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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ВСТУП
Управління як діяльність існує відтоді, як у людей

виникла потреба спільної праці. Мабуть, не варто пояс'

нювати, якою мірою у складному суспільстві ХХІ сто'

річчя потрібні управлінські якості. Адже управління

організаціями, у тому числі закладами охорони здоро'

в'я, в умовах ринкової економіки значно складніше, ніж

при централізованій командно'адміністративній системі.

Це пов'язано як з розширенням їх прав та відповідаль'

ності управлінців, так і з необхідністю гнучкої адаптації
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до швидких змін навколишнього середовища. В цих

умовах виникають нові цілі та завдання, яких раніше

організації самостійно не вирішували і навіть не стави'

ли; змінюються форми власності; виникають нові гос'

подарські зв'язки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню здоровоохоронної сфери як соціаль'

ного об'єкта в системі державного управління присвя'
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тили свої наукові розвідки українські науковці М. Білин'

ська, П. Волянський, Ю. Вороненко, Т. Грузєва, Л. Жа'

ліло, Д.Ка рамишев, В. Князевич, Н. Кризина, С. Мок'

рецов, Я. Радиш, Н. Рингач, І. Солоненко, А. Терент'є'

ва, О. Федько, І. Хожило, Н. Ярош та найвідоміші зарубіжні

дослідники Р.Б. Салтман, Дж. Фігейрас, М.'А. Портер та

інші.

Дослідженню діяльності лікарняних кас присвятив

свої наукові праці В.Д. Парій.

Однак, незважаючи на певні розробки українських

дослідників, слід визнати, що досі залишаються неви'

рішеними чимало питань, пов'язаних з опрацюванням та

впровадженням у практичну діяльність ефективних ме'

ханізмів державного управління діяльністю лікарняних

кас як важливої форми сучасного соціального марке'

тингу системи охорони здоров'я.

МЕТА РОБОТИ
Мета роботи полягає у висвітленні з позицій науки

державного управління довірливого маркетингу лікар'

няних кас.

Об'єкт дослідження — діяльність лікарняних кас.

Предмет дослідження — довірливий маркетинг

лікарняної каси.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Соціально'економічні перетворення, що відбу'

ваються в Україні, диктують необхідність рефор'

мування національної здоровоохоронної сфери у

напрямі створення системи, яка б відповідала су'

часним світовим зразкам. При цьому важливо вра'

ховувати, що залежність обсягу державних га'

рантій від рівня економічного розвитку країни має

суто об'єктивний характер. У найближчому май'

бутньому нам не слід чекати суттєвого збільшен'

ня фінансування вітчизняної системи охорони

здоров'я, особливо у частині медикаментозного

забезпечення та розвитку матеріально'технічної

бази.

Одним із важливих напрямів реформування си'

стеми охорони здоров'я, що має на меті підвищен'

ня якості і доступності медикаментозного забезпе'

чення пацієнтів, вважається солідарна участь насе'

лення в співоплаті витрат на медичну допомогу у

формі лікарняних кас. Про важливість зазначено'

го свідчить те, що процеси сприяння подальшому

розвитку лікарняних кас визначені серед пріоритет'

них заходів реформування системи охорони здоро'

в'я у Посланні Президента України до Верховної

Ради України.

Основним у реформуванні має бути пошук соц'

іально адаптованих й економічно раціональних

форм залучення коштів населення, що має місце в

усіх розвинених державах світу. Хоча принцип сус'

пільної солідарності є основою будь'якої прогре'

сивної демократичної системи, в нашій державі він

ще не набув широкого утвердження. Фактично в

Україні діє принцип індивідуальної відповідальності

громадян за покриття витрат на медичну допомогу,

оскільки, незважаючи на постійне збільшення

фінансування галузі охорони здоров'я, суттєвої

зміни структури видатків не відбувається — частка

витрат на медикаментозне забезпечення зали'

шається на рівні 6—7% при мінімальній потребі в

3—5 разів більше [4].

Термін соціальний маркетинг, як відомо, вперше

з'явився в 1971 році, коли один із найавторитетні'

ших теоретиків маркетингу Філіп Котлер обгрунту'

вав необхідність застосування соціального марке'

тингу для сталого розвитку організацій. У його виз'

наченні вирішальним виступає комунікаційний фак'

тор: "Соціальний маркетинг — це розуміння людей і

таке з ними спілкування, яке веде до засвоєння ними

нових поглядів. Зміна їх позиції змушує змінювати

власну поведінку, що робить вплив на рішення тієї

соціальної проблеми, до вирішення якої ви залучені"

[1].

