Одобрен на Програмен Съвет на специалност
“Здравен мениджмънт” от 12.12.2016 година

КОНСПЕКТ
ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОКС „МАГИСТЪР“
ПО ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ
2017 година
(след област „Бакалавър по здравен мениджмънт“)
1. Здраве и болест - развитие на концепциите. Детерминанти и показатели за оценка на
здравето.
2. Дефиниция и развитие на концепцията за здравна промоция. Подходи на здравната
промоция.
3. Медицински подход за здравна промоция - нива и стратегии. Скрининг - същност,
видове, критерии за разработване; характеристики на скриниращите тестове.
4. Места за промоция на здравето – промоция на работното място, училища и болници
за промоция на здравето.
5. Въведение в социалния маркетинг. Еволюция на маркетинговите концепции и
възникване на концепцията за социално-етичен маркетинг. Различия между
търговски и социален маркетинг. Цели на хилядолетието на ООН (Millennium
Development Goals).
6. Проучване на поведението на аудиторията. Доброволна промяна на поведението.
Цeли, свързани с промяната на поведението – информираност, познание,
убеждение. Изследване на общественото мнение и нагласи.
7. Управление на промяната в здравеопазването – вътрешни и външни сили за
промяна. Видове промени според силата на промяната.
8. Основни фактори на промяната. Система за вземане на управленски решения за
промяна.
9. Видове стратегии за промяна и начини за приложението им в здравеопазването.
Примери от практиката.
10. Управление на риска и мениджмънт на медицинските грешки в здравеопазването.
Видове грешки и причини за тяхното допускане.
11. Основни елементи за изграждане на системата за риск мениджмънт. Културата за
безопасност на пациентите и развитието й в България.
12. Пирамида на Дю Понт за идентификация на “почти грешки”. Системи за
регистриране на рискови случаи.

13. Стратегически маркетингов процес. Етапи от процеса на планиране в социалния
маркетинг. Систематичност в процеса на планиране. Приложение на
маркетинговите проучвания.
14. Анализ на маркетинговата среда. Дефиниране на ключовите фактори за успех.
Разработване на SWOT-анализ. Политически влияния и лобиране. Анализ на
специфичната среда. Анализ на конкуренцията и интересите.
15. Идентифициране на целевите аудитории и избор на цели на кампанията.
Сегментиране на аудиторията – психографски, демографски и географски критерии
за сегментиране, жизнен стил и поведение. Определяна на целевите аудитории на
кампанията, поставяне на цели и избор на критерии за оценка.
16. Разработване на маркетингови стратегии. Какъв е “продуктът” на социалния
маркетинг? Достъп до “продукта”: физическа достъпност, време, достъп до
информация. Оценка на разходите, необходими за промяна на поведението
(средства, време, усилия).
17. Разработване на стратегии за промоция. Медийна стратегия и фактори, влияещи
върху избора на медия. Предимства и недостатъци на различните медии при
предаване на посланието.
18. Процес на планиране в организацията. Стратегическо, тактическо и оперативно
планиране. Отгворности на ръководителите във връзка с планирането на различните
управленски равнища.
19. Стратегическо управление – съдържание и основни насоки за развитие.
Стратегически концепции и парадигми. Основни принципи, прилагани във
философията на управление.
20. Стратегическо управление като система на взаимодействия. Етапи в историческото
развитието на стратегическото управление. Поява на класическите подходи за
стратегическо управление. Нов модел на социално-икономическа динамика и
възникване на процесните подходи за стратегическо управление.
21. Определение, същностни характеристики и видове стратегии в рамките на
стратегическия процес. Организационна стратегия, Дейностна (бизнес) стратегия,
Функционална стратегия, Оперативни стратегии, Ситуационно-факторна стратегия,
Линейна стратегия.
22. Стратегически цели и стратегически анализи на организацията. Визия, мисия и
цели на здравните организации. Примери за мисия на здравни и лечебни заведения.
Видове цели и дърво на целите.
23. Стратегически анализ на вътрешната среда. Стратегически анализ на продуктите
(портфолио анализи). Стратегически анализ на ценностите. Критични фактори за
успех.
24. Организационна стратегия и стратегическо планиране на здравните и лечебни
заведения. Същност, формиране и внедряване на организационната стратегия.
Ключови характеристики на стратегическия план. Основни елементи на системата
от показатели за ефективност (Balanced Scorecard).

25. Система на стратегически контрол и контролинг. Аналитичен и процесен
стратегически контрол. Основни принципи и ключови фактори (връзките
"планиране- контрол", контрол-орговорност", контрол-власт", "обратна връзка").
26. Същност на конфликта. Науката конфликтология. Конфликтите в здравеопазната
система.
27. Обективни и субективни фактори за възникване на конфликти. Видове конфликти
(типология на конфликта).
28. Структура и функции на конфликта. Динамика на конфликта (eтапи и фази в
неговото развитие).
29. Стратегии за управление на конфликтите: обща характеристика; видове стратегии –
приинуда, сътрудничество, компромис, отстъпване.
30. Профилактика на конфликтите: техники и средства за профилактика на
конфликтите; правила заа ръководителите; правила за служителите; правила за
хората, които не се разбират.
31. Конфликтологична култура на мениджъра: същност и функции; конфликтологична
компетентност; конфликтологична готовност; модел на конфликтологичната
култура.
32. Управленско счетоводство. Същност, роля, задачи, обект, предмет и методи на УС.
Класификация и анализ на разходите от гледна точка на УС.
33. Съвременни методи за калкулиране на себестойността на здравния продукт –
Стъпков метод и АВС метод. Приложение, предимства и недостатъци.
34. Същност и роля на финансовия мениджмънт в здравния сектор.
35. Анализ на финансовото състояние на лечебните заведения. Показатели и източници
за анализ на дейността и финансовото състояние на лечебните заведения.
36. Анализ на ликвидността и платежоспособността на лечебните заведения.
37. Анализ на ефективността и рентабилността на лечебните заведения.
38. Управление на оборотния капитал и на материалните запаси в здравните и
лечебните заведения.
39. Икономически анализ. Предмет, задачи, функции, видове. Методи за икономически
анализ.
40. Икономическа оценка. Предмет. Задачи. Основни техники. Информационно
осигуряване на икономическата оценка.
41. Ефикасност, ефективност, резултативност. Определение. Видове. Оценка.
42. Инвестиционни решения. Инвестиционен анализ. Методи за оценка и избор на
инвестиционни проекти.

43. Стандарти в медицинската практика. Стандарти за електронен обмен и
унифицирано представяне на медицински данни.
44. Защита на медицинските данни. Основни аспекти. Политики за защита на
медицинските данни. Конфиденциалност и сигурност на медицинските данни.
Контрол на достъпа до медицински данни.
45. Здравни информационни системи. Видове. Здравни информационни системи като
източници на здравна информация. Основни аспекти. Видове.
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