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Tibbi sığortanın dünya təcrübəsi 

                             

Xülasə 

Sosial-iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdə səhiyyə sisteminin əsasını tibbi 

sığortası təşkil edir. Məqalədə dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində əhalinin sosial müdafiəsinin 

gücləndirilməsində mühüm rol oynayan tibbi sığorta sistemi, onun maliyyələşdirilməsi 

modelləri ətraflı təhlil olunur. 

Açar sözlər: tibbi sığorta, icbari tibbi sığorta, könüllü tibbi sığorta, sığorta haqqı  

 

Giriş 

          Sağlamlığın özünə xas xüsusiyyətləri, xüsusilə də xəstələnmə hallarının baş verməsinin 

qeyri-müəyyənliyi və sağlamlıqda qarşıya çıxan problemləri həll etmək (müayinə, müalicə, 

dərman preparatları) ehtiyacı ilə qarşılaşanda böyük məbləğdə  xərclərin tələb edilməsi tibbi 

xidmətlərin maliyyələşməsində kollektiv məsuliyyətin zəruriliyini labud etmişdir. Güclü 

iqtisadi və ədalətli vergi sisteminə malik olan bir sıra ölkələr tibbi xidmətlərdəki bu kollektiv 

məsuliyyəti “ümumi vergilər” yolu ilə həll edirlər. Bir çox ölkələr isə, kollektiv məsuliyyəti 

səmərəli tibbi sığorta sistemini formalaşdıraraq, sığorta ödənişi üsulundan geniş istifadə 

edirlər. Beləliklə, sağlamlığın təbiətindəki qeyri-müəyyənlik, risk və xərclərin yüksəkliyi 

kollektiv məsuliyyəti, kollektiv məsuliyyət də öz növbəsində tibbi sığortanı meydana 

gətirmişdir.  

Tibbi sığortanın maliyyələşdirilməsi 
Əhali üçün tibbi xidmətlərin əldə edilməsində bərabər şərtlərin yaradılması, 

xidmətlərdən istifadənin asanlaşması, tibbi xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, əhalinin 

sağlamlığının qorunması məqsədilə səhiyyənin maliyyələşdirilməsi mexanizminin yeni 

iqtisadi əsaslarla formalaşdırılması tətbiqi baxımdan xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Büna gorə 

də dünyanın inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrində səhiyyənin maliyyələşdirilməsi 

üzrə mövcud olan modellərin, həmçinin həmin ölkələrdə tətbiq olunan səmərəli icbari və 

könüllü tibbi sığorta sistemlərinin ətraflı araşdırılması zərurəti yaranır. Aşağıdakı şəkildə 

səhiyyənin maliyyələşdirilməsi mexanizmi verilmişdir. Şəkildən görünüdüyü kimi, hazırda 

dünyada başlıca olaraq səhiyyə sistemində dörd əsas maliyyələşdirmə  modeli mövcüddur:  

 Büdcə (ümumi vergilər) modeli: Səhiyyə xidmətləri əsasən büdcədən  (ümumi 

vergilərlə) maliyyələşdirilir. İqtisadi ədəbiyyatda bu, həm də Beveric modeli 

adlandırılır. 

 Sosial sığorta modeli: Səhiyyə xidmətlərinin maliyyələşdirilməsində sosial ayırmalar 

üstünlük təşkil edir. İqtisadi ədəbiyattda bu, həm də Bismark modeli adlandırılır. 

 Özəl (könüllü) tibbi sığorta modeli: Səhiyyə xidmətlərinin maliyyələşdirilməsində 

əsas etibarilə xüsusi ödəmələrdən (mükafatlardan) istifadə edilir. Bu səhiyyə sistemi  

özəl tibbi  sığorta ilə maliyyələşdirilir. 

 Əhalinin birbaşa etdiyi xərclərə əsaslanan model: Səhiyyə xərclərinin əhali 

tərəfindən birbaşa ödəndiyi mexanizmdir. Səhiyyənin maliyyələşməsində əhalinin 

birbaşa xərclərinin üç növü var: əmanətlər (paylar);  birbaşa ödənişlər; qeyri-rəsmi 

ödənişlər. 
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      Hazırda dünya ölkələrində büdcə (ümumi vergilər) və sosial tibbi sığorta  modelləri daha 

çox istifadə olunur. Bundan əlavə qeyd olunmalıdır  ki, hər hansı bir ölkədə hansı 

maliyyələşdirmə modelinin tətbiq ediləcəyi həmin ölkəyə xas olan sosial-iqtisadi vəziyyət, 

tarixi, siyasi və adət-ənənələr kimi amillərdən  asılı olaraq  formalaşır [2]. İndi isə tibbi 

sığortanın tətbiqi üzrə ayrı-ayrı inkişaf etmiş ölkələrdə mütərəqqi dünya təcrübəsinə nəzər 

salaq.  

