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Bevezetés az
egészségügyi
gazdaságtanba

A hallgatók e kurzus során az egészség nyereségének gazdasági megítéléséhez, az egészségügyi szűkös
források elosztásának értelmezéséhez szükséges ismeretekre tesznek szert. Ezek segítségével a hazai
egészségügyben zajló változásokat is átfogóan, társadalmi és gazdasági összefüggésrendszerbe
ágyazottan tudják értékelni. A gyakorlati alkalmazást segíti az egészségügyi-statisztikai adatforrások
elemzése. Lehetőség van az egészségügy gazdasági orientációjú szakcikkeit / adatforrásait / elemzéseit
oktatói közreműködéssel (konzultációk) önállóan feldolgozni és értelmezni.

Egészségügyi
szervezetek
menedzsmentje

A kurzus a menedzsment alapfogalmakra építve taglalja az egészségügyi intézmények rendszerét, külső
és belső szervezeti környezetét. Esettanulmányok segítségével kerül sor az általános és speciális
vezetési és szervezési problémák feltérképezésére. Kiemelt szerepet kapnak a munkavállalói ismeretek,
ezen belül az egészségügyi munkavégzés speciális felelősségtani kérdése. A tárgy kitér az Európai Unió
egészségügyi politikájára is, elsősorban munkavállalói aspektusból. Lehetőség van releváns szakcikkek
/esettanulmányok/ elemzések feldolgozására is.

Szakdolgozat módszertan A kurzus a kutatások logikájának, paradigmáinak megismerését célozza. Központi kategóriája a
hipotézis, az ennek kialakításához vezető út és az ennek ellenőrzéséhez szükséges kutatási eljárások és
eszközök megismerésre. A kurzus átfogó ismereteket nyújt a tudományos kérdések megfogalmazásától
(feltevések, oksági összefüggések) a kutatás gyakorlati lépéseiig (felépítés, módszerek, és eszközök),
felölelve a kérdőíves eljárást, az interjút, a kísérletet, megfigyelést és a dokumentumok elemzését.

Társadalmi normák az
egészségügyben

A hallgatók megismerik az egészségügyi normarendszer jellegzetességeit, törvényszerűségeit, sajátos
logikáját, valamint az egészségügyi jogban alkalmazott speciális szakkifejezéseket. A tantárgy oktatói
bemutatják az egészségügyi jogforrások rendszerét, azok különös szabályait, összefüggésben az
államhatalmi ágak rendszerével. A hallgatók megismerik az egészségügyi igazgatási intézmények
felépítését, az egyes szervek kompetenciáját, feladatait, az egészségügyi intézmények fenntartói,
finanszírozói oldalának jogi szempontú megközelítési lehetőségeit. Az előadásokon kiemelt szerepet kap
a jogképesség és különösképpen a cselekvőképesség fogalmának részletes tárgyalása. Ehhez
kapcsolódóan a hallgatók megismerik részletesen a betegjogok szabályozását, a betegek jogai
érvényesülése érdekében álló intézményeket, valamint az egészséghez való jog megvalósulásának
garanciáit.

Projektmenedzsment A tárgy megismertet a projektszervezetek működésének fő jellemzőivel és a projekt-kultúrával. Főbb
témakörök: A projektek meghatározása. A hagyományos és a projektszervezetek felépítése. A projekt
anyaszervezete. Szervezeten belüli és kívüli projektek. A projektek szervezeti felépítése. Szervezeti
kultúra szerepe a projektek működésében. A projektek életciklusának előkészítő és projektszervező
szakaszai. A projekt javaslatok kidolgozása. Az egészségügyi projekt meghatározása. A működési terület
és az üzleti célok kijelölése. A megvalósíthatóság elemzése. Az erőforrásbecslések, projektindítási
döntés-előkészítések. A projekt általános tervezése. A projekt szervezetének kialakítása az
egészségügyben. A projektmenedzser felelősségköre.

