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 Лікар – приватний підприємець, власник своєї практики?

 Пацієнт сам може обирати лікаря, лікар може обирати –

прийняти чи не прийняти пацієнта?

 У взаємини лікаря і пацієнта не втручається третя 

сторона?

 Як стосовно лікарень?

 Як стосовно установ, котрі здійснюють діагностичні 

зображення (напр. МРТ, рентген) та надають 

лабораторні послуги?

 Як стосовно фармацевтів, психологів, фізіотерапевтів 

інших медичних працівників?

(Ми головним чином сфокусуємося на лікарях)

Що означає “приватна медицина”?



 Як щодо працедавців, які включають оплату всіх або 

деяких медичних послуг до соціального пакету?

 Організація наймає лікарів для надання послуг?

 Фонди, для компенсації витрат на медичні послуги, та 

організації, котрі тспільно платять лікарю?

 Приватне страхування?

 Державна оплата?

Чи означає “невтручання третьої сторони” -

оплата відбувається безпосередньо від пацієнта 

до лікаря?



 Відповідно до прейскуранту лікаря чи в 

результаті переговорів з пацієнтом?

 Гонорар за послугу?

 Заробітна плата?

 “Подушна” оплата?

 Змішаний метод?

Яким чином оплачується робота 

лікарів у “приватній медицині”?



 Професіоналізм – Клятва Гіппократа?

 Ринок?

 Суди?

 Лікарське товариство?

 Державне регулювання?

 Громадський контроль?

Як забезпечується захист пацієнта від 

неякісних послуг у “приватній медицині”?



 В суспільстві?

 Серед лікарів?

 В особливих випадках, таких як епідемія чи 

надзвичайна ситуація?

 Для необхідного лікування і догляду?

 Які цінності повинні керувати забезпеченням 

медичного догляду?

Здоров’я і його охорона – важливі і дорогі; 

яку роль тут відіграє солідарність?



Відсоток населення, що

вважає здоров’я своєю

головною турботою, 

яка випереджає інші

проблеми такі як

фінансові, житлові

негаразди та 

злочинність



Ринок охорони здоров’я відрізняється від 

інших: послуги таксі / кардіохірургія
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 Власність, різні типи та рівні приватної та 

громадської власності

 Фінансування медичної допомоги, спосіб її 

надання і розподілення ресурсів

 Природа страхування та концепція обрання 

ризиків

Вивчаючи системи охорони здоров’я, 

важливо розрізняти певні концепції



Вона можлива на рівнях:

 Нації/держави

 Субнаціональному (штат/область/провінція)

 Регіональному в межах штату/області/провінції

 Локальному

 “квазі-громадському” (особливим чином 

організовані інституції, приміром, регіональні 
управління ОЗ, робітничі страхові ради, тощо)

Громадська власність може бути різною



Приватні інституції можуть бути такими:

 Прибуткові організації, такі як аптеки,
фармацевтичні компанії, медичні лабораторії, 

підприємства, що надають послуги швидкої 

допомоги

 Малі підприємства/підприємці, такі як лікарі, 

дантисти, психологи, інші медичні працівники 

- фізіотерапевти, тощо

Приватна власність теж може відрізнятися



 Неприбутковою (волонтери або 

оплачувані працівники), такі як

 лікарні, громадські агенції

 Індивідуальною та сімейною, напр.,

 батьки, сімейні доглядачі

Однак приватна власність так само 

може бути:



 Фінансування

 Хто платить за які послуги?

 Надання послуг

 Хто надає які послуги?

 Розподіл

 Яким чином розподіляються ресурси 

між постачальниками послуг?

Інші важливі виміри СОЗ



Поєднання надання послуг та фінансування:

Моделі систем охорони здоров’я

Громадське 

фінансування

Приватне 

фінансування

Громадське 

надання послуг

Приватне 

надання послуг

Національна служба  

охорони здоров’я 

(напр. у 

Великобританії)

Громадське “страхування”

Напр. у Канаді

Користувач сплачує за 

громадські послуги 

(напр. громадські 

медичні лабораторії)

Приватне страхування 

(напр. у США)



 Вона має систему громадського 

фінансування деяких категорій медичних 

послуг

 Ці послуги надаються приватними (часто, 

неприбутковими) постачальниками

 Ця система громадського фінансування 

лікарень та медичного страхування 

називається “Medicare”

Наприклад, у Канаді немає 

соціалізованої медицини



 Це добродійні, неприбуткові 

організації, багато з яких засновані 

релігійними групами

 …котрі, втім, дістають значну 

частину фінансування від 

громадського сектору (уряду)

Громадські лікарні в Канаді є 

недержавними



 …але самі керують своїми 

справами

 хоча за законом повинні надавати 

різноманітні “звіти” державі, що, 

можливо, наближає їх до “квазі-

громадської” категорії

 їхні співробітники не є державними 

службовцями

Громадські лікарні в Канаді є 

недержавними



“Приватна медицина” у 

провідних країнах
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Витрати на охорону здоров’я, % від 

ВВП, 2008
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душу населення, 2008



Громадський сектор – головне джерело 
фінансування для більшості країн ОЕСР

2007

1. Health expenditure is for the insured population rather than resident population.
2. Current health expenditure.

Source: OECD Health Data 2009, OECD (http://www.oecd.org/health/healthdata).

