Bank pytań na Egzamin Dyplomowy dla kierunku Zdrowie Publiczne stopień II magisterski
1. Omów profilaktykę trzeciej fazy w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy.
2. Omów zagrożenia zdrowia występujące przy zmianach klimatycznych.
3. Wymień i omów objawy boreliozy.
4. Na czym polega profilaktyka drugiej fazy w nowotworze jelita grubego?
5. Omów profilaktykę uniwersalną w chorobie alkoholowej.
6. Wymień 5 głównych chorób zakaźnych wieku rozwojowego i omów dwie z nich.
7. Omów powikłania nadciśnienia tętniczego
8. Omów zalecenia, dotyczące modyfikacji stylu życia pacjenta po zawale mięśnia sercowego
9. Na czym polega edukacja pacjenta z przewleką obturacyjną chorobą płuc?
10. Wymień elementy prawnie skutecznej zgody pacjenta na czynność medyczną.
11. Omów przesłanki prawne transplantacji ex vivo i ex mortuo.
12. Omów prawne przesłanki eutanazji w wybranych krajach UE.
13. Wymień najważniejsze globalne zagrożenia zdrowia dzieci w krajach rozwiniętych i rozwijających
się i omów wybrany.
14. Co to jest umieralność niemowląt i jakie ma znaczenie w ocenie stanu zdrowia populacji
15. Omów uwarunkowania „epidemii” chorób cywilizacyjnych w krajach rozwiniętych
16. Wymień szczepienia obowiązkowe i zalecane w populacji dzieci i młodzieży w aktualnym
Programie Szczepień Ochronnych (tzw. kalendarzu szczepień)
17. Co to jest czułość i swoistość testu przesiewowego
18. Jakie testy przesiewowe są wykonywane u dzieci i młodzieży?
19. Wyjaśnij pojęcia: medycyna środowiskowa i choroby środowiskowe, podaj przykłady chorób
środowiskowych.
20. Na czym polega prewencja techniczna i medyczna w zdrowiu środowiskowym? Podaj przykłady
działania
21. Omów zagrożenia zdrowia związane z podróżowaniem do krajów tropikalnych.
22. Omów zagrożenia zdrowia związane z podróżowaniem samolotem
23. Omów zagrożenia zdrowia związane z nadmierną ekspozycją na promieniowanie UV
24. Grypa – etiologia, charakterystyka zakażenia, profilaktyka
25. Wymień rodzaje i przykłady alergenów środowiskowych.
26. Omów rolę czynników genetycznych i środowiskowych w rozwoju alergii.
27. Wyjaśnij pojęcia: marsz alergiczny, triada alergiczna, kalendarz pylenia
28. Wyjaśnij pojęcia: hipoteza cywilizacyjna i higieniczna w rozwoju alergii
29. Omów najczęstsze przyczyny zatruć w Polsce i ogólne sposoby postępowania
30. Scharakteryzuj Koncepcję podstawowych działań w zakresie zdrowia publicznego, zawarte w
dokumencie Essential Public Health Operations in the WHO European Region EPHO) (EPHOs)

