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Tantárgyfélév: 
1./őszi 

Meghirdetés 
gyakorisága: 

évente 

Az ismeretek 
ellenőrzésének 

típusa: 
kollokvium 

Tantárgy 
besorolása: 

kötelező 

Félévi 
tanóraszám: 

44 

Kreditérték: 
6 

Tanórák száma az oktatás jellege szerinti bontásban 
Előadások tanóráinak száma: 22 
Szemináriumok vagy gyakorlatok tanóráinak száma: 22 
 

Tantárgy felvételének előkövetelménye: - 

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

Tantárgy célja és feladata a képzés céljának megvalósításában:  
A kurzus célja, hogy segítse az egészségügy jelenlegi és jövőbeli vezetőit értelmezni, mi történt és mi történik 
„velük”, egészségügyi intézményeikkel az egészségügy átalakítása során. Az egészségügyi szervezetek hatékony 
vezetése ugyanis elképzelhetetlen a környezet ismerete, figyelembe vétele, elemzése nélkül, különösképpen 
akkor, ha az igen gyorsan, szinte napról napra változik, alakul. Megszerzett szaktudásukkal érthetőbbé és ezáltal 
kiismerhetőbbé válik a környezet, az egészségügy átalakításában ezáltal nemcsak szenvedő alanyként, hanem 
partnerként lesznek képesek részt venni és azt befolyásolni. 

Tantárgy tematikájának (tananyag) leírása:  
A tantárgy az alábbi fő témaköröket foglalja magába: 

1. Az egészségügyi rendszerek társadalmi beágyazottsága 
2. Az egészségügyi rendszerek alapfunkciói, főbb típusai 
3. A piac és az állam keveredése: az Egyesült Államok és Kanada egészségügyi rendszere 
4. Társadalombiztosítási rendszerek: Franciaország, Németország és Hollandia egészségügyi rendszere 
5. Szlovákia mint a kelet-európai régió biztosítási rendszerének egyik mintája 
6. Adó alapú (integrált) egészségügyi rendszerek: Anglia és Svédország egészségügyi rendszere 
7. Nemzetközi összefoglaló 
8. A magyar egészségügy 1990-ig 
9. A magyar egészségügy 1990-1994. 
10. A magyar egészségügy 1994-1998. 
11. A magyar egészségügy 1998-2002. 
12. A magyar egészségügy 2002-2006. 
13. A 2. Gyurcsány kormány: a magyar egészségügy, 2006-2010 
14.  A 2. Orbán kormány: a magyar egészségügy, 2010-2014 
15.  A 3. Orbán kormány 2014-2018; 4. Orbán kormány 2018 után 
16.  A magyar egészségügy összefoglalója 
17. A magyar társadalombiztosítás átalakulása  
18. Az irányított betegellátási modellkísérlet (IBM) 

 


