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Előtanulmányi feltételek:

- Egészségtudomány (1) - Gazdasági pénzügyi alapismeretek
- Egészségtudomány (2) - Egészségügyi rendszerismeret

Tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Takács Erika, Digitális Egészségtudományi Intézet, egyetemi adjunktus, Ph.D.

Tantárgy előadója:

Heitler Krisztina, Belső Klinikai Tömbigazgatóság, igazgató

Tantárgy célja, feladata:

A tárgy során a hallgatók megismerik az egészségügyi szervezői munka során rendszeresen
előforduló egészség-gazdaságtani alapfogalmakat és alapvető összefüggéseket. Ide tartozik:
az egészségügyi piac sajátosságainak megismerése, illetve az ezzel kapcsolatos ismeretek
bővítése, az egészségügyi technológiák alkalmazásához, értékeléséhez kapcsolódó
egészséggazdasági fogalmak és mérőszámok, az egyes - országonként eltérő - finanszírozási
technikák összehasonlítása. Megismerik az egészségügyi szolgáltatások széles palettájának
gazdasági kontextusát, és a különböző szolgáltatási rendszerek gazdasági sajátosságait,
beleértve a közszféra és magánszféra együttműködését.

Szakmai kompetenciák és kompetencia-elemek:

- Ismeri az egészséggazdaságtan alapvető összefüggéseit
- Munkája során alkalmazza a társadalom- és a humánbiztosítási intézmények rendszeréről szerzett

ismereteit, közreműködik a dokumentációs és az informatikai rendszereik működtetésében, valamint
adatszolgáltatási tevékenységet végez. 

- Képes megítélni az adott technológia korszerűségét, hatékonyságát, javaslatot tud tenni a folyamatok
és az eszközök költséghatékonyságának növelésére. 

- Egészségügyi, gazdasági és menedzsment szakemberekkel együttműködve tervez és valósít meg
hatékonyság-növelő, illetve innovációs tevékenységeket.



A tantárgy részletes tematikája:

Hét Téma

1. Egészségügy és gazdaságtan

2. Szükséglet, igény és kereslet

3. Az egészségügyi szolgáltatások piacának sajátosságai

4. Egészségnyereség, költséghatékonyság

5. Gazdasági elemzések módszerei és intézményrendszere az egészségügyben

6. Egészségbiztosítás

7. Az egészségügyi ellátás megszervezésének modelljei

8. Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozása

9. Összefoglalás

10. Gyógyszeripar, gyógyszerforgalmazás, gyógyszerfinanszírozás

11. A magyarországi egészségügyi finanszírozás

12. Magán és köztulajdon, for-profit és közszolgáltatás

13. Egészségügyi reformok közös jellemzői az Európai Unióban

14. Összefoglalás
Tantárgy tematikáját kidolgozta:

Dr. Pulay Gyula PhD, Skultéty László

Követelmények:

Az érdemjegy kialakításának módja: írásbeli vizsga, +15% pont szerezhető az aláírás feltételét teljesítő
beadandón felüli, megfelelt értékelésű beadandóval

Aláírás feltétele: 1 db megfelelt minősítésű beadandó

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma témaköre és időpontja, pótlásuk
és javításuk lehetőségei: 1 db zárthelyi dolgozat a 8. hetet követően a tematika szerint addig átvett
anyagrészből. Pótlása és javítása külön időpont egyeztetését követően 2 héten belül lehetséges

Az esetleges vizsga típusa és vizsgakövetelmények: írásbeli vizsga (vegyes: teszt és kifejtős kérdésekkel)

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége, az igazolás módja a
foglalkozásokról való távollét esetén:maximális hiányzás: 3 alkalom. Pótlás: az órai anyag önálló feldolgozása a
megadott irodalom alapján. A hiányzást előre jelezni szükséges e-mail útján.

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

Kötelező irodalom:
- előadás vázlatok (DEI felhőben)
- Mihályi Péter: Bevezetés az egészségügy közgazdaságtanába, Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém,

2003
Ajánlott irodalom:

- Kornai János: Az egészségügy reformjáról, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1998



- Gulácsi László (szerk.): Egészség-gazdaságtan, Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2005

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

1 db beadandó dolgozat az aktuális szemeszter utolsó napjáig
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