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Előtanulmányi feltételek (előzetes követelmény):

- Digitális egészségügy (4) – Szakellátási informatikai rendszerek II.
- Egészségtudomány (5) – Kontrolling az egészségügyben

Tantárgyfelelős személy és tanszék:

DR. SZÓCSKA MIKLÓS, egyetemi docens, PhD, SE – Digitális Egészségtudományi
Intézet

Tantárgy előadója:

KALMÁR ISTVÁN, egyéb, SE – Digitális Egészségtudományi Intézet

Tantárgy célja, feladata:

A tantárgy célja, hogy a hallgató a szakellátás klinikai,
finanszírozási és gazdálkodással kapcsolatos adatkezelési
gyakorlatát megismerje és gyakorlati helyen végezze. A gyakorlat
során egészségügyi információs rendszerek ismertetése,
alkalmazásának gyakorlása és elemzése folyik. A gyakorlat
egészségügyi környezetben, egészségügyi szakemberek felügyelete
és iránymutatása mellett történik.

A félév során a hallgató elsődleges feladata a betegellátás
folyamatának és adatfolyamának megismerése, a kórlapvezetéssel
kapcsolatos adatkezelésének azonosítása, folyamatának nyomon
követése, azok ábrázolása folyamatábrán és adatfolyam-
diagramokkal.

A gyakorlat része a szakellátás klinikai finanszírozással,
gazdálkodással kapcsolatos adatkezelés megismerése és végzése. A



betegellátás gazdasági vonatkozású folyamatainak és
adatfolyamánakmegismerése.

Szakmai kompetenciák és kompetencia-elemek:

- Együttműködik munkatársaival a társadalom- és a humánbiztosítási
intézmények dokumentációs és informatikai rendszerei működéséhez
és az adatszolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó feladataik
ellátásában, önállóan látja el munkaköréhez kapcsolódó feladatait.

- Törekszik a társadalom- és a humánbiztosítási intézmények
rendszeréről szerzett ismereteinek bővítésére, támogatja a
dokumentációs és az informatikai rendszerek működését és az
adatszolgáltatási tevékenységet.

A tantárgy részletes tematikája:

1. A szakellátás kórlapvezetéssel kapcsolatos adatkezelésének
azonosítása, folyamatának nyomon követése, azok ábrázolása
folyamatábrán és adatfolyam-diagramokkal. Az osztályos
adatszolgáltatás meglévő hagyományos és elektronikus formáinak
azonosítása, felsorolása, összehasonlítása. A kezelt entitások
azonosítása, leírása. Az adatkezelés szereplőinek azonosítása
feladatuk jellege szerint (adatfeldolgozó, felügyelő, szakértő,
felelős) a szervezetben. Adatfeldolgozás végzése az osztályos
adatszolgáltatás végzése során. A gyakorlat során egészségügyi
információs rendszerek ismertetése, alkalmazásának gyakorlása,
elemzése folyik. A felhasznált alkalmazások értékelése,
adatelemzések, beszámoló készítése a tudományos közleményeknél
elvárt tartalommal és formában.

2. A szakellátás gazdasági és finanszírozással kapcsolatos
adatkezelésének azonosítása, folyamatának nyomon követése, azok
ábrázolása adatfolyam-diagramokkal. A megrendelés-kommunikáció
meglévő hagyományos és elektronikus formáinak azonosítása,
felsorolása, összehasonlítása. A kezelt entitások azonosítása,
leírása. Az adatkezelés szereplőinek azonosítása feladatuk jellege
szerint (adatfeldolgozó, felügyelő, szakértő, felelős) a
szervezetben. Adatfeldolgozás végzése a kórlapvezetés és a
megrendelés-kommunikáció egyes folyamataiban.

A gyakorlat egészségügyi környezetben, egészségügyi szakemberek
felügyelete és értékelése mellett történik. A gyakorlat során a
hallgató tényleges adatkezelési feladatot is kell végezzen legalább
az ott töltött idő 50%-ában.

Tantárgy tematikáját kidolgozta:

KALMÁR ISTVÁN, egyéb, SE – Digitális Egészségtudományi Intézet

Követelmények:

Az érdemjegy kialakításának módja:

- beadandó dolgozat értékelése

Az aláírás feltételei:



- óralátogatás a TVSz által meghatározott feltételek szerint, melyet
gyakorlati naplóban kell rögzíteni

- 1 beadandó dolgozat leadása

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma témaköre és
időpontja, pótlásuk és javításuk lehetőségei:

-

Az esetleges vizsga típusa és vizsgakövetelmények (tételsor, tesz-pool):

-

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának
lehetősége, az igazolás módja a foglalkozásokról való távollét esetén:

- TVSz által meghatározott feltételek szerint

Az írott tananyag, ajánlott irodalom, a felhasználható fontosabb technikai és
egyéb segédeszköz

-

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa, leadási
ideje:

- 1 beadandó dolgozat, melyben a kórlapvezetés folyamatáról és az
egészségügyi intézmény finanszírozási adatszolgáltatásának menetéről
szükséges írni, folyamatábrával és adatfolyam-diagrammal kiegészítve

Adatlap utolsó módosítása: 2020. május 25.


