Zrzut strony: http://www.csioz.gov.pl/publikacja.php?id=5

<--kliknij na adresie

Start » Publikacje » W 70 wskaźników dookoła zdrowia

OK

dodano: 2009-12-02, zaktualizowano: 2009-12-03

W 70 wskaźników dookoła zdrowia
Przedmiotem opracow ania jest analiza porów naw cza sytuacji zdrow otnej i systemów
opieki zdrow otnej w ybranych krajów w szerszym kontekście demograficznym,
ekonomicznym i społecznym.

Instrumentarium analizy stanow i zestaw kilkudziesięciu w skaźników . W skaźniki te
dotyczą przede w szystkim stanu zdrow ia i cech systemów opieki zdrow otnej, w tym
szczególnie zasobów . Tło stanow ią najw ażniejsze w skaźniki, charakteryzujące
gospodarkę i społeczeństw o.
Głów nym źródłem informacji jest baza danych OECD, bow iem analizow ane kraje
należą do tej organizacji. Korzystanie z bazy ułatw ia porów nyw anie danych,
gromadzonych i prezentow anych w edług uzgodnionej metodologii.
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Opracow anie przeznaczone jest dla polityków i menadżerów opieki zdrow otnej,
studentów , a także tych w szystkich, którzy z różnych w zględów , zaw odow ych czy
obyw atelskich, zainteresow ani są problematyką, śledzeniem debat nad polityką i
przekształceniami w ochronie zdrow ia, a także w spółuczestnictw em w tych
procesach.
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Nad stylem prow adzenia polityki zdrow otnej w Polsce ciąży praktyka podejmow ania
decyzji oraz forsow ania rozw iązań w oparciu o intuicje i "prześw iadczenia"
poszczególnych osób, ilustrow ane w yryw kow ymi danymi.
Racjonalizacja dyskusji i w niosków pow inna być oparta o systematyczną obserw ację
kompleksow ego zestaw u danych.
Prezentacja ma na celu dostarczenie różnorodnych danych źródłow ych i w niosków z
międzynarodow ej analizy porów naw czej systemów ochrony zdrow otnej.
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