Tantárgy neve:

Közgazdasági eszközök alkalmazása az egészségügyi
menedzsmentben (2)

A tantárgy besorolása:

Kreditértéke: 6

választható

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: (kredit%)
gyakorlatorientált – 33% elmélet, 66% gyakorlat
A tanóra típusa:

szeminárium

és óraszáma az adott félévben:

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

12

angol)

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők:
 Elvi megfontolások, keretrendszer bemutatása interakív előadások formájában, amelyeket rövid
esettanulmányok kiscsoportos megoldása és megbeszélése követ.
A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb):

kollokvium

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok:
 A hallgatók minősítése két fő komponensből tevődik össze: (1) órai aktivitás, az esettanulmányok
megoldásában és megbeszélésében való közreműködés, 33%, (2) egyéni esettanulmány készítése és
bemutatása, 67%.
A tantárgy tantervi helye (hányadik félév):
Előtanulmányi feltételek (ha vannak):

IV. félév
Az egészségügy közgazdaságtanának alapismeretei
Minőségmenedzsment az egészségügyben

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása
Az egészségügyi szervezetek vezetői munkájuk során számos kihívással találkoznak, amelyek innovatív
közgazdasági szemlélet és eszközök alkalmazásával kezelhetők sikeresen. A kurzus célja, hogy kiemlet
területekre koncentrálva válogatást adjon a kórházi menedzsment számára nélkülözhetetlen
szemléletekről, módszertani ismeretekről, valamint a gyakorlati alkalmazásokról a hatékonyság javítása
érdekében. A kurzus lehetőséget kínál a hallgatók számára, hogy a közgazdasági szemléletmód és
módszertan korábban megtanult elemeit a konkrét gyakorlati problémák kezelésében és megoldásában
sikerrel alkalmazzák. Fontos hangsúlyt kap a kiválasztott területre vonatkozóan a kreatív megközelítés, a
lehetőségek közötti választás valamint a következmények értékelése is.
A kórházi vezetői költségvetés, a hozzá kapcsolódó intézményi keretgazdálkodás és a likviditás
menedzsment célja, tartalmi elemei és hasznosításának lehetőségei a gazdálkodási eredmény javításában.
A társadalombiztosítási finanszírozás, a finanszírozási változások kórházi hatásainak felmérése és
értékelése, az optimalizálási eszközök alkalmazása. A kórházi adósságállomány keletkezésének okai és
összefüggései, az okok kezelésének egészségpolitikai, valamint a kórházon belüli kezelésének eszközei.
A magánszektor szerepvállalásának okai, lehetőségei, közgazdasági megfontolásai, valamint a
közfinanszírozott ellátóknál felmerülő lehetőségek és azok kihasználásával kapcsolatos menedzsmen
feladatokat.
A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Fontosabb kötelező irodalmak:
 Előadásdiák, esettanulmányok.

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

Dr. Ivády Vilmos

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat):
Ing. Martin Barto, CSc., óraadó oktató

