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Tematika
1. Az egészségügy makrogazdasági és társadalmi összefüggései –
makrogazdaságtani alapfogalmak, életminőség, várható élettartam, egészségügyi
hatékonyság, a finanszírozás társadalompolitikai alapjai
2. Az egészségügyi ellátás piaca – fogyasztási alapismeretek, tökéletes
versenypiacok, az egészségügyi szolgáltatások fogyasztása, a származtatott kereslet,
az információs aszimmetria piacbefolyásoló hatása
3. Egészség-gazdaságtani elemzések és módszerek – egészség-gazdaságtani
elemzések klasszifikációja (költség-minimalizálás, költség-hatékonyság, költséghasznosság, költség-haszon elemzés), a költségek gyűjtése, az egészségnyereség
számszerűsítése (QALY)
4. Döntésgazdaságtan – egészség-gazdaságtani irányelvek, költség és haszon szabad
források illetve forrásallokáció esetén, finanszírozási küszöb, egészség-gazdaságtani
döntéstámogatás
5. Kontrolling – költségellenőrzés, szolgáltatás ellenőrzés, eredmény ellenőrzés,
kapacitástervezés

6. Egészségbiztosítás – társadalmi szolidaritás, egészségbiztosítási rendszerek,
jogviszony alapú ellátás, magánbiztosítás, nemzetközi példák
7. A magyar egészségügyi ellátórendszer – az egészségügyi rendszer felépítése,
működési alapelvei, főbb szereplők és feladatuk bemutatása, viszonyrendszerük
8. A magyar egészségügy finanszírozása – egészségügy finanszírozási alapelvek, a
hazai rendszer különböző finanszírozási formáinak bemutatása
9. Esettanulmány I. – Reális alternatívák az ellátásfinanszírozásban (meghívott
előadó)
10. Intézményi gazdálkodás – az intézményi gazdálkodás szervezeti keretei,
működés és belső elszámolás az Unióban és Mo.-on, a kórházi gazdálkodás tervezése,
a kórházi gazdálkodás gyakorlata
11. Esettanulmány II. – Mindennapi problémák egy kórház gazdálkodásában
12. Gyógyszergazdaságtan - gyógyszeripar nemzetközi trendjei, gyógyszerfejlesztés
fázisai, klinikai vizsgálatok jelentősége, gyógyszerek árképzése, törzskönyvezés és
ártámogatás, döntéshozatal a költség-hatékonysági vizsgálatok alapján
13. Minőségi ellátás az egészségügyben – a minőség meghatározása,
minőségbiztosítás, minőségjavítás, teljesítménymenedzsment, ellátásbiztonság,
klinikai audit

