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1. Здравната система като социална система. Фундаментални цели и функции на
здравните системи. Еволюция и реформи на здравните системи.
2. Здравна служба - определение, фактори, функции, организационни принципи.
Видове здравни институции.
3. Здравна политика – същност, структура, цели, елементи и връзки. Здравна
стратегия и здравен мениджмънт. Нива на здравната политика и здравни органи.
4. Типология на здравните системи.
5. Международно здравно сътрудничество. Световна здравна организация -
развитие и основни насоки на дейност. Глобална и Европейска стратегия на СЗО
“Здраве за всички през 21 век”.
6. Законодателни основи на здравната реформа – същност на здравното
законодателство, основни функции и принципи.
7. Видове нормативни актове.
8. Основни положения на Закона за здравето.
9. Основни положения на Закона за здравното осигуряване.
10. Основни положения на Закона за лечебните заведения.
11. Първична здравна помощ - концепция на СЗО и опитът на развитите страни.
12. Първичната здравна помощ в България.
13. Болнична помощ – потребности от болнична помощ, мисия, цели и статут на
болницата, структура и функции на болницата.
14. Условия и ред за оказване на болнична помощ – достъп до болнични заведения,
взаимоотношения на болниците с НЗОК и РЗОК, пациентът в болницата.
15. Оценка на дейността на стационара.
16. Медико-социални проблеми на майчинството. Организация на здравните
грижи за жените и майките.
17. Медико-социални проблеми на детството и юношеството. Организация на
здравните грижи за децата.
18. Медико-социални проблеми и здравно обслужване на старите хора.
19. Промоция на здравето - възникване, същност и развитие на концепцията.
Принципи на промоцията на здравето.
20. Здравно възпитание – същност, модели, принципи, методи и средства.
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