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7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák  

7.1.3. Az egészségügyi ügyvitelszervez  specializáción továbbá az egészségügyi szervez  

a) tudása - Ismeri a társadalom- és a humánbiztosítási intézmények rendszerét, a 
dokumentációs és informatikai rendszereik m ködését, valamint az adatszolgáltatási 
rendszereiket. - Ismeri az egészségügyi intézmények, a társadalom- és humánbiztosítási 
szervek tevékenységének pénzügyi, számviteli és adózási folyamatait. - Ismeri az 
egészségügyi intézmények min ségbiztosítási és kontrolling rendszerét, rendszerbe foglalja az 
abból kinyert információkat. - Ismeri az egészségügyi és a társadalombiztosítási intézmények 
dokumentációs és informatikai rendszerét. - Elemzi és értelmezi a demográfiai, a mortalitási 
és a morbiditási, valamint más egészségügyi, egészség-gazdaságtani és társadalombiztosítási 
adatokat, ismeri az elemzés legújabb módszertanát. - Ismeri a kutatásmódszertan alapvet  
eszköztárát, etikai és jogi kereteit, valamint az egészségügyi és társadalombiztosítási 
kutatások speciális módszereit. - Átfogó tudással rendelkezik az egészségtudomány területén 
alkalmazott digitális eszközökr l. - Ismeri az egészségügyi ellátást közvetlenül vagy 
közvetetten támogató egyszer  és komplex informatikai rendszerek m ködési elvét. - Átfogó 
ismeretekkel rendelkezik az adatok informatikai eszközökkel történ  feldolgozásának 
követelményeir l, eszközeir l és módszereir l. - Átfogó ismeretekkel rendelkezik a 
számítógépes rendszerek fejlesztését támogató módszertanokról. 

b) képességei - Munkája során alkalmazza a társadalom- és a humánbiztosítási intézmények 
rendszerér l szerzett ismereteit, közrem ködik a dokumentációs és az informatikai 
rendszereik m ködtetésében, valamint adatszolgáltatási tevékenységet végez. - Alkalmazza a 
pénzügyi, a számviteli és az adózási ismereteit az egészségügyi intézmények, a társadalom- és 
humánbiztosítási szervek tevékenységének ellátására irányuló munkavégzése során. - 
Megtervezi és m ködteti az egészségügyi intézmények kontrolling és min ségbiztosítási 
rendszerét, fejleszti azokat a vezet i iránymutatásoknak megfelel en. - Megszervezi az 
egészségügyi és társadalombiztosítási intézmények adminisztrációs és dokumentációs 
rendszereit, felhasználja ismereteit az adatszolgáltatási és dokumentációs problémák 
megoldására. - Képes demográfiai, mortalitási, morbiditási, egészségügyi, egészség-
gazdaságtani és társadalombiztosítási adatok elemzésére, az alkalmazott elemzési technikák 
fejlesztésére. - Képes magas színvonalú egészségügyi és társadalombiztosítási kutatások 
megtervezésére és kivitelezésére, az alkalmazott kutatásmódszertani technikák 
továbbfejlesztésére. - Képes megítélni az adott technológia korszer ségét, hatékonyságát, 
javaslatot tud tenni a folyamatok és az eszközök költséghatékonyságának növelésére. - Képes 
ismereteire támaszkodva támogatni az egészségügyi ellátásban dolgozó szakembereket az 
infokommunikációs eszközök használatában. - Képes feladata ellátásához szükséges 
egyszer bb adatstruktúrák, algoritmusok és programok el állítására. - Képes a szakmai 
reálfolyamatokat a feladatnak megfelel  absztrakciós szinten megfogalmazni, és ez alapján 
informatikai igényeket specifikálni. - A megfelel  eszközök rendelkezésre állása esetén képes 



megítélni, hogy egy informatikai rendszer a szakmai szabályoknak, megfogalmazott 
elvárásoknak megfelel en m ködik-e. 