Böyük Britaniya (Büdcə/ümumi vergilər/modeli)  

Böyük Britaniyada Milli Səhiyyə Xidməti (MSX) vahid ödəyici prinsipi üzərində 

qurulmuş, tam  mərkəzləşdirilmiş bir sistemi təşkil edir. Dövlət səhiyyəni büdcənin vergi 

gəlirləri hesabına maliyyələşdirir. Reseptlə buraxılan dərmanların ödənişində, stomatoloji 

yardımdan və okulist xidmətdən kiçik pay ödəməsindən savayı, istifadəçi tibbi müəssisələrdə 

heç bir məsrəf etmir. Vahid ödəyici prinsipi üzrə qurulan bir çox digər sistemlərdən fərqli 

olaraq (məsələn, Norveç və Kanada) Böyük Britaniyada bir çox  həkimlər və tibbi işçiləri 

dövlət qulluqçularıdır. Uzun illərdir ki, tibbi siyasət çərçivəsində Böyük Britaniya əsas vəzifə 

kimi xərclərin azaldılmasını məqsəd kimi qarşıya qoymuşdur və bu istiqamətdə bir çox 

uğurlara nail olmuşdur. Britaniyada səhiyyə xərcləri ÜDM-in 7,5%-ni təşkil edir [3]. Qeyd 

etmək lazımdır ki, MSX ciddi maliyyə problemləri yaşayır. Statistik məlumatlara əsasən, 

MSX-nin illik büdcəsi son 5 ildə 43 mlrd. funt-sterlinq artmasına baxmayaraq, 2010-cu ildə 

onun büdcə çatışmazlığı 700 mln. funt-sterlinq təşkil etmişdir. Bəzi mülahizələrə əsasən, tibbi 

xidmətlərin bugünki səviyyəsini qoruyub saxlamaq üçün, 2025-ci ilə kimi MSX-nin büdcəsini 

3 dəfə artırmaq lazım olacaq [4].  “Gözləmə vərəqləri” ciddi problem təşkil edir. Hazırda 

xəstəxanaya düşmək üçün, öz növbəsini gözləyən 750000 britaniyalı vardır. Paralel olaraq, 

Böyük Britaniyada kiçik, amma dinamik inkişaf edən özəl tibbi xidmət sektoru mövcuddur. 

Vətəndaşların təxminən 10%-i özəl tibbi sığorta  sisteminin fəaliyyətindən istifadə edirlər. Bu 

sığortanı bəziləri üçün işəgötürənlər təmin edir, bəziləri isə bunu özləri əldə edirlər. 

Ümumilikdə bu sığorta polislərinin ödənişi, MSX-nin təmin etdiyi xidmətlərlə eynidir və 

bunların əldə edilməsi növbələrdən qaçmaq məqsədini daşıyır. Özəl tibbi sığorta sistemi 

dövlət tərəfindən çox zəif tənzimlənir. Böyük Britaniya dövləti özəl tibbi sığortaya digər 

fəaliyyət növləri kimi yanaşır. Böyük Britaniya ictimaiyyətinin fikrincə, səhiyyə sistemində 

Səhiyyənin maliyyələşdirilməsi sistemi 
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islahatlar artıq zəruri hal alıb. Böyük Britaniyalıların 63%-i islahatı çox vacib, 24%-i 

arzuedilən hesab edir. Sorğu edilənlərin əksəriyyəti düşünür ki, tibbi xidmətin şəxsi ödəmə 

hesabına əldə edilməsi tibbi xidmətin keyfiyyətini artıra bilər. 

  ABŞ ( Özəl/könüllü/tibbi sığorta modeli)  

ABŞ səhiyyə sferasında  yüksək texnologiyaların tətbiqi üzrə hamılıqla qəbul edilmiş 

dünya lideridir. Dünya şöhrətli elmi mərkəzlərdə aparılan tədqiqat və təcrübələr 

kardiocərrahiyyə, transplantologiya və gen mühəndisliyi kimi tibb sahələrinin güclü inkişafına 

gətirib çıxarmışdır. Ölkənin tibb sənayesi bazara əsasən özəl sığorta vasitəsi ilə rahat əldə 

olunan ən müxtəlif növ xidmətləri çıxartmışdır. ABŞ dünyada ən bahalı səhiyyə sisteminə 

malikdir. Burada sağlamlığın qorunmasına yönələn xərclər digər ölkələrlə müqayisədə çox 

yüksəkdir. Belə ki, 2009-cu ildə ABŞ sağlamlığın qorunmasına 2,26 trillion (adambaşına 

7439$) xərcləmişdir. 2011-ci ilin qiymətləndirməsinə əsasən, ABŞ-da tibbi xidmətə ÜDM-in 

16%-i xərclənir. Bu nisbətin 2017-ci il üçün 19,5%-ədək artırılacağı proqnozlaşdırılır [3]. 

