ratownictwa medycznego w Polsce
13. Wymień trzy przykładowe czyny zabronione na tle prawa zdrowia publicznego
14. Pojęcie umyślności i nieumyślności czynu zabronionego
15. Pojęcie zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych
16. Terroryzm rewolucyjny a separatystyczny
17. Omów główne źródła finansowania organizacji terrorystycznych
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18. Podaj definicję i wymień objawy zawału serca
19. Czym jest obrzezanie kobiet w świetle prawa islamskiego?
20. Omów formy przemocy wobec dziecka