c) attit dje - Törekszik a társadalom- és a humánbiztosítási intézmények rendszerér l szerzett 
ismereteinek b vítésére, támogatja a dokumentációs és az informatikai rendszerek m ködését 
és az adatszolgáltatási tevékenységet. - Érzékeny az egészségügyi intézmények, a társadalom- 
és a humánbiztosítási szervek tevékenységének pénzügyi, számviteli és adózási folyamataiban 
bekövetkez  változásokra. - Törekszik az egészségügyi intézmények min ségbiztosítási és 
kontrolling rendszerének mind teljesebb megismerésére és a vezet i igényeknek megfelel  
fejlesztésére. - Törekszik az egészségügyi és a társadalombiztosítási intézmények 
adminisztrációs és dokumentációs rendszereinek magas szint  m ködtetésére. - Fontosnak 
tartja a demográfiai, a mortalitási és a morbiditási, valamint más egészségügyi, egészség-
gazdaságtani és társadalombiztosítási adatok elvárásoknak megfelel  elemzését, 
kezdeményezi az elemzések módszertanának fejlesztését. - Törekszik a magas színvonalú 
egészségügyi és társadalombiztosítási kutatások elvégzésére, támogatja kutatócsoportját, 
elkötelezettséget mutat a kit zött célok megvalósítására. - Folyamatosan követi az 
infokommunikációs technológia új vívmányait, elsajátítja az azokkal kapcsolatos alapvet  
ismereteket, ezáltal el segítve azok egészségügyi célú felhasználását. - Figyeli és felismeri, ha 
egy egészségügyi folyamatban informatikai eszközök alkalmazása, illetve a meglév  
eszközök és folyamatok továbbfejlesztése eredményességet vagy hatékonyságot növel. - Az 
egészségügyi adatokra és rendszerekre vonatkozó szabványokat fontosnak tartja. - Egymással 
szabványos adatcserére, szintaktikailag és szemantikailag interoperabilis rendszerek és 
megoldások fejlesztésére törekszik, és ezeket a szempontokat érvényesíti saját munkája során. 
- Fokozott figyelmet szentel az eltér  tudományterületen (különösen az egészségtudományi, 
egészség-gazdaságtani és informatikai szakterület) dolgozó szakemberek közötti sikeres 
kommunikációnak. 

d) autonómiája és felel ssége - Együttm ködik munkatársaival a társadalom- és a 
humánbiztosítási intézmények dokumentációs és informatikai rendszerei m ködéséhez és az 
adatszolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó feladataik ellátásában, önállóan látja el 
munkaköréhez kapcsolódó feladatait. - Önállóan ellátja a munkakörébe tartozó pénzügyi, 
számviteli és adózási feladatokat, együttm ködik az egészségügyi intézmények, a társadalom- 
és a humánbiztosítási szervek gazdasági tevékenységet végz  szervezeti egységeivel. - 
Önállóan látja el az egészségügyi intézmények min ségbiztosítási és kontrolling rendszeréhez 
kapcsolódó munkaköri feladatait, együttm ködik munkatársaival a min ségbiztosítási és 
kontrolling rendszer m ködtetése során. - Önállóan látja el az egészségügyi és a 
társadalombiztosítási intézmények dokumentációs és informatikai rendszerének m ködéséhez 
kapcsolódó munkaköri feladatait. - Felel sséget érez a demográfiai, a mortalitási és a 
morbiditási, valamint más egészségügyi, egészség-gazdaságtani és társadalombiztosítási 
adatok magas színvonalú elemzéséb l levont következtetések helytállóságáért, kezdeményezi 
az elemzés módszertanának fejlesztését. - Önállóan képes magas színvonalú egészségügyi és 
társadalombiztosítási kutatások megtervezésére és megvalósítására. - Egészségügyi, gazdasági 
és menedzsment szakemberekkel együttm ködve tervez és valósít meg hatékonyság-növel , 
illetve innovációs tevékenységeket. Felel sen ítéli meg javaslatai jog- és életszer ségét. - 
Önállóan vagy csoportban végzi ellátást támogató rendszerek üzemeltetését. Figyelmet fordít 
az eszközhasználat szakmai szabályoknak megfelel  biztonsági szempontjaira. - Egyszer bb 
feldolgozási, fejlesztési feladatokat önállóan végez. Felel sen viszonyul módszerei 
helytállóságához, eszközei megbízhatóságához, ergonómiájához, valamint ügyel azok további 
hasznosíthatóságára. - Munkahelyi vagy projektszervezetben is ellátja a vonatkozó 



rendszerfejlesztési módszertannak megfelel  feladatokat, feladatait min ségben, határid re, 
együttm köd en végzi. - A felismert szervezeti-m ködési hiányosságokat jelzi. 

 


