Tantárgy neve:

Egészségügyi finanszírozás és rendszerfejlesztés (4)

A tantárgy besorolása:

Kreditértéke: 4

kötelező

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: (kredit%)
kiegyensúlyozott – 56% elmélet, 44% gyakorlat
A tanóra típusa:

szeminárium

és óraszáma az adott félévben:

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve:

18

-)

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők:
Az oktatás során az elméleti háttér ismertetése és a gyakorlati tapasztalatok elemzése mellett kiscsoportos
gyakorlatok segítik a tananyag elsajátítását.
A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb):

kollokvium

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok:
A hallgatók minősítése három komponensből tevődik össze: (1) Részvétel és órai aktivitás: 30%; (2) A
félév során kialakított 5-6 fős hallgatói csoportok a kurzus végén közös prezentációt tartanak, amelyre a
csoport közös értékelést kap: 30%. Az előadásban való részvétel a vizsga részét képezi, ezért kötelező.
(3) Írásbeli tesztvizsga: 40%.
A tantárgy tantervi helye (hányadik félév):
Előtanulmányi feltételek (ha vannak):

II. félév

Egészségügyi rendszerek elemzése

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása
A kurzus alapvető célkitűzése, hogy a hallgatók képesek legyenek az egészségügyi szektor
teljesítményének szisztematikus elemzésére, a változtatás alapját szolgáló rendszerdiagnózis felállítására,
az elemzéshez alkalmazott módszereket és fogalmakat készség szinten használják.
Egészségpolitikai programalkotás ciklusa. Probléma meghatározás az egészségügyben, ok-okozati
összefüggések feltárása. Beavatkozási lehetőségek: funkciók és szabályozási gombok. Forrásteremtés,
finanszírozás és szolgáltatásvásárlás, szabályozás, szolgáltatások nyújtása, erőforrások előállítása,
társadalmi marketing.
A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Fontosabb kötelező irodalmak:
 Roberts M. J. et al. 1999. Az egészségügyi rendszer és reform folyamat kritikai elemzése, in DöntésHozó: Egészségügyi reform és fenntartható finanszírozás. SOTE EMK és WBI
 Bloor K., Maynard A. 1999. A szolgáltatók finanszírozásának technikái, in Döntés-Hozó:
Egészségügyi reform és fenntartható finanszírozás. SOTE EMK és WBI
Fontosabb ajánlott irodalmak:
 Kutzin J., Cashin C., Jakab M. (eds) 2010. Implementing Health Financing Reform. World Health
Organization
Regional
Office
for
Europe
http://www.euro.who.int/__data/assets/
pdf_file/0014/120164/E94240.pdf
 Hurley et al. 1998. Közgazdasági szemlélet az egészségügyben: Alapvető kérdések és elemzési
módszerek, in Döntés-Hozó: Egészségügyi reform és fenntartható finanszírozás.

 Evetovits T, Gaál P. 2002. A félreérthetőség káros az egészségre. Egészségügyi Menedzsment, 2002,
4 (5) 28-33
Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat):

Dr. Evetovits Tamás, egyetemi adjunktus

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat):
Dr. Gaál Péter, egyetemi docens, Ph.D.

