სამაგისტრო პროგრამა
`ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, ჯანმრთელობითი
განათლება~
საკითხები მისაღები გამოცდისათვის სპეციალობაში

1.

ჯანმრთელობის ხელშეწყობის განსაზღვრება და მნიშვნელობა.

2.

საზოგადოების ჯანმრთელობის განმსაზღვრელი ფაქტორები.

3.

მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე მოქმედი ფაქტორები.

4.

რისკ–ფაქტორის განსაზღვრება, დახასიათება.

5.

ჯანმრთელობის ძირითადი რისკ-ფაქტორები.

6.

ადამიანის ცხოვრების წესი.

7.

თამბაქოს მოხმარების კონტროლი.

8.

ფიზიკური აქტივობა.

9.

პრიორიტეტის განსაზღვრა.

10.

დაავადების პირდაპირი გამომწვევის დახასიათება.

11.

პირველადი ჯანდაცვის სისტემა.

12.

პირველადი ჯანდაცვის სისტემის საერთაშორისო კლასიფიკაცია.

13.

პირველადი ჯანდაცვის სისტემაში პაციენტების ინფორმირება.

14.

პირველადი ჯანდაცვის სისტემის ამოცანა.

15.

პროფილაქტიკის სახეები.

16.

ჯანმრთელობითი განათლება.

17.

ტერმინის - „სტრატეგია”, განსაზღვრება.

18.

ტერმინის - „ტაქტიკა”, განსაზღვრება.

19.

საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის ძირითადი პრიორიტეტები.

20.

ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის პრიორიტეტების შერჩევა.

21.

ტერმინის - „ჯანმრთელობა“, განსაზღვრება.

22.

მოსახლეობის ჯანმრთელობის მაჩვენებლების განმსაზღვრელი ძირითადი
კრიტერიუმები.

23.

მოსახლეობის ფიზიკური განვითარების შესწავლა.

24.

ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და მისი საშუალებები.

25.

ქრონიკულ დაავადებათა პირველადი პროფილაქტიკა.

26.

პირველადი პროფილაქტიკის მაგალითები.

27.

ტერმინის - „პროფილაქტიკური მუშაობა“, განსაზღვრება.

28.

ჯანსაღი ცხოვრების წესის ელემენტები.

29.

ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვის მიზანი.

30.

ტერმინი „საინფორმაციო შეტყობინება“.
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31.

საინფორმაციო შეტყობინების შედგენისას გასათვალისწინებელი პირობები.

32.

საინფორმაციო შეტყობინების გადაცემის ზეპირი სიტყვის მეთოდები.

33.

ბეჭდვითი სიტყვის გამოყენების საშუალებები.

34.

ბეჭდვითი სიტყვის მეთოდის გამოყენების უპირატესობა.

35.

თვალსაჩინოების მეთოდის გამოყენების საშუალებები.

36.

რას გულისხმობს ტერმინი „სისტემა“.

37.

ინფორმაციის გაცვლის პროცესში მონაწილე ელემენტები.

38.

რას გულისხმობს ტერმინი „ინოვაცია“.

39.

ქრონიკულ დაავადებათა პრევენციისას გასატარებელი ღონისძიებები.

40.

მოსახლეობის პირველადი პროფილაქტიკა არაგადამდებ დაავადებათა
პრევენციის შემთხვევაში.

41.

პრევენციული ღონისძიებები და მათი გატარება.

42.

პირველადი პრევენციის ღონისძიებები.

43.

მეორეული პრევენციის ღონისძიებები.

44.

რა კატეგორიას წარმოადგენს ცნება „პიროვნება“.

45.

ტერმინი „მონაცემი“.

46.

რა არის და რა პირობებს უნდა აკმაყოფილებდეს ინფორმაცია.

47.

ცნება „მართვის ინფორმაციული სისტემები“.

48.

კომუნიკაციის განმარტება.

49.

კომუნიკაციის მოდელის ძირითადი კომპონენტები.

50.

კომუნიკაციის წინაპირობა.

51.

კომუნიკაციის პროცესში დეკოდირება.

52.

ეფექტური კომუნიკაციის დამყარებისათვის გასათვალისწინებელი
ფაქტორები.

53.

კომუნიკაციის პროცესის უზრუნველსაყოფი ელემენტები.

54.

კომუნიკატორის განსაზღვრება.

55.

მოლაპარაკების პროცესის წარმართვა.

56.

მოლაპარაკებისწინა მოსამზადებელი ფაზისას გასათვალისწინებელი
პროცედურები.

57.

პირველადი სამედიცინო-სანიტარიული დახმარების სისტემა.

58.

პირველადი ჯანდაცვის ძირითადი მახასიათებლები.

59.

პირველადი ჯანდაცვის სისტემაში პაციენტის მიმართ გამოყენებული
მიდგომები.

60.

ჯანდაცვის პოლიტიკის პრიორიტეტები.

61.

სამედიცინო პროპაგანდის სპეციფიკა.

62.

პიარ-ტექნოლოგიების გამოყენებისას განხორციელებული ეტაპები.

63.

ჯანმრთელობის ეკოლოგიური კონცეფცია.

64.

ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე დაკვირვების და გარემოს ფაქტორების
2

ზემოქმედების დინამიური სისტემის მოქმედების შეფასების შესაძლებლობის
პირობები და საშუალებები.
65.

მოსახლეობის ჯანმრთელობის მონაცემთა ბანკი.

66.

გადაწყვეტილების მიღების ეტაპები.

67.

რას გულისხმობს კომუნიკაციის პროცესის ძირითადი ცნება „ხმაური“.

68.

მავნე ფაქტორის განსაზღვრება.

69.

გარემოს მავნე და საშიში ფაქტორების ტიპები.

70.

საკანონმდებლო სივრცე ჯანდაცვაში.

71.

სტრატეგიული დაგეგმვის ძირითადი პრინციპი.

რეკომენდებული ლიტერატურა:
ქართულ ენაზე:
ო.გერზმავა. საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და მენეჯმენტი - 2008,
2012, 2013, 2016 წლის გამოცემა (ხელმისაწვდომია თსსუ-ის
ბიბლიოთეკაში);

ინგლისურ ენაზე:
 დევიდ შეთჰაუზი. ჯანმრთელობის ხელშეწყობის
ფილოსოფია - 2010, დიდი ბრიტანეთი;
 გლენ გილბერტი. ჯანმრთელობითი განათლება - 2010, აშშ.
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