Tantárgy neve: Az egészségügy közgazdaságtanának alapismeretei (2)
A tantárgy besorolása:

Kreditértéke:

8

kötelező

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: (kredit%)
elméletorientált – 61% elmélet, 39% gyakorlat
A tanóra típusa:

szeminárium

és óraszáma az adott félévben:

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

36

-)

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők:
Interaktív előadás, esetismertetéssel, példákkal, kiscsoportos feladatmegoldás.
A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb):

kollokvium

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok:
A tantárgy tantervi helye (hányadik félév):
Előtanulmányi feltételek (ha vannak):

I. félév

-

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása
A tantárgy a közgazdasági elvek alkalmazhatóságát illetve az alkalmazhatóság korlátait, problémáit
mutatja be az egészségügy területén. Központi témája a hatékony forrásallokáció, amely megalapozza
mind a makroszintű (egészségpolitikai), mind pedig a mikroszintű (egészségügyi szervezeti)
döntéshozatalt. Célja a közgazdasági szemlélet kialakítása.
Közgazdasági szemlélet az egészségügyi rendszerek működtetésében. Az output meghatározása az
egészségügyben. A hatékonyság közgazdasági értelmezése (hatásosság, hatékonyság (hatékonysági rés),
jövedelmezőség). Egészség és az egészségügyi ellátás természete. Igény, szükséglet, kereslet.
Forrásteremtés, forráselosztás az egészségügyben.
Piaci kudarc az egészségügyben.
Az
egészségbiztosítás közgazdaságtana (lefölözés és kontraszelekció, jóléti veszteség, moral hazard és
kezelésük lehetőségei). Az állam szerepe az egészségügy működtetésében. A gyógyszeripar és –piac
közgazdaságtana. A kórház közgazdasági viselkedése. Költség-haszon típusú értékelések az
egészségügyben.
A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Fontosabb kötelező irodalmak:
 Ivády V: Közgazdasági személet az egészségügyben. Jegyzet.
 Hurley J, Feeny D, Giacomini M, Grootendorst P, Lavis J, Stoddart G L and Torrance G: Közgazdasági
szemlélet az egészségügyben: alapvető kérdések és elemzési módszerek. (Döntés-Hozó Program, 1.
modul) World Bank Institute, Egészségügyi Menedzserképző Központ, Budapest, 1999.
Fontosabb ajánlott irodalmak:
 Nordhaus WD, Samuelson PA: Közgazdaságtan. Akadémai Kiadó, Budapest, 2008.
 Varian HR: Mikroökonómia középfokon. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2016.

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat):

Dr. Gaál Péter, egyetemi docens, Ph.D.

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat):
Ivády Vilmos, óraadó oktató

