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Uwaga: Na egzaminie dyplomowym student odpowiada na dwa pytania. Jedno losuje z niżej 
wymienionych, a drugie zostaje zadane mu przez komisję i dotyczy problematyki pracy 
dyplomowej. Każde pytanie jest oceniane oddzielnie. Warunkiem zdania egzaminu jest 
otrzymanie, co najmniej oceny dostatecznej z każdej odpowiedzi. 
 

1) Co to jest odchylenie standardowe i jakie ma zastosowanie. Proszę wymienić inne 
miary statystyczne o podobnym zastosowaniu. 

2) Czym zajmuje się statystyka i biostatystyka? 

3) Wyjaśnij pojęcia: 

− Populacja generalna 

− Próba z populacji 

4) Proszę omówić najważniejsze, dwa testy statystyczne służące weryfikacji hipotez 
statystycznych: 

− Test chi2 

− Test t-Studenta 

5) Omówić gospodarkę finansową Narodowego Fundusz Zdrowia oraz system  
kontraktowania świadczeń zdrowotnych. 

6) Koszty w opiece zdrowotnej; pojęcie, klasyfikacja kosztów, czynniki wpływające na 
wzrost kosztów w ochronie zdrowia. 

7) Omówić źródła finansowania działalności i rozwoju szpitala.  

8) Omówić podstawowe wskaźniki oceny finansowej zakładu opieki zdrowotnej 
(wskaźniki płynności finansowej, rentowności, i zadłużenia). 

9) Zdrowie jako dobro publiczne czy dobro prywatne?, zalety i wady. 

10) Omówić podstawowe modele systemów zdrowotnych.  

11) Czynniki wpływające na popyt usług zdrowotnych (model Grossmana). 

12) Czynniki wpływające na podaż usług zdrowotnych. 

13) Omówić elementy marketing 4 mix usługi medycznej. 

14) Kształtowanie oferty marketingowej usługi medycznej. 

15) Wymienić i scharakteryzować strategie marketingowe w ochronie zdrowia. 

16) Omówić elementy planu marketingowego zakładu opieki zdrowotnej.  



17) Omówić źródła finansowania pomocy społecznej.  

18) Scharakteryzować podmiotowy zakres pomocy społecznej.  

19) Wymienić i omówić pieniężne formy pomocy społecznej. 

20) Wymienić i omówić rzeczowe formy pomocy społecznej.  

21) Wymień i pokrótce omów systemy informatyczne dla jednostek służby zdrowia 
(szpitali, przychodni, aptek itp.). 

22) Co to jest integracja?  

23) Na czym polega integracja systemów LIS, HIS, RIS/PACS?  

24) Omów standard wymiany danych HL7. 

25) Co to jest Międzynarodowa Klasyfikacja Procedur Medycznych ICD-9? Omów sposób 
rozliczeń z NFZ za wykonane procedury.  

26) Struktura organizacyjna i zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikające z ustawy 
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

27) Rola i znaczenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ochronie zdrowia publicznego. 

28) Działalność przeciwepidemiczna w zakresie chorób zakaźnych prowadzona przez 
Państwową Inspekcję Sanitarną. 

29) Zasady udzielania informacji o stanie zdrowia pacjenta oraz udostępniania 
dokumentacji medycznej (w jakich sytuacjach jest to możliwe, komu można je 
przekazać?). 

30) W jakich sytuacjach zakres udzielonej zgody może zostać zmieniony przez lekarza? 

31) W jakiej formie może być udzielona zgoda na zabieg medyczny? 

32) Proszę wymienić i scharakteryzować pojęcie więzi organizacyjnej w podmiocie 
leczniczym. 

33) Proszę wymienić i scharakteryzować pojęcie decentralizacji zarządzania w podmiocie 
leczniczym. 

34) Podaj zakres działań ochrony zdrowia, opieki medycznej, opieki 
zdrowotnej i zdrowia publicznego? 

35) Podaj jakie czynniki lub działania zdrowia publicznego przyczyniły się 
w głównej mierze do poprawy stanu zdrowia i jako ci życia ludzi w 
ostatnich 50 latach? 

36) Czym charakteryzuje się  transformacja demograficzna  i jakie sš jej 
zdrowotne, społeczne i ekonomiczne konsekwencje? 

37) Proszę omówić pojecie: Zdrowia. 

38) Proszę omówić pojecie: Organizacja. 



39) Proszę omówić pojecie: Zarządzanie. 

40) Proszę omówić pojecie: Zdrowia Publicznego. 

41) Proszę zdefiniować pojęcie progu rentowności (ilościowo i wartościowo) i podać jak 
wyliczany jest próg rentowności. 

42) Podaj definicję epidemiologii. 

43) Wymień rodzaje badań w epidemiologii eksperymentalnej i je scharakteryzuj. 

44) Wyjaśnij pojęcia:  

− nadkażenie,  

− zachorowalność,  

− współczynnik chorobowości. 

45) Proszę podać i scharakteryzować trzy główne modele finansowania służby zdrowia. 

46) Proszę podać i scharakteryzować pięć głównych grup wskaźników finansowych 
wykorzystywanych w analizie finansowej. 

47) Proszę określić w jaki sposób może zostać pokryty ujemny wynik finansowy 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. 

48) Podaj definicję edukacji zdrowotnej. 

49) Wymień i scharakteryzuj trzy modele edukacji zdrowotnej. 

50) Wyjaśnij różnice w działaniach z obszaru profilaktyki chorób i promocji zdrowia. 