Ápolásmarketing A tantárgy megismerteti a hallgatókkal az ápolásmarketing mint szolgáltatás természetét és
menedzsmentjét. A kurzus résztvevői képet kapnak a marketing fejlődéséről, a fő marketing-
koncepciókról, valamint a marketing-mix egészségügyi alkalmazásáról. Az általános marketing
ismeretek áttekintése után kiemelten foglalkoznak a szolgáltatások sajátosságaival, kiemelten az
egészségügyi szolgáltatások területén. Fentiekre építve részletesen taglalják a specifikus
ápolásmarketing feladatokat, valamint a marketing- és piackutatás lehetőségeit az egészségügyben. 
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Kiemelt témaként tárgyalják az ápolás területén megjelenő termékek/szolgáltatások "márkázási”
lehetőségeit, ehhez kapcsolódóan a termék/szolgáltatásfejlesztés és értékesítési csatornák
jellegzetességeit, az egyes típusok előnyeit és hátrányait. Kitérnek a hallgatók a fogyasztói/páciensi
magatartás sajátosságaira, a szegmentáció és pozícionálás ápolási területen való alkalmazási
módszereire. A kurzus érinti az üzleti stratégia és a marketingstratégia kapcsolatát, valamint a
marketingkommunikáció egészségügyben alkalmazható módszereit és eszközeit, ezen belül a
mecenatúra, a szponzorálás és az event marketing lehetőségeit.

Egészségügyi rendszerek
nemzetközi áttekintése

A tantárgy rövid történelmi áttekintéssel vezeti be a nemzetközi egészségügyi rendszerek kialakulását,
amelyek Európában a 18. században, a felvilágosult abszolutizmus korában kezdték meg működésüket.
Az egészségügyi rendszerek létrejöttében nagy szerepe volt az adott ország gazdasági, társadalmi,
politikai, szociális és ideológiai körülményeinek. A korai időszakban két egymástól igen eltérő modell
alakult ki, amelyek a későbbiekben alapvetően meghatározták az EU-tagállamok egészségügyi
rendszerét és jóléti társadalmát. Az egyik az ún. német vagy bismarcki modell, amely Németországban
az 1880-as években alakította ki jellegzetes sajátosságait, és Bismarck német-porosz kancellárról kapta
az elnevezését. A másik az angol vagy beveridgei modell, amelynek elnevezése Beveridge angol
közgazdász nevéhez fűződik. Az európai modellekkel szemben az egészségügyi ellátás területén létezik
egy teljesen más modell is, ez az ún. amerikai modell. A volt szocialista országok rendszerváltozás előtti
modellje, amely leginkább Kelet- és Közép-Európát érintette, az úgynevezett Szemasko, nevét Alexander
Szemasko bolsevik orvosról, az első Szovjet-oroszországi egészségügyi miniszterről kapta. A kurzus
során a hallgatók ezeket a modelleket tanulmányozzák behatóan, és összevetik a legújabb európai uniós
egészségügyi reformokkal, valamint a hazai egészségügyi rendszerrel.

Nemzetközi
egészségügyi projektek

A globalizáció és az egészségügyi projektek növekvő költségigénye egyaránt szükségessé teszi, hogy a
kutatásban és az egészségügyi ellátásban a fejlesztések nemzetközi projektek formájában valósuljanak
meg. Ezek eléréséhez szükséges a főbb nemzetközi szervezetek (EU, WHO, OECD, IMF)
projektpolitikájának és a nemzetközi protokoll szabályok (információszerzés, kommunikáció,
kollaboráció, monitorozás ismerete). A nemzetközi projektek elvesztése általában nem a szakmai
felkészültség hiányából, hanem a protokollszabályok be nem tartásából, a kommunikációs
hiányosságokból adódnak. A tantárgy kiemelten tárgyalja a nemzetközi projektmenedzsment
szempontjából releváns nemzetközi szervezetek alapvető struktúráját, feladatait és projektpolitikáját,
valamint a kapcsolatok kiépítéséhez, fenntartásához szükséges készségeket és képességeket. Külön
kiemelten kezeljük az EU 7. keretprogramjának egyes projektjeit, mint a nemzetközi egészségügyi
projektmenedzsment gyakorlati példáit.

