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СВІТОВИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСУВАННЯ
У СФЕРІ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
У статті
проведено оцінку систем охорони здоров'я в
Європейському регіоні та запропоновано найбільш перспективні з погляду
можливого використання у вітчизняній практиці напрямки розвитку і
удосконалення системи обов’язкового медичного страхування.
Ключові слова: сфера охорони здоров’я, моделі Бісмарка, Беверіджа, Семашка, медичне страхування, фінансування.
Е. М. Клименко, к.э.н., доцент
МИРОВОЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
В СФЕРЕ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
В статье
проведена оценка систем здравоохранения в
Европейском регионе и предложены наиболее перспективные с точки
зрения
возможного
использования
в отечественной практике
направления развития и усовершенствования системы обязательного
медицинского страхования.
Ключевые слова: сфера охраны здоровья, модели Бисмарка,
Бевериджа, Семашко, медицинское страхование, финансирование.
O. Klymenko
WORLD EXPERIENCE IN MEDICAL CARE FINANCING
The article gives the evaluation of health protection systems in European
region and suggests the most perspective (in the view of probable usage in home
practice) directions of development and improvement of obligatory medical
insurance system.
Keywords: the sphere of health protection, the model of Bismarck,
Beveridge, Semashko, medical insurance, financing.
Актуальність теми дослідження. Сфера охорони здоров’я
населення в Україні розвивається…
Постановка проблеми. Так званий „тіньовий” сектор в охороні
здоров’я також породжує певні небажані наслідки…
Аналіз досліджень і публікацій. Згідно соціального опитування,
якістю медичної допомоги задоволені лише 6 % опитуваних.
Постановка завдання. Структурна незбалансованість розвитку
медико-індустріального комплексу України…
Виклад основного матеріалу. У сучасний період розвитку систем…
Висновки.
Принцип побудови національних систем охорони
здоров'я розвинутих країн можна сформулювати в такий спосіб…
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