ZDROWIE PUBLICZNE
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Rozwój koncepcji zdrowia
Modele systemów opieki zdrowotnej
Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej
Główne zagrożenia zdrowia społeczeństwa w Polsce i na świecie oraz strategie ich prewencji
Charakterystyka zanieczyszczeń chemicznych i fizycznych w żywności
Usługa zdrowotna jako produkt marketingowy
Rola i zadania systemu zabezpieczeń społecznych w Polsce
Najważniejsze wyzwania dla polityki społecznej we współczesnej Polsce
Praca jako wartość instrumentalna i autoteliczna
Czynniki wpływające na decyzje gospodarstw domowych w zakresie konsumpcji
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Znaczenie funkcjonowania Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą
Typy badań w epidemiologii
Zasady organizacji i prowadzenia badań populacyjnych w medycynie
Podstawowe metody badania zależności statystycznych w zastosowaniu do analiz uwarunkowań stanu zdrowia
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Psychoterapia a socjoterapia
Cele socjoterapii: rozwojowe, edukacyjne, terapeutyczne
Struktura i zasady prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych
Specjalistyczne kompetencje zawodowe socjoterapeuty: typologia i charakterystyka.
Znaczenie diagnozy i interwencji kryzysowej w socjoterapii
Rola zabawy w procesie socjoterapeutycznym
Rodzaje, tematyka i cele treningów umiejętności społecznych jako metod oddziaływania socjoterapeutycznego
Terapia rodzin: ujęcie systemowe, strukturalne, strategiczne

SOCJOTERAPIA
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Zaburzenia zachowania i emocji u dzieci i młodzieży
Metody twórczej resocjalizacji
Rola wolontariatu w resocjalizacji
Pojęcie normy w psychologii klinicznej (statystyczne znaczenie normy, społeczno-kliniczne, teoretyczne, norma partnerska)
Zasoby osobiste w radzeniu sobie z chorobą. Rola oczekiwań i cech podmiotowych
Macierzyństwo i ojcostwo w społeczeństwie zmiany
Istota samokształcenia
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Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne
Suplementy diety
Żywność specjalnego przeznaczenia żywieniowego
Zalecenia żywieniowe dla kobiety w ciąży
Wady i zalety żywności modyfikowanej genetycznie GMO
Znaczenie molekularnych składników żywności w dietach niskokalorycznych
Żywienie chorych przy powikłaniach podczas chemioterapii
Żywienie dojelitowe - na czym polega, korzyści, powikłania, rodzaje diet
Znaczenie żywienia w odnowie biologicznej
Postępowanie dietetyczne u pacjenta z zespołem metabolicznym (cukrzyca t.2, dna moczanowa, zaburzenia lipidowe, nadciśnienie)
Postępowanie dietetyczne w chorobach wątroby i dróg żółciowych (marskość wątroby, niewydolność wątroby, kamica żółciowa)
Planowanie żywienia osób starszych (zapotrzebowanie na makro i składniki odżywcze, problemy żywieniowe i zdrowotne, rola edukacji)
Produkty spożywcze o udowodnionym wpływie anty-aging
Wady i zalety systemu HACCP
Różnice między GAP a GHP