Egészségturizmus A kurzus során a hallgatók megismerik a turizmus alapfogalmait, az átfogó elméleti alapismeretek
megszerzése mellett gyakorlati ismertekre is szert tesznek az egészségturizmus kérdéskörén belül.
Megismerik az egészségturizmus helyét a nemzetgazdasági rendszerben, illetve a turizmus jelenlegi
hazai és nemzetközi tendenciáit. A hallgatók megismerkednek az egészségturizmus legfőbb ágaival,
külön figyelmet szentelnek a gyógy a wellness, valamint a medical wellness turizmusra. A hallgatók
megismerik Magyarország egészségturisztikai keresleti trendjeit, főbb küldő országokat, azok jellemzőit
illetve megismerik az ország egészségturisztikai sajátosságait, erősségeit. A tantárgy külön kitér a
turizmus és az egészségturizmus eszközrendszerére, a hazai állami beavatkozásokra a turizmus és az
egészségturizmus területén, a hallgatók a kurzus során oktatói segédlettel elemzik a nemzeti
turizmusstratégiában beöltött szerepét, az egészség és gyógy turisztikai szolgáltatások gazdasági
feltételeit és fejlesztési lehetőségeit. A kurzus során tárgyalásra kerül a desztináció menedzsment
jelentősége, legfontosabb feladatai. A hallgatók a kurzus végén megismerkednek a hazai
egészségturizmus jövőbeli kilátásaival és csoportos munkában szcenáriókat dolgoznak ki.

Szolgáltatásmarketing A kurzus során a hallgatók megismerik a szolgáltatásmarketing alapfogalmait. A hallgatók az átfogó
elméleti alapismeretek megszerzése mellett gyakorlati ismertekre is szert tesznek a
szolgáltatásmarketing kérdéskörén belül. A hallgatók a szolgáltatásmarketing marketingmixén keresztül
megismerik a szolgáltatások tartalmi jellemzőit, azok eltéréseit a normál termékektől és
megismerkednek a szolgáltatásmarketing eszközrendszerével. A hallgatók külön figyelmet szentelnek a
szolgáltatások heterogenitásából, megfoghatatlanságából, tárolhatatlanságából illetve
elválaszthatatlanságából eredő problémákra illetve ezek kezelésének lehetőségeire. A hallgatók a
kurzus során oktatói segédlettel elemzik a gyakorlatban alkalmazott marketing stratégiákat, azok
előnyeit, hátrányait, megújítási lehetőségeit. A hallgatók megismerik a minőségbiztosítási és a franchise
rendszerek alapjait, azok működtetésének alapjait.

Egészségügy
finanszírozása

A képzés célja olyan egészségügyi szervező szakemberek képzése, akik az egészségügyben és a
turizmusban zajló folyamatok törvényszerűségeit megismerve ellátják ezen területek egymást átfedő és
egymást feltételező alapvető tevékenységeit. Cél, hogy megismertessük az egészségügyi szervező
pályára készülő diplomás szakembereket (az egészségügyi és turisztikai területen) a sikerek eléréséhez
szükséges releváns finanszírozási ismeretekkel, amely megalapozza gazdasági orientációjukat és
menedzsment szemléletüket. A végzett hallgató tájékozott az egészségügyi intézmények
finanszírozásával kapcsolatos feladatok ellátásában, a szükséges adatszolgáltatási kötelezettségek
teljesítésében, illetve intézményi controlling rendszerek kialakítása és működtetése területén, ismeri a
társadalombiztosítás, betegbiztosítás rendszerét, a finanszírozási és az elszámolási tevékenységgel
kapcsolatos pénzügyi, számviteli feladatokat. A végzett hallgató képes az egészségbiztosítási
tevékenység megszervezésére és irányítására az egészségügyi intézményekben és az üzleti szférában
és képes eleget tenni az adatszolgáltatási kötelezettségeknek.

Az Európai Unió
egészségpolitikája

A tantárgy célja a szakirányú továbbképzés hallgatói számára releváns, Európai Uniós vonatkozású
egészségpolitikai ismeretek átadása. Az unión belül az egészségpolitika alakítása főként nemzeti
hatáskörben van, ugyanakkor egyre nagyobb az elvárás az egyes tagállamok közötti nemzetközi szintű
koordinációra. A tárgy széleskörűen törekszik a rendszerszerű gondolkodást és elemzést lehetővé tevő
szakmai kompetenciák fejlesztésére a tagországok és az uniós szabályozás eltérő gyakorlatának
megismertetésén és összehasonlításán keresztül. A hallgatók a tantárgy teljesítésével megszerzik az EU
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egészség-szociálpolitikai rendszerében való eligazodás képességét. Megismerik az EU tagállamaiban
működő egészségügyi rendszereket, jártasságot szereznek az általános egészségpolitikai kérdésekben.
Későbbi munkájuk során képesek lesznek a tantárgy témájához kapcsolódó angol nyelvű szakirodalom
tanulmányozására.