433

1. Витрати на охорону здоров’я – для застрахованого населення, радше ніж для всього населення
2. Поточні витрати на охорону здоров’я

Джерело: OECD Health Data 2009, OECD (http://www.oecd.org/health/healthdata).

2007



Джерела фінансування
(по країнах, 2005 р.)



Державні витрати на здоров'я 
як % загальних витрат на здоров'я у ЄС, 

1996 та 2005 рр.



Приватне медичне страхування як % 
загальних витрат на здоров'я у ЄС, 1996 

та 2005 рр. 
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Percentage of GDP Spent on Health, 2009

Канада – середня між країнами великої сімки 

щодо % ВВП, який витрачається на охорону 
здоров’я



Державна і приватна частини витрат за 

секторами

Source:  Canadian Institute for Health Information, National Health Expenditure Trends 1975-2010
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 Медична практика – приватна, пацієнти 

обирають своїх лікарів, хоча доступ до 

спеціалістів часто контролюється через 

направлення сімейного лікаря

 Уряд надає більшу частину фінансування 

охорони здоров’я, тобто, є головним 

покупцем послуг

 Приватне страхування відіграє обмежену 

роль

Характеристики медичної практики в 

більшості розвинених країн



 Покладання на ринкові сили обмежено у 

зв’язку з їхньою неефективністю в медицині

 Уряди надають медичній професії 

можливість саморегулювання і зобов’язують 

її забезпечувати якість; в деяких країнах 

уряд дає доручення членам не-медикам 

засідати в радах управління 

саморегульованих медичних організацій, 

аби здійснювати громадський контроль

Характеристики медичної практики в 

більшості розвинених країн



 Уряди надають медичній професії можливість 

саморегулювання і зобов’язують її забезпечувати 

якість; в деяких країнах уряд дає доручення 

членам не-медикам засідати в радах управління 

саморегульованих медичних організацій, аби 

здійснювати громадський контроль

 Уряди здійснюють регулювання, аби забезпечити 

безпеку, якість лікування, контроль за 

збільшенням цін у системі охорони здоров’я

 Уряди здійснюють регулювання, аби забезпечити 

безпеку, якість лікування, контроль за 

збільшенням цін у системі охорони здоров’я

Характеристики медичної практики в 

більшості розвинених країн



 Оплата за надану послугу розповсюджена, хоча 

частка “подушної” оплати, зарплати і змішаних методів 

оплати збільшується

 Обсяги гонорарів узгоджуються між професійними 

медичними організаціями та урядовими організаціями, 

до яких лікарі, що працюють на основі гонорарів, 
подають свої рахунки

Характеристики медичної практики в 

більшості розвинених країн



 Цінності підтримують розвиток і 

функціонування системи охорони здоров’я 

країн, особливо такі як рівність і 

доступність, напр. канадський план охорони 

здоров’я щодо медично-необхідних послуг 

заснований на: 
◦ Універсальності

◦ Вичерпності

◦ Доступності

◦ Портативності та 

◦ Урядовому адмініструванні



 Завдяки роботі спеціалізованих установ в Європі, 

Канаді, інш. (напр. Canadian Agency for Drugs and 

Technology in Health/CADTH) збільшується увага 

урядів і медичних товариств до застосування 

наукових обґрунтувань у медицині (доказова 

медицина). Мотивація – покращити ефективність 

лікування і економічну ефективність витрат на 

охорону здоров’я



 В країнах, де надання медичного догляду 

сильно приватизоване і урядовий вплив 

обмежений чи погано структурований, 

система охорони здоров’я працює не 

найкращим чином, доступність до медичного 

догляду для багатьох, що цього потребують, є 

неадекватним, контроль за ростом цін у сфері 

охорони здоров’я - недостатнім



Всі країни ОЕСР 

досягли 

універсального 

або близького до 

універсального

покриття потреб 

у медичному 

догляді, окрім 

Туреччини, 

Мексики та США

2007

Source: OECD Health Data 2009, OECD (http://www.oecd.org/health/healthdata).



Малозабезпечене населення не може задовольнити 

свої потреби через високу ціну

Незадоволені потреби* через високу ціну, за групами достатку, 2007

Джерело: Commonwealth Fund (2008).

* Не отримали медичної допомоги, пропустили огляд, лікування або реабілітаційні 

процедури, не отримали прописаних ліків або пропустили прийняття дози



Очікувана тривалість життя в момент народження збільшилась на більш ніж 10 років 

у країнах ОЕСР з 1960 р., що відображає різке зменшення смертності у будь-якому віці

Source: OECD Health Data 2009, OECD (http://www.oecd.org/health/healthdata).



 За слайди 11-17, доповідач дякує проф. Раїсі 

Дебер з департаменту політики охорони 

здоров’я, управління та оцінки, факультет 

медицини, Університет Торонто, Канада. 

Презентацію було здійснено для учасників 

туру з вивчення канадської системи охорони 

здоров’я, МІМ-Київ, МБА в медичному 

бізнесі, 12 вересня, 2011

Подяка



Дякую за увагу!


