
Zestaw pytań na egzamin licencjacki od roku akad. 2009/10 

dla kierunku studiów Zdrowie Publiczne 

 

Promocja i profilaktyka 

1. Definicja promocji zdrowia. 

2. Programy polityki zdrowotnej. 

3. Programy promocji zdrowia w środowiskach lokalnych. 

4. Finansowanie działań promocji zdrowia w Polsce. 

5. Aktualne akty prawne dotyczące wdraŜania polityki promocji zdrowia w Polsce. 

6. Promocja zdrowia a profilaktyka zdrowotna. 

7. Edukacja zdrowotna. 

8. Promocja zdrowia w miejscu pracy. 

9. Promocja zdrowia w miejscu nauczania.  

10. Profilaktyka chorób układu krąŜenia. 

11. Profilaktyka chorób nowotworowych. 

12. Profilaktyka prenatalna. 

13. Promocja i profilaktyka zdrowia jamy ustnej. 

14. Główne dokumenty dotyczące koncepcji promocji zdrowia. 

15. Promocja zdrowia na świecie na przykładzie Kanady, Stanów Zjednoczonych, Japonii. 

16. Środowisko a zdrowie. 

17. Ocena działań i wyników promocji zdrowia.  

18. Ocena działań i wyników zdrowotnych programów profilaktycznych. 

Opieka zdrowotna 

1. Finansowanie świadczeń zdrowotnych 

2. Przekształcenia systemu ochrony zdrowia w Polsce  

3. Rola państwa w ochronie zdrowia  

Epidemiologia 

1. NajwaŜniejsze problemy demograficzne w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. 

2. Proszę przedstawić zasady teorii Malthusa.  

3. Proszę wymienić i opisać podstawowe populacyjne mierniki procesów 

demograficznych. 

4. Co to jest spis powszechny ludności i jakie są jego główne cechy?  



5. Proszę podać i scharakteryzować podstawowe źródła danych wykorzystywanych w 

badaniach demograficznych. 

6. Proszę opisać obieg informacji i podstawowe dokumenty w przypadku rejestracji 

urodzenia i zgonu. 

7. Czym zajmuje się statystyka i biostatystyka, wyjaśnić pojęcia: populacja generalna ii 

próba z populacji? 

8. Co to jest średnia arytmetyczna proszę i opisać jej zastosowania, proszę wymienić 

inne miary o podobnym zastosowaniu jak średnia arytmetyczna?  

9. Co to jest odchylenie standardowe i jakie ma zastosowanie, proszę wymienić inne 

miary statystyczne o podobnym zastosowaniu? 

10. Co to jest “materiał statystyczny”? Proszę podać przykłady. 

11. Ocena próby losowej i nielosowej z punktu widzenia wnioskowania statystycznego. 

12. Opisać zasady zbierania informacji statystycznych w sektorze zdrowia i wymienić 

główne instytucje odpowiedzialne za gromadzenie danych. 

13. Czym zajmuje się epidemiologia i jakie są jej główne obszary zainteresowań? 

14. Jakie są główne źródła danych epidemiologicznych? 

15. Proszę wymienić główne rodzaje badań epidemiologicznych i opisać, czym się one 

charakteryzują. 

16. Opisać obszar działań epidemiologii chorób zakaźnych i niezakaźnych 

17. Omówić podstawowe róŜnice między badaniami prospektywnymi i retrospektywnymi 

podać przykłady 

18. Historia badań epidemiologicznych –epidemia cholery w Londynie. 

19. Podstawowe miary epidemiologiczne i ich charakterystyka.  

Zdrowie publiczne 

1. Omów determinanty zdrowia zawarte w modelu holistycznym wg. Lalonde’a i 

Bluma?  

2. Podaj definicję zdrowia publicznego i scharakteryzuj czynniki i wydarzenia, które 

wpłynęły na zakres jego działań w drugiej połowie XX wieku  

3. Omów główne przyczyny przedwczesnych zachorowań i zgonów 

występujących w Polsce? 

4. Co to jest „transformacja demograficzna” i jakie są jej społeczne i ekonomiczne 

konsekwencje? 

5. Zdrowie Publiczne w Traktatach Unii Europejskiej i jego priorytety 

programowe. 



