Štátnicový predmet: Podpora a ochrana zdravia
Štátne záverečné skúšky v Magisterskom stupni štúdia
Verejné zdravotníctvo, FZaSP TU
OKRUH - Verejné zdravotníctvo
1. Definujte zdravie, podporu zdravia, ochranu zdravia, prevenciu a zdravotnú výchovu. Vysvetlite
rozdiely. Hlavné ciele a hodnoty v Podpore zdravia. Determinanty zdravia a ich vplyvy na zdravie
(modely).
2. Definujte pojmy (rasa, etnikum, národ, multikulturalita). Príčiny multikulturalizmu. Zdravotné dopady
multikulturality. Chudoba, sociálna exklúzia a ich dôsledky pre zdravie.
3. Definujte zdravotnú gramotnosť a popíšte jej prvky.
4. Rovnosť a nerovnosti v zdraví, socio-ekonomický status a sociálny gradient. Príklad nerovností v
zdraví v SR.
5. Kto je Michael Marmot? Čo je komisia pre sociálne determinanty zdravia, jej úlohy, ciele?
OKRUH - Stratégie a metódy podpory zdravia
6. Definujte HIA, jednotlivé kroky, význam.
7. Čo je to SEA, EIA? Majú tieto hodnotenia význam v podpore zdravia, keď existuje HIA? Akú úlohu by
malo v tejto problematike zohrávať VZ? Do akej miery a prečo by malo byť zdravie zohľadňované v
týchto hodnoteniach?
8. Stratégie pre zlepšenie zdravia kultúrne rôznych komunít.
9. Popíšte základné komunikačné modely a teórie a možnosti ich využitia v podpore zdravia.
10. Média a zdravie.
11. Základné behaviorálne modely.
12. Sociálny marketing a jeho význam pre zdravie (kampaň pre zdravie a pod.).
13. Politické vplyvy na nerovnosti v zdraví - aký dopad majú politiky? Sociálna zmena ako základ pre
zdravie. Stratégie na znižovanie nerovností v zdraví.
14. Ako možno realizovať na Slovensku výskum s menšinami a etnikami v kontexte antidiskriminačného
zákona? Aké sú možnosti identifikácie rómskeho etnika pre výskumné účely?
OKRUH - Podpora zdravia - Intervencie pre špecifické skupiny
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Zdravie v znevýhodnených skupinách/špecifických skupinách (rómske etnikum, migranti, a pod.).
Najvýznamnejšie socioekonomické determinanty zdravia a ich vplyv na zdravie
Závislosti ako sociálny činiteľ zdravia.
Stravovanie ako výsledok socio-ekonomickej situácie.
Podpora zdravia v susedstve (definujte susedstvo, zdravie podporujúce okolie, ako sociálne
prostredie ovplyvňuje zdravie, doprava a zdravie, Bývanie a zdravie, dostupnosť služieb a pod.).
Podpora zdravia na školách (efektívna podpora zdravia na školách- prípadné bariéry, vzťah medzi
školou, vzdelaním a zdravím, ako môže škola ovplyvňovať pohodu a pod.).
Podpora zdravia na pracovisku (Zdravé pracoviská, najvýznamnejšie determinanty pracovného
prostredia, vzťah medzi prácou a zdravím, možnosti ovplyvňovania DZ a pod.).
Podpora zdravia v primárnej zdravotníckej starostlivosti a v nemocniciach (zdravé nemocnice, prečo
je potrebné hovoriť o primárnej zdravotníckej starostlivosti aj z pohľadu podpory zdravia o a pod.).
Nezamestnanosť ako socio-ekonomický determinant a jej vplyv na zdravie.
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24. Environmentálne determinanty zdravia - môžeme v súvislosti s nimi hovoriť o nerovnostiach v zdraví?
Vysvetlite. Možné stratégie podpory zdravia v tejto problematike.
OKRUH - Systém práce a plánovanie v podpore zdravia
25. Organizácia podpory zdravia v rámci existujúceho systému VZ v SR (úlohy, ciele, aktivity, spolupráca)
26. Modely Precede-Proceed, MATCH, ich funkcia pri plánovaní intervenčného programu
27. Plánovanie intervenčného programu - hodnotenie potrieb komunity (možnosti a metódy, rozdiel
medzi HNA a HCNA)
28. Hodnotenie komunít – kultúrne aspekty hodnotenia potrieb komunity, kultúrne aspekty
v komunikačných technikách pri ovplyvňovaní zdravia
29. Popíšte tri základné kroky v realizácii intervenčného programu. Evaluácia v intervenčnom programe,
dizajny evaluácie a ich popis.
OKRUH - Medzinárodný rozmer verejného zdravotníctva a podpory zdravia
30. Najvýznamnejšie dokumenty, politiky, iniciatívy podpory zdravia (European Policy White Paper,
Zdravie 21, Ottawská charta, Zdravie 2020, Black report, Rio Declaration 2011, Štátna politika zdravia
SR a pod.).
31. Najvýznamnejšie programy, projekty, štúdie podpory zdravia (Národný program podpory zdravia,
CINDI, Whitehall study, Zdravé pracoviská, Zdravé školy, Zdravé mestá a pod.).
32. Najvýznamnejšie medzinárodné organizácie vo VZ, ich úlohy, ciele (WHO, CDC, EUPHA a pod.).
33. Priority VZ vo svete a v rozvojových krajinách. Verejné zdravotníctvo v Európskej únii.
34. Globalizácia a jej vplyv na zdravie.
35. Globálna epidémia AIDS, možnosti prevencie, programy podpory zdravia.
36. Problematika malárie, možnosti prevencie, programy podpory zdravia.
37. Rozdiely v riešení VZ problému na medzinárodnej, nadnárodnej a globálnej úrovni. Konkrétny príklad.
OKRUH - Ochrana zdravia
38. Organizácia systému VZ v SR z hľadiska ochrany zdravia (úlohy, metódy práce, legislatívny rámec)
39. Ochrana zdravia v oblasti epidemiológie v SR (organizácia, úlohy, metódy, legislatíva)
40. Ochrana zdravia v oblasti preventívneho pracovného lekárstva v SR (organizácia, úlohy, metódy,
legislatíva)
41. Ochrana zdravia v oblasti životného prostredia v SR (organizácia, úlohy, metódy, legislatíva)
42. Ochrana zdravia v oblasti výživy v SR (organizácia, úlohy, metódy, legislatíva)
43. Ochrana zdravia v oblasti zdravia detí a mládeže v SR (organizácia, úlohy, metódy, legislatíva)
44. Odhad, menežment a komunikácia rizika
45. Pracovné zdravotné služby (definícia, úlohy, ciele, legislatíva)