Az egészségtudományok
szociális kontextusa

A kurzus célja, hogy az elsőéves hallgatók megismerkedjenek az egészségügy néhány kurrens
kérdésével, és ezeken keresztül a jogtudományi, közgazdaságtudományi, történettudományi,
szociológiai és etikai szemléletmódokkal. Ily módon a kurzus egyfajta bevezető (is) a
társadalomtudományi tárgyakba. A megszerzett tudás birtokában a hallgatók ismereteket szereznek
leendő foglalkozásuk történelmi gyökereiről, működéséről, dilemmáiról és gazdasági sajátosságairól.
Célunk, hogy a hallgatók 1) a megszerzett tudást képesek legyenek alkalmazni azokra a konkrét
társadalmi és egyéni helyzetekre, amelyekkel munkájuk során szembekerülnek, 2) lássák át az ezeket
befolyásoló társadalmi, gazdasági folyamatokat, az érintett értékek és szokások szociokulturális
összetevőinek rendszerét.

Egészségügyi
intézményrendszerek

A képzés célja olyan egészségügyi szervező szakemberek képzése, akik az egészségügyben és a
turizmusban zajló folyamatok törvényszerűségeit megismerve ellátják ezen területek egymást átfedő és
egymást feltételező alapvető tevékenységeit. Cél, hogy megismertessük az egészségügyi szervező
pályára készülő diplomás szakembereket (az egészségügyi és turisztikai területen) a sikerek eléréséhez
szükséges releváns intézményrendszeri ismeretekkel, amely megalapozza gazdasági orientációjukat és
menedzsment szemléletüket. A végzett hallgató tájékozott az intézményrendszerek kialakulása
folyamatáról és képes meghatározni az egyes intézmények fenntartóit és ismeri a fenntartók jogait és
kötelezettségeit. A végzett hallgató képes felismerni és egymástól elkülöníteni a köz- és magántulajdonú
intézményeket és fölismeri a vegyes tulajdonban lévő intézményeket és képes ezek közül bármelyikben
hatékonyan munkát végezni a saját munkakörében.

Egészségügyi igazgatás A népegészségügyi ellenőrök munkájához nélkülözhetetlen szakterületük speciális jogi szabályozásának
ismerete. Az Egészségügyi igazgatás c. tantárgy célkitűzése, hogy a hallgatók megismerjék a
közigazgatási szervezeti rendszer felépítését és működésének elemeit és logikáját, illetve az
egészségügyi igazgatási rendszer intézményeit, azok feladat-és hatáskörét, működésük különös
szabályait. A hallgatók a félév során megszerzett tudás birtokában képesek lesznek egészségügyi és
közigazgatási eljáráshoz kapcsolódó normák pontos és értő elemzésére, illetve diplomaszerzést
követően biztonsággal tájékozódni hatósági munkájuk során a közigazgatási és egészségügyi igazgatás
szabályozási területein. Képesek lesznek szakterületükkel összefüggésben, a feladataik ellátása során a
hatósági eljárásjogi szabályok alkalmazására; a népegészségügyi hatósági tevékenységük körében a
vonatkozó jogszabályok alapján az eljárásjogi szempontból is megfelelő hatósági ellenőrzés eredményes
lefolytatására.
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menedzsmentje:
Főiskolai jegyzet a
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hallgatói számára. 182 p.

Budapest: Semmelweis
Egyetem
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Közéleti tevékenység:

2013 - Budapesti Ügyvédi Kamara tagja
2016 - Magyar Egészségturizmus Marketing Egyesület tagja
2017- Magyar Egészségturizmus Marketing Egyesület elnökségi tagja

Pályázatok:

-

Részvétel doktori képzésben:

-

Részvétel TDK munkában:

2012 - Témavezető (Egészségturizmushoz kapcsolódó témakörökben)
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