Метою соціального маркетингу, згідно з Котлером,

виступає адекватне сприйняття конкретною цільовою

аудиторією соціальної ідеї, для чого необхідна розроб'

ка і втілення в життя спеціальних програм. При цьому

головним завданням виступає поліпшення якості та умов

життя даної групи.
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Рис. 1. Чотирьохрівнева система управління якістю лікувально�діагностичного процесу
членів лікарняної каси
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Нами термін "соціальний маркетинг" розуміється як

принцип освіченого маркетингу, згідно з яким організа'

ція повинна ухвалювати маркетингові рішення на основі

споживчих потреб, власних вимог, довгострокових інте'

ресів споживачів і довгострокових громадських інте'

ресів [2].

На глибоке переконання автора, успіх на ринку

визначається, передусім, задоволеними й здорови'

ми членами, які своїми членськими внесками і вико'

ристанням наданих послуг забезпечують лікарняній

касі успіх. Тільки тоді, коли членство в лікарняній

касі буде сприйматись клієнтами вигідним, а клієнт

залишиться членом лікарняної каси, це принесе їй

успіх.

Як переконливо засвідчує наш багаторічний прак'

тичний досвід, у рамках комунікаційної стратегії діяль'

ності лікарняної каси необхідно визначити для клієнтів

такі пропозиції, які б підкреслили значимість членства

в лікарняній касі, а саме те, що гарантує пацієнтам член'

ство в ній:

— соціальний захист на випадок хвороби;

— низький членський внесок;

— доступ до медичної допомоги членам лікарняної

каси та їх сім'ям;

— ефективне використання медикаментів;

— надання якісних послуг (на рис. 1 схематично

представлено чотирьохрівневу систему управління які'

стю лікувально'діагностичного процесу членів лікарня'

ної каси) [3];

— систему контролю якості надання медичної до'

помоги членам лікарняної каси.

У контексті викладеного вище, слід наголосити на

тому, що особливості послуг охорони здоров'я обумов'

люються наступним:

— споживачам бракує знань про послуги (асимет'

ричність інформації);

— надавачі відіграють роль посередників та впли'

вають на попит;

— невизначеність обсягу споживання та ціни;

— брак гнучкості стосовно пропозиції;

— зовнішні ефекти.

Важливою передумовою для довірливого маркетин'

гу лікарняної каси є орієнтовані на клієнта співробітни'

ки.

Реалістичність пропозицій лікарняної каси є важли'

вою для отримання довіри населення. Комунікативна

стратегія ставить перед собою мету завоювати довіру

населення, що має підтверджуватися маркетинговими

пропозиціями.

У процесі надання послуг ключову роль відіграє

лікар. Через спілкування з лікарем пацієнт може усві'

домити, яке значення має для нього членство у лікар'

няній касі у разі хвороби. Задоволені клієнти гаранту'

ють успіх і виживання лікарняної каси. Тому для лікар'

няної каси так важливо заручитися підтримкою лікарів

(наприклад, за допомогою бонус'програм для лікарів,

які пропонують якісні послуги).

ВИСНОВКИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Грунтуючись на викладеному вище, робимо наступні

висновки:

1. Одним із важливих напрямів реформування сис'

теми охорони здоров'я, що має на меті підвищення

якості і доступності медикаментозного забезпечення

пацієнтів, вважається солідарна участь населення в

співоплаті витрат на медичну допомогу у формі лікар'

няних кас.

2. Термін "соціальний маркетинг" автором розумі'

ється як принцип освіченого маркетингу, згідно з яким

організація повинна ухвалювати маркетингові рішення

на основі споживчих потреб, власних вимог, довго'

строкових інтересів споживачів і довгострокових гро'

мадських інтересів.

3. Важливою формою сучасного соціального мар'

кетингу в охороні здоров'я слід вважати довірливий

маркетинг лікарняної каси.

Перспективними у цьому контексті є подальші

дослідження щодо виявлення вад механізмів дер'

жавного фінансування здоровоохоронної сфери

України, а також дослідження інноваційного про'

екту комплексу "лікарняна каса — спеціалізована

медична кредитна спілка" з поступовим переходом

до персонального медичного накопичувального

внеску.
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