6. Jakie są zadania państwa w zakresie ochrony zdrowia zgodne z zapisem w 

Konstytucji RP? 

7. Omów zakres działań zawartych w następujące pojęciach: ochrona zdrowia, 

opieka zdrowotna, opieka medyczna, zdrowie publiczne? 

8. Wymień i scharakteryzuj czynniki ryzyka zdrowotnego.  

9. Czym róŜni się zdrowie publiczne od medycyny społecznej? 

10. Wymień organizacje i instytucje zajmujące się zdrowiem publicznym w Polsce?  

11. Czym przejawia się „transformacja epidemiologiczna” i jakie są jej 

konsekwencje dla zdrowia społeczeństw? 

12. Jakie są cele strategiczne i operacyjne Narodowego Programu Zdrowia na lata 

2007-2016? 

13. Scharakteryzuj główne modele systemów opieki zdrowotnej? 

14. Jakie są główne kierunki działań zawarte w Strategii „Zdrowie dla Wszystkich do 

roku 2000”?  

15. Które Traktaty Wspólnoty Europejskiej stworzyły podstawy działań UE w zakresie 

zdrowia? 

16. Jak zdefiniujesz „globalizację” oraz w jakim zakresie ma ona wpływ na problemy 

zdrowia?  

17. Światowa Organizacja Zdrowia – okoliczności powstania, organizacja, jej polityka i 

zasadnicze zadania programowe. 

18. Unia Europejska – zarys jej organizacji oraz podstawowe zadania i programy w 

zakresie zdrowia. 

19. Rada Europy – jej powstanie, zasady członkowstwa, organizacja i zadania w zakresie 

zdrowia.  

20. Które Organizacje systemu ONZ w swoich programach maja zadania z zakresu 

ochrony zdrowia? 

21. Unia Europejska – zarys organizacji oraz jej podstawowe zadania i programy w 

zakresie zdrowia. 

22. Rada Europy – jej powstanie, zasady członkowstwa, organizacja i zadania w zakresie 

zdrowia. 

23. Strategia „ZDW”, – dlaczego doszło do jej uchwalenia i jaki wpływ wywarła na 

politykę zdrowotną krajów członkowskich?  

 

 



24. Polityka prozdrowotna – scharakteryzuj jej zakres i jej rolę w poprawie stanu zdrowia 

społeczeństwa. 

25. Rola samorządów terytorialnych w systemie ochrony zdrowia. 

Polityka społeczna 

1. Proszę scharakteryzować pojęcie: organizacja. 

2. Jakie są ogólne cechy organizacji społecznych? 

3. Scharakteryzuj model Ŝycia organizacji. 

4. Scharakteryzuj pojęcie zarządzanie. 

5. Proszę zdefiniować, czym jest polityka społeczna omówić jej zasady. 

6. Proszę wymienić modele polityki społecznej i podać przykłady. 

7. Omów aktywną politykę społeczną. 

8. Doktryna społeczna Kościoła – zasady. 

9. Mierniki potrzeb społecznego poziomu Ŝycia.  

10. Minimum socjalne, minimum egzystencji. 

11. Czym jest aktywna polityka ludnościowa, proszę podać przykłady działań państwa 

wpływających na kształtowanie struktury ludnościowej? 

12. Proszę omówić funkcje rodziny i instrumenty polityki rodzinnej państwa. 

13. Proszę omówić zasady, cele i instrumenty polityki mieszkaniowej państwa. 

14. Polityka edukacyjna, priorytety polityki edukacyjnej w Polsce.  

15. Proszę omówić instrumenty polityki rynku pracy słuŜące aktywizacji zawodowej osób 

bezrobotnych. 

16. Proszę podać przykłady ryzyka socjalnego i świadczeń przysługujących z systemu 

zabezpieczenia społecznego w przypadku jego wystąpienia 

17. Proszę omówić rodzaje świadczeń społecznych z systemu zabezpieczenia 

społecznego. 

18. Patologie społeczne, wymień rodzaje i przyczyny. 

19. Patologia rodziny, omów działania i instytucje pomagające rodzicom. 

20. Wykluczenie społeczne, rodzaje, typy, proszę wymienić grupy szczególnie naraŜone 

na wykluczenie i uzasadnić. 

21. Ubóstwo, przyczyny i skutki.  

 

 

 


