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Tantárgyfélév: 
2./tavaszi 

Meghirdetés 
gyakorisága: 

évente 

Az ismeretek 
ellenőrzésének 

típusa:  
kollokvium 

Tantárgy 
besorolása: 

kötelező 

Félévi 
tanóraszám: 

36 

Kreditérték: 
4 

Tanórák száma az oktatás jellege szerinti bontásban 
Előadások tanóráinak száma: 20 
Szemináriumok vagy gyakorlatok tanóráinak száma: 16 
 

Tantárgy felvételének előkövetelménye:  
Egészségügyi rendszerek elemzése -  
Az egészségügyi közgazdaságtan alapjai -  

További képzések, amelyekben a tárgy kötelező vagy kötelezően választható (félévszám): - 

Tantárgy célja és feladata a képzés céljának megvalósításában:  
A kurzus alapvető célkitűzése, hogy a hallgatók képesek legyenek az egészségügyi szektor teljesítményének 
szisztematikus elemzésére, a változtatás alapját szolgáló rendszerdiagnózis felállítására, az elemzéshez 
alkalmazott módszereket és fogalmakat készség szinten használják. A fenti célkitűzések mellett a kurzus célja, 
hogy a hallgatók a kurzus végére közös nyelvet beszéljenek az egészségügyi rendszer teljesítményét és a 
reformfolyamatot elemezve. A kurzus meghatározó módon épít az Egészségügyi rendszerek elemzése és Az 
egészségügy közgazdaságtanának alapismereti című kurzusok anyagára, fogalomrendszerére és ezekkel együtt 
az Egészségpolitika című szintetizáló kurzus alapját képezi. 

Tantárgy tematikájának (tananyag) leírása:  
A tantárgy az alábbi fő témaköröket foglalja magába: 
1. Egészségügy finanszírozás és rendszerfejlesztés: bevezető előadás 

 Egészségpolitikai célok 

 Miért nincs tökéletes egészségügyi rendszer? 

 Miért hajtunk végre egészségügyi reformokat? 

 Egészségügyi rendszerek teljesítménye 

 Egészségügyi kiadások: fenntarthatóság  
2. Rendszerértékelési kritériumok. A költséghatékonyság értelmezése 

 Hatásosság 

 Hatékonyság 

 Igazságosság 

 Minőség 
3. Programalkotási ciklus.  Probléma meghatározás és rendszerdiagnózis.  

 Probléma-meghatározás és annak folyamata 

 Rendszerdiagnózis: az egészségügyi rendszer rossz teljesítményét kiváltó okok elemzése 

 Az egészségügyi rendszer működését meghatározó fő rendszerelemek: „szabályozógombok” 
4. Forrásteremtés az egészségügyben 

 Forrásteremtési csatornák és eszközök áttekintése  

 A magyar egészségügyi rendszer forrásteremtési  

 funkciójának alapvető jellemzői és értékelése  

 Forrásteremtés és irányítási rendszer kapcsolata 
5. Finanszírozás 



Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar 

Egészségügyi Menedzserképző Központ 

2. oldal / Tantárgyi adatlap 

 Finanszírozási technikák 

 Szolgáltatásvásárlás 

 Ösztönzők és következmények 
6. Rendszerszintű reformkísérletek: szolgáltatásvásárlás és ellátásszervezés 

 Forrásallokáció és ellátásvásárlás, integrált ellátó és finanszírozó rendszerek 

 GP Fundholding, managed care és irányított betegellátás 
7. Az egészségpolitika irányítási, szabályozási funkciója   

 Irányítási funkció értelmezése a WHO egészségügyi rendszerfelfogásában  

 Az irányítási funkció összetevői a jó kormányzás fogalmi keretrendszerében 

 Az egészségügyi rendszer irányításának modelljei 

 


