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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ РИНКУ
МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ

Медичне страхування, як один з способів фінансування системи охорони
здоров’я, відіграє надзвичайно важливу роль у житті суспільства. Сьогодні ринок
медичного страхування в Україні перебуває лише на етапі становлення. Однією з
ключових причин цього є низький рівень поінформованості, а відповідно страхової
грамотності населення. Така ситуація зумовлена відсутністю у вільному доступі
спеціалізованих інформаційних джерел, які б давали повну об’єктивну та неупереджену
інформацію про основні аспекти діяльності ринку медичного страхування.

Сьогодні в Україні діє система добровільного медичного страхування, а
впровадження обов’язкового медичного страхування визнано державною владою як
нагальна необхідність та невід’ємна складова реформи охорони здоров’я. Хоча на
даний час таке нововведення відкладено. Добровільне медичне страхування займає
незначну частку на страховому ринку і поширене в основному серед незначної
кількості корпоративних клієнтів, що не сприяє популяризації таких послуг серед
усього населення. У державі практично не проводиться роз’яснювальної роботи щодо
сутності страхової медицини, її переваг, недоліків та перспектив.

Недостатність інформації може призвести до негативного сприйняття
запровадження обов’язкового медичного страхування та опору від населення щодо
примусового додаткового фінансового навантаження у вигляді сплати страхового
внеску. Лише розуміння сутності послуг та кінцевого результату, який отримає кожна
особа в результаті укладення договору медичного страхування, дозволить їй адекватно
оцінити переваги та недоліки запропонованих на ринку програм.

З цією метою нагальною необхідністю є підвищення рівня обізнаності населення
щодо сутності медичного страхування через створення інформаційних ресурсів (сайтів,
соціальних проектів). Визначальним аспектом для цих ресурсів повинно стати надання
неупередженої інформації про медичне страхування з залученням думки громадськості.

На даний час інформацію про медичне страхування можна знайти лише у
підрозділах електронних ресурсів, які містять інформацію про страховий ринок. Серед
таких ресурсів: http://forinsurer.com, http://insins.net, http://www.inmeds.com.ua,
http://strahovik.com, http://www.infostrax.com.ua та ін. [1,2,3,4,5]. Проте в умовах
активного обговорення в органах державної влади питання впровадження
обов’язкового медичного страхування, відсутнє джерело, з якого можна було б вільно
отримати інформацію про переваги та недоліки запропонованих змін.

Напрямки діяльності інформаційних ресурсів:
Ø Проведення актуальних таємних опитувань та висвітлення тенденцій у

поглядах населення.
Ø Акумулювання та подання інформації з різноманітних офіційних джерел.
Ø Здійснення аналізу тенденцій на ринку медичного страхування.
Ø Формування чітких програм у сфері охорони здоров’я, основою яких є

суспільна думка.
Цілі, яких можна досягти завдяки запровадженню вказаних інформаційних

ресурсів:
Ø Сприяти підвищенню рівня обізнаності громадян у сфері медичного

страхування.
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Ø Постійно відслідковувати потреби та пропозиції клієнтів щодо
вдосконалення системи охорони здоров’я.

Ø Визначити чіткі пропозиції щодо змін, які необхідно впровадити у цій
галузі.

Ø Надати можливість надійним та добросовісним страховикам отримати
конкурентну перевагу на ринку

Ø Сприяти підвищенню довіри населення до страхових послуг, як надійного
захисту від непередбачуваних обставин зі здоров’ям.

Діяльність таких інформаційних ресурсів може бути зосереджена як на
регіональному, так і на загальнодержавному рівні. Інформація повинна бути
динамічною і оновлюватися з кожним надходженням нових досліджень та новин.

На сьогодні вже створено один інформаційний ресурс - uhmi.info, який передбачає
можливість ознайомитися з науковою думкою у сфері медичного страхування,
реальною ситуацією на ринку, пропозиціями страхових компаній, оглядом ринку
медичного страхування, пастками, з якими може стикнутися населення, детальним
аналізом законодавства та ін. На сайті передбачена можливість проведення досліджень
через опитування думок відвідувачів щодо їхнього ставлення до медичного
страхування.

Таким чином, в умовах низької поінформованості населення про сутність послуг
добровільного медичного страхування та відсутності роз’яснювальної роботи з боку
держави щодо впровадження обов’язкового медичного страхування гостро постає
проблема відсутності вільнодоступного та неупередженого джерела інформації, яке б
дозволило населенню сформувати та висловити власну думку з цього приводу. З цією
метою в рамках проекту UH/MI запропоновано створення інтернет-сайту, інформаційне
наповнення якого повністю базується на висвітленні, аналізі та обговоренні питань, що
стосуються розвитку медичного страхування в Україні. Даний ресурс може стати
інформаційною платформою активного розвитку вітчизняного ринку медичного
страхування.
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