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Опис програми (Основи організації охорони здоров’я та страхової
медицини)
Кінцеві цілі дисципліни:
1. Скласти цілісну уяву про особливості організації, функціонування та економіку
фінансування сучасних систем організації охорони здоров’я;
2. Засвоїти теоретичні основи та сучасні принципи організації системи охорони здоровя
населення україни;
3. Використовувати методи вивчення та оцінки стану здоровя населення у
взаємозв’язку з чинниками, що на нього впливають;
4. Використовувати основні методи медичної статистики;
5. Засвоїти принципи організації лікувально-профілактичної допомоги дорослому
населенню, жінкам та дітям;
6. Застосовувати методи аналізу діяльності установ охорони здоровя та оцінки якості
надання медичної допомоги населенню;
7. Оцінювати управлінські рішення, спрямовані на покращення стану здоровя
населення та якості медичної допомоги;
8. Використовувати основні принципи медичного страхування в професійній діяльності
щодо оптимізації лікарського забезпечення населення;
9. Засвоїти особливості ринкових відносин та економічної діяльності в галузі охорони
здоровя;
10. Засвоїти принципи організації медичної експертизи працездатності;
11. Застосовувати результати фармакоекономічний досліджень в практичній діяльності
клінічного провізора для поліпшення стану суспільного здоров’я населення.
Модуль 1. Основи організації охорони здоровя
Змістовий модуль 1. Соціальна медицина як наука про суспільне здоров’я
та охорону здоров’я населення.
Конкретні цілі:
 Засвоїти визначення соціальної медицини, її мету та завдання, значення для
збереження та підвищення стану здоров’я населення.
 Засвоїти визначення поняття «суспільне здоров’я», показники, що визначають його
стан та чинники, що впливають на стан здоров’я населення.
 Засвоїти основні методи визначення показників стану суспільного здоров’я.
 Засвоїти основні методи медичної статистики.
Змістовий модуль 2. Основи організації лікувально-профілактичної допомоги населенню
Конкретні цілі:
 Ознайомитись зі структурою, організацією та змістом стаціонарної та амбулаторнополіклінічної допомоги дорослому населенню.
 Засвоїти основні принципи організації лікувально-профілактичної допомоги
робітникам промислових підприємств.








Засвоїти основні принципи організації лікувально-профілактичної допомоги
сільському населенню.
Ознайомитись з основними напрямками роботи клінічного провізора в штаті
лікувально-профілактичного закладу.
Засвоїти основні положення Національної програми планування сім’ї.
Ознайомитись зі структурою, організацією та змістом роботи дитячої поліклініки та
стаціонару.
Ознайомитись зі структурою, організацією та змістом роботи жіночої консультації та
пологового будинку.
Засвоїти методику розробки плану фармацевтичної опіки жінок та дітей різного віку.

Модуль 2. Економіка охорони здоров’я та основи страхової медицини
Змістовий модуль 3. Основи економіки охорони здоров’я
Конкретні цілі:
 Засвоїти основні поняття та категорії економіки охорони здоров’я к галузевої
економічної науки.
 Ознайомитися з формами власності в галузі охорони здоров’я.
 Засвоїти характерні особливості ринкових відносин в галузі охорони здоров’я, ринку
медичних товарів та послуг.
 Засвоїти характерні особливості маркетингу в охороні здоров’я, як соціальноорієнтовного маркетингу.
 Оволодіти методикою проведення маркетингових досліджень в галузі охорони
здоров’я.
 Ознайомитись з особливостями управлінської діяльності в галузі охорони здоров’я.
 Засвоїти принципи використання результатів фармакоекономічний досліджень при
прийнятті рішень в галузі охорони здоров’я.
 Оволодіти методикою співставлення Наказу та плану дій щодо його виконання.
Змістовий модуль 4. Сучасні системи охорони здоров’я. Медичне страхування
Конкретні цілі:
 Ознайомитись с сучасними системами організації охорони здоров’я в світі.
 Засвоїти характерні риси бюджетної та страхової моделей організації системи
охорони здоров’я населення.
 Засвоїти основні принципи та функції страхування как економічної категорії.
 Оволодіти термінологією страхової діяльності.
 Ознайомитися з методами визначення та оцінки ризиків в медичному страхуванні.
 Ознайомитися з принципами актуарних розрахунків в медичному страхуванні.
 Засвоїти особливості добровільної та обов’язкової форми страхування.
 Ознайомитися з видами медичного страхування, що на даний час існують в Україні.
 Засвоїти принципи фінансування медичної галузі в умовах бюджетної та страхової
медицини.
 Уяснити роль клінічного провізора в системі медичного страхування.
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