31. Wyjaśnij pojęcia: healthism i medykalizacja.
32. Omów pojęcia promocja zdrowia, profilaktyka i edukacja zdrowotna. Wyjaśnij czy promocja
zdrowia jest synonimem profilaktyki i edukacji zdrowotnej
33. Wskaż cechy wspólne i różniące: profilaktyki i promocji zdrowia
34. Scharakteryzuj model Mandali Zdrowia wg Dahlgren i Whiteheada
35. Omów istotę dokumentu, jakim jest Ustawa z dnia 11 września o Zdrowiu Publicznym
36. Wyjaśnij pojęcie programu polityki zdrowotnej oraz omów i opisz podstawowe regulacje prawne
precyzujące funkcjonowanie programów zdrowotnych w Polsce, wskaż rolę AOTMiT
37. Scharakteryzuj główne założenia Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020
38. Omów i podaj przykłady działań w zakresie profilaktyki według klasycznego podziału na 3 fazy wg
S. Kleczkowskiego
39. Zdefiniuj pojęcie zdrowia środowiskowego, zaproponowane przez Światową Organizację Zdrowia
40. Protokół z Kioto z 1997 roku oraz Porozumienie Paryskie z 2015 roku: określ czego dotyczą
powyższe dokumenty, uzasadnij dlaczego dokumenty są uznane za przełomowe w historii światowej
polityki klimatycznej
41. Skutki zdrowotne ekspozycji na hałas (szkodliwość a uciążliwość), scharakteryzuj je w zakresie pory
dnia, poziomu częstotliwości hałasu oraz zdolności komórek słuchowych do regeneracji
42. Omów efekty zdrowotne, drogi narażenia człowieka oraz sposoby ograniczania ryzyka narażenia na
działanie azotanów V i III
43. Omów efekty zdrowotne, drogi narażenia człowieka oraz sposoby ograniczania ryzyka narażenia na
działanie pestycydów
44. Omów efekty zdrowotne, drogi narażenia człowieka oraz sposoby ograniczania ryzyka narażenia na
działanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA)
45. Omów efekty zdrowotne, drogi narażenia człowieka oraz sposoby ograniczania ryzyka narażenia na
działanie metali ciężkich ( tj. rtęć, ołów, miedź, cynk, kadm)
46. Podaj 3 przykłady sposobów gospodarowania w rolnictwie, zgodnych z zasadami rolnictwa
ekologicznego.
47. Wskaż kryteria wskazujące, że produkt żywnościowy ma charakter ekologiczny.
48. Wyjaśnij na czym polega zjawisko greenwashingu. i określ elementy, na które należy zwracać
uwagę, by nie poddać się zjawisku greenwashingu
49. Genetycznie modyfikowane organizmy – określ, jak wyglądają aktualne aspekty prawne dotyczące
funkcjonowania GMO w Polsce
50. Omów zjawisko zwane syndromem chorego budynku, podaj przykłady zaburzeń stanu zdrowia
51. Podaj przykłady szczepień zalecanych przed podróżą do krajów tropikalnych
52. Omów aktualną zapadalność i umieralność na nowotwory złośliwe wśród kobiet w Polsce
53. Omów aktualną zapadalność i umieralność na nowotwory złośliwe wśród mężczyzn w Polsce
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54. Omów najważniejsze cechy demograficzne populacji polskiej i na tej podstawie wskaż wyzwania,
jakie stoją przed polskim systemem ochrony zdrowia
55. Omów narodowe programy badań przesiewowych w Polsce i grupy ryzyka do których są
adresowane
56. Omów wskaźnik obciążenia chorobami – DALY
57. Omów mierniki zdrowia – HLY i HALE
58. Wymień największe, globalne zagrożenia zdrowia ze strony chorób zakaźnych
59. Omów sytuację zdrowotną w skali światowej, dotyczącą cukrzycy typu 2
60. Co to są zakażenia szpitalne i jakie są obowiązki placówek medycznych w celu ich zapobiegania,
zawarte w Ustawie z dnia 5 grudnia 2008 roku?
61. Na czym polega zjawisko starzenia się populacji oraz jakie czynniki wpływają na jego pogłębianie
się?
62. Wymień medyczne i społeczne konsekwencje starzenia się populacji?
63. Omów umieralność niemowląt na świecie i porównaj z sytuacją epidemiologiczną niemowląt
występującą w Polsce
64. Omów odporność populacyjną i jej znaczenie w profilaktyce chorób zakaźnych
65. Wymień konsekwencje insulinooporności
66. Podaj środowiskowe czynniki ryzyka choroby Alzheimera
67. Podaj definicję niepłodności wg WHO oraz określ elementy stylu życia, mogące mieć wpływ na
