
Питання до іспиту 

1.Соціальна медицина та організація охорони здоров’я: предмет вивчення, методи 

і завдання. 

2.Поняття « здоров’я». Чинники , які впливають на здоров’я населення. Фактори 

ризику. 

3. Історія виникнення та розвитку соціальної медицини в Україні та інших країнах. 

4.Загальна смертність: методика обчислення,показники смертності, 

причини,динаміка смертності в Україні. 

5.Видатні діячі соціальної медицини та організація охорони здоров’я в Україні. 

6.Динаміка народжуваності в Україні. Чинники , які впливають на народжуваність. 

7.Реформування системи охорони здоров’я в Україні на сучасному етапі. 

Пріорітети розвитку охорони здоров’я. 

8. Популяційне здоров’я, показники. Групи та критерії здоров’я населення. 

9.Соціально – медичні аспекти: серцево – судинних захворювань, онкологічних 

захворювань,травматизму, алкоголізму, туберкульозу,СНІДУ. 

10.Смертність немовлят. Динаміка та структура причин смертності немовлят в 

Україні. 

11.Значення соціальної медицини та організації охорони здоров’я в системі 

підготовки молодшого медичного персоналу. 

12.Інфекційна захворюваність, її показники та облікові документи. 

13.Предмет і зміст медичної статистики, її значення в діяльності медичної сестри. 

14. Демографія: предмет, зміст, значення демографічних даних для оцінювання 

здоров’я населення та практики охорони здоров’я. 

15.Етапи статистичного дослідження. 

16.Інвалідність, причини, показники, чинники які впливають на стан 

показників,тенденції. 

17.Види( методи) статистичного дослідження ( за часом, ступенем 

охоплення,способом збору інформації). 

18.Фізичний розвиток, визначення поняття. Методи та критерії оцінки фізичного 

розвитку дітей та підлітків, дорослого населення . 

19.Статистичне групування ознак. 



.20Діяльність громадських організацій в охороні здоров’я населення . 

21.Відносні величини:види , методика, обчислення, графічне зображення . 

Використання в діяльності медичної сестри . 

22.Основи організації лікувально –профілактичного забезпечення дорослого 

населення. Види лікувально- профілактичної допомоги та типи медичних закладів. 

23.Практична значимість методу стандартизації. 

24.Поняття про прогнозовану тривалість життя . Тенденції показників в Україні. 

25.Захворюваність із тимчасовою втратою працездатності: облікові 

документи,основні показники. Чинники ,які впливають на рівень захворюваності.  

26.Організація форми медичної допомоги, яка замінювала б стаціонари,їх значення 

роль молодшого медичного персоналу в їх діяльності. 

27.Загальна захворюваність,показники, джерела інформації,облікові документи, 

методика обчислення. 

28. Організація амбулаторно – поліклінічної допомоги міському населенню. 

Структура, основні напрямки роботи, завдання міської поліклініки. 

29 Організація медичного забезпечення потерпілих від аварії На ЧАЕС. 

30.Організація стаціонарної допомоги міському населенню. Завдання стаціонару. 

Посади та обов’язки медичного персоналу. 

31.Організація первинної допомоги(ПСМД) на засадах сімейної медицини. 

32. Етапи надання медичної допомоги сільському населенню, лікувально- 

профілактичні заклади в сільській місцевості. 

33.Обовязки медичної сестри дошкільного закладу, школи . 

34.Форми наближення амбулаторно – профілактичної допомоги сільському 

населенню. 

35.Репродуктивне здоров[я жінок України, заходи його поліпшення. Мета та 

планування сім’ї. 

36.Завдання сільської дільничої лікарні та сільської лікарської амбулаторії. 

37Дитяча поліклініка та її структура. Профілактична та протиепідемічна робота 

поліклініки. 

38.Організація лікувально – профілактичної допомоги працівникам промислових 

підприємств. 



39.Організація медичної допомоги дітям. Основні типи медичних закладів та їх 

функція. 

40Структура та заклади служби швидкої медичної допомоги,їхні функції .Виїздні 

бригади швидкої медичної допомоги. 

41.Пологовий будинок: структура, функції, показники діяльності. 

42.Структурні підрозділи стаціонару дитячої багатопрофільної лікарні .Обов’язки 

медичної сестри. 

43.Організація медичного обслуговування населення літнього віку. 

44.Актуальні економічні проблеми охорони здоров’я в Україні .Страхова 

медицина й медичне страхування. 

45.Особливості медичного забезпечення дітей які мешкають в сільській 

місцевості. Обов’язки фельдшера ФАПУ щодо медичного забезпечення дітей. 

46.Негативний вплив куріння, наркоманії та алкоголізму на здоров’я людини. 

47.Формування здорового способу життя. 

48.Соціальні проблеми сім’ї. Чинники які викликають проблеми в сім’ї. 

49. Серцево- судинні хвороби ,як соціально – медична проблема. 

50.Інвалідність, як соціально – медична проблема. Основні показники. 

51.Психічні захворювання, як соціально – медичні проблеми. 

52.СНІД як соціально – медична проблема. 

53.Принципи забезпечення лікувально – профілактичних закладів лікарськими 

засобами. 

54.Онкологічні захворювання, як соціально – медична проблема. 

55.Міська лікарня, Структура. Основні показники. 

56. Народжуваність :реєстрація народжуваності, загальні та спеціальні показники 

народжуваності 
 


