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Tantárgy célja és feladata a képzés céljának megvalósításában:   
Magyarországon az egészségügyi intézmények hatékony működtetése, vezetése a gyorsan változó környezet miatt 
különösen nehéz feladat.  A helyzetet még nehezebbé teszi, hogy a gazdasági, társadalmi környezet robbanásszerű 
változása egy, a központi kezdeményezésre váró, az egyénit pedig tiltó közegre zúdult rá, 2010-től kezdve pedig újra 
központosítási tendenciák figyelhetők meg, amelyek tovább nehezítik a szervezeti adaptációt.   
A jól megfogalmazott és következetesen végrehajtott egészségpolitikai program nagymértékben hozzá tud járulni 
az átlátható, tiszta viszonyok megteremtéséhez, a működési környezet stabilizálódásához, és kiszámíthatóságához.  
Ehhez azonban szükséges, hogy az intézmények vezetői az átalakulás partnereivé tudjanak válni: mozgásterük 
biztosított legyen, értsék és támogassák a programot.  Mindez fordítva is igaz: a rossz és következetlen 
egészségpolitika csak fokozza a zűrzavart és a bizonytalanságot.  Az intézmények vezetőinek ebben az esetben 
képesnek kell lenniük érdekeik hatékony képviseletére, a programok kritikai elemzésére, alternatív programok 
megfogalmazására és érvényesítésére, hogy biztosítsák intézményeik működését, és az egész egészségügyi rendszer 
kedvező irányú átalakulását.  Ehhez kíván segítséget nyújtani az Egészségpolitika kurzus. 
A kurzus szintetizáló jellegű, alapvető szociológiai, epidemiológiai, statisztikai, jogi, bioetikai, alkalmazott matema-
tikai ismeretekre, valamint Az egészségügy közgazdaságtanának alapismeretei, az Egészségügyi rendszerek elem-
zése és az Egészségügy finanszírozás és rendszerfejlesztés című kurzusok során elsajátított ismeretekre épül.  A két 
utóbbi kurzussal együtt a program egyik keretét adja (makro szint – környezet, illetve rendszer), mintegy kiegészítve, 
kiemelve a szervezeti menedzsment témakörébe tartozó kurzusokat (mezo, mikro szint – szervezet). 

Tantárgy tematikájának (tananyag) leírása:  
1. Bevezetés az egészségpolitikába 
2. Az egészségpolitika célkitűzései, esetmegbeszélés 
3. Piac az egészségügyben, esettanulmány 
4. Az állam szerepe az egészségügyben, esettanulmány 
5. Új utak a piacon és az államon túl: az egészségügyi rendszerek átalakításának funkcionális megközelítése, 

fragmentáció, forrásakkumuláció és ellátásszervezés, esetismertetés 
6. Az egészségügyi technológiák közgazdasági értékelése (economic evaluation) az egészségpolitikai 

döntéshozatalban, esetmegbeszélés 
7. Politika és programalkotás, politikai elemzések módszertana 
8. Összefoglalás 

 