płodność
68. Czym jest stres psychiczny ostry i chroniczny i jakie są jego skutki zdrowotne?
69. Omów problem uzależnień od substancji psychoaktywnych w Polsce – epidemiologia.
70. Omów działania polityki państwa mające na celu przeciwdziałanie uzależnieniom od substancji
psychoaktywnych – instytucje, zadania.
71. Scharakteryzuj odpowiedzialność zawodową pracowników ochrony zdrowia w Polsce.
72. Omów zadania Narodowego Funduszu Zdrowia w obszarze profilaktyki.
73. Zdefiniuj pojęcie systemu zdrowotnego omów jego modele.
74. Przemoc wobec dzieci – wymień kategorie i przyczyny.
75. Patologia rodziny – czym jest, wymień jej przyczyny i następstwa.
76. Problem prostytucji małoletnich w Polsce – scharakteryzuj problem.
77. Odpowiedzialność karna i cywilna pracowników ochrony zdrowia w Polsce.
78. Omów strukturę organizacyjną służb sanitarno-epidemiologicznych w Polsce.
79. Przedstaw epidemiologię zakażeń HIV w Polsce.
80. Określ regulację prawną i na tej podstawie wskaż etapy w postępowaniu z osobą podejrzaną lub
chorą na chorobę szczególnie niebezpieczna i wysoce zakaźną
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81. Wymień stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.
82. Zdefiniuj pojęcie podmiotu leczniczego i wskaż różnice pomiędzy podmiotem będącym i nie
będącym przedsiębiorcą.
83. Omów zasady reformy wprowadzającej model Koordynowanej Opieki w POZ
84. Omów model opieki środowiskowej w leczeniu psychiatrycznym. Scharakteryzuj pilotaż Centrów
Zdrowia Psychicznego.
85. Wskaż i omów główne przyczyny braku stabilności finansowej w szpitalach w Polsce.
86. Omów zasady postępowania WHO w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego. Wskaż
instytucje zaangażowane w działania.
87. Omów stan wdrożenia rozwiązań w zakresie e-zdrowia w Polsce: EDM, e-recepta, e-zwolnienie, ezlecenie
88. Omów uwarunkowania prawne i organizacyjne świadczeń telemedycznych w Polsce: Definicja
świadczeń, zakres refundacji przez NFZ.
89. Wskaż czynniki ryzyka i czynniki chroniące wobec przemocy stosowanej przez młodzież w
środowisku szkolnym.
90. Omów teorie biologiczne wskazujące na uwarunkowania zachowań agresywnych.
91. Omów teorie psychospołeczne wskazujące na uwarunkowania zachowań agresywnych.
92. Omów zjawisko cyberprzemocy. Definicje, uwarunkowania, metody profilaktyki.
93. Wskaż cechy charakterystyczne przemian związanych z liczebnością oraz charakterem przestępstw
popełnianych w Polsce.
94. Omów źródła finansowania pomocy społecznej.
95. Scharakteryzuj podmiotowy zakres pomocy społecznej.
96. Wymień i omów pieniężne formy pomocy społecznej.
97. Wymień omów rzeczowe formy pomocy społecznej.
98. Zdefiniuj pojęcia populacja, próba badawcza, dobór próby
99. Omów miary statystyczne służące opisowi próby badawczej.
100.

Omów skale pomiarowe zmiennych: nominalna, porządkowa, interwałowa, ilorazowa

101.

Wskaż przykłady metod jakościowych w badaniach naukowych. Omów wybraną.

102.

Omów przesłanki stosowania metod ilościowych w badaniach w zdrowiu publicznym.

103.

Wymień programy promocji zdrowia inicjowane przez WHO, omów jeden z nich

104.

Wskaż istotę dokumentów strategicznych Światowej Organizacji Zdrowia, precyzujących

strategię międzynarodowej polityki zdrowotnej: Deklaracja: Zdrowie dla wszystkich do 2000 roku,
Deklaracja: Zdrowie 21, Międzynarodowa konferencja WHO w Ottawie z 1986 roku, Strategia :
Zdrowie 2020.
105.

Wyjaśnij pojęcie dialogu motywującego, podaj elementy składowe
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106.

Omów teorie wykorzystywane do celów edukacji zdrowotnej: dyfuzji i innowacji,

społecznego uczenia się, przekonań zdrowotnych, umiejscowienia ośrodka kontroli
107.
Omów istotę oraz kompetencje wojewody oraz jednostek samorządu w działaniach na
rzecz zdrowia społeczności.
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