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- nincs

Tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Stubnya Gusztáv egyetemi docens, PhD. – SE EKK Digitális Egészségtudományi Intézet

Tantárgy előadója:

Dr. Stubnya Gusztáv egyetemi docens, PhD. – SE EKK Digitális Egészségtudományi Intézet

Tantárgy célja, feladata:

A hallgató értse meg és sajátítsa el a fejlett társadalmakban kialakult egészségügyi ellátórendszerek
felépítését, szabályozási kereteit, ismerje meg azok szereplőit és felelősségeiket, a működés feltételeit és az
azonos egészségügy-szervezési problémákra adott különféle válaszokat.

Szakmai kompetenciák és kompetencia-elemek:

- Klinikai ismereteinek birtokában megérti az egyes betegségek természetét, ismeri az egészségügyi
ellátórendszer felépítését, és képes rendszerbe foglalni a beteketet és az egészségügyi
ellátásokat.

- Ismeri a társadalom-, és a humánbiztosítás rendszerét, megérti működésüket, a releváns
elszámolási és adatszolgáltatási rendszerek működési metódusait.

- Klinikai és egészségügyi szervezési ismereteit felhasználva képes megszervezni a páciens komplex
egészségügyi ellátását.

- Képes a társadalom-, és humánbiztosítás folyamatainak áttekintésére és értelmezésére, megoldja
a munkakörébe tartozó elszámolási és adatszolgáltatási feladatokat.

- Érzékeny a páciensek valós egészségügyi szükségleteire, támogatja őket az egészségügyi ellátás
során, és egészségi állapotuknak megfelelő empátiával kezeli a betegeket.

- Érdeklődik a társadalom-, és humánbiztosítás folyamatai iránt, törekszik a felmerülő elszámolási és
adatszolgáltatási felatok magas szintű ellátásáre.

- Együttműködik az egészségügyi ellátórendszer szereplőivel a páciensek optimális ellátásának
megteremése érdekében.



- Önállóan végzi az egészségüyi intézmények finanszírozásával kapcsolatos teendőit, felelősséget
vállal a finanszírozás és kontrolling szervezeti egységben betöltött munkakörébe tartozó
feladatainak ellátásáért.

- Ismeri a társadalom- és a humánbiztosítási intézmények rendszerét, a dokumentációs és
informatikai rendszereik működését, valamint az adatszolgáltatási rendszereiket.

- 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:

Hét Téma

1.-2. Egészség és társadalom, a közigazgatás alapjai, Magyarország és az EU

3-4. A magyar közigazgatás felépítése és a jogalkotás, az egészségügyi
jogszabályok

5-6. Az egészségügy funkciói, az egészségügyi ellátás formái

7-8. A progresszív ellátás fogalma, alap- és szakellátás. A kórház

9-10. A gyógyszerellátás

11-12. Az egészségügy irányítása és finanszírozása

13-14. Az egészségügyi kutatás és oktatás; az egészségügyi rendszerek előtt álló
kihívások

Tantárgy tematikáját kidolgozta:

Dr. Stubnya Gusztáv egyetemi docens, PhD. – SE EKK Digitális Egészségtudományi Intézet

Követelmények:

Az érdemjegy kialakításának módja: szóbeli vizsga

Az aláírás feltételei: jelenlét TVSZ szerint

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

Az esetleges vizsga típusa és vizsgakövetelmények (tételsor, tesz-pool): szóbeli vizsga, melynek tételsora
megegyezik az előadás témáival

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

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

- órai segédanyagok, jegyezetek, és az azokban megnevezett jogszabályok
- dr. Boncz Imre (szerk.): Egészségügyi finanszírozási, menedzsment és minőségbiztosítási

alapismeretek.

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

Adatlap utolsó módosítása:2020.04.17.