Qeyd etmək lazımdır ki, ABŞ-da dövlət milli proqramların reallaşdırılması yolu ilə 

tibbi yardımın təşkil olunmasında iştirak edir. Bu proqramların mənbəyi vergilərdir. Əsas 

tibbi dövlət proqramları Medicaid və Medicare-dir. Medicaid aztəminatlı vətəndaşlar üçün 

nəzərdə tutulub və əsasən beş xidmət növü: 

 Stasionar və ambulator müalicə; 

 Müxtəlif mütəxəssislərin konsultasiyası;  

 Qocalar evində qalmaq imkanı; 

 Laborator-diaqnostika və rentgenoloji müayinə usulları aiddir.  

Bu proqram demək olar ki, paritet əsaslarla həm federal, həm də ştatların idarəetmə 

orqanları tərəfindən maliyyələşdirilir. Mərkəzi hakimiyyət Medicaid üzrə üzərinə düşən 

maliyyələşdirmə gəlir vergisindən azad edir, bu da məbləğin demək olar ki yarısını təşkil edir. 

Ştatların hakimiyyət orqanları isə digər yarısını ödəyir.  

Medicare-nin maliyyələşdirilməsi işçilərə vergiqoyma hesabına baş verir və burada 

məbləğin bir hissəsi işəgötürənlər tərəfindən ödənilir. Ölkə vətəndaşları vergi ödəməklə 

əvəzində müəyyən tibbi xidmətlər əldə edirlər. Medicare proqramı 65 yaşına çatmış və 5-10 il 

iş stajı olan (iş növündən asılı) pensiyaçılar üçün nəzərdə tutulub. Bu proqram üzrə yalnız 65 

yaşından aşağı şəxslər imtiyazlar əldə edə bilərlər. 65 yaşdan yuxarı olan şəxslərin Medicare 

proqramına hüquqları yoxdur və onlar hər ay kiçik məbləğ ödəyərək sığorta oluna bilərlər. Bu 

proqram üzrə müavinəti xroniki böyrək xəstəlikləri olanlar əldə edə bilər. Sadalanan 

xidmətlərdən savayı, dövlət proqramları aşağıdakı xidmətləri təqdim edir:  

 Təcili tibbi yardımın göstərilməsi; 

 Özəl sığorta əldə edə bilməyən ailələrdə yaşayan uşaqlar üçün sığorta; 

 Müharibə veteranları üçün ayrıca xidmətlər [4]. 

ABŞ-da dövlət, yalnız ayrı-ayrı kateqoriyalar üzrə: yaşlılar, aztəminatlılar, şikəst və 

veteranlar üçün müavinat verilməsində öhdəçiliyi öz üzərinə götürür. “Ailə təbabətı” institutu 

ABŞ səhiyyəsində çoxdan istifadə olunur və stasionar müalicədən əvvəlki mərhələdə tibbi 

yardımın təşkilində əsas halqalardan biridir. Ailə həkimlərinin vəzifəsi, pasiyentin yaşından 

və cinsindən asılı olmadan müxtəlif xəstəliklər zamanı tibbi yardımın göstərilməsidir. Onlar 

ömrü boyu ailə üzvlərinin sağlamlığının qeydinə qalmalıdırlar. ABŞ-da 2010-cu ildə başlayan 

səhiyyə islahatları nəticəsində “İcbari tibbi sığorta haqqında” Qanun qəbul olunmuşdur. Bu 

qanun özəl tibbi sığorta sistemini qoruyub saxlamaqla, tibbi yardımın əlverişliyini təmin 

etməlidir. Layihənin  icrası 10 ilə hesablanıb, dəyəri 938 mlrd. $-dır. İslahatın tərkib hissəsi 

“sığorta mübadiləsidir”. Amerikalılar illik gəlirləri müəyyən səviyyədən az olmadığı halda, 

fərdi sığorta planını əldə edəcək və dövlət subsidiyası alacaqlar. 
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İsrail  

Dünyanın ən güclü səhiyyə sistemlərindən birinə sahib olan İsraildə də tibbi sığortaya 

böyük diqqət ayrılıb. Bu ölkədə “Ümumi tibbi sığorta haqqında” Qanun qüvvədədir. İsrail 

tibbi xidmət sisteminin yüksək səviyyə malik olması  “Sağlamlığın dövlət sığortası haqqında” 

Qanundan  aydın olur. Həmin qanuna əsasən:  

 İsraildə sağlamlığın sığortalanması icbari xarakter daşıyır;  

 Dövlət tibbi sığorta sistemi ölkənin bütün sakinlərinə tibbi yardıma zəmanət verir; 

 Xərclərin ödənilməsinə görə məsuliyyəti hökumət öz üzərinə götürür; 

 Sağlamlığın sığortalanması çərviçəsində göstərilən tibbi xidmətlər paketi hamı üçün 

eynidir; 

 Ölkə sakinlərinə tibbi xidmətə görə məsuliyyət xəstəxana kassaları üzərinə düşür; 

 Xəstəxana kassalarının fəaliyyətinə nəzarəti dövlət həyata keçirir; 

 Tibbi yardım almaq üçün hər bir ölkə vətəndaşı xəstəxana kassalarından birində 

sığortalanmalıdır; 

 Hər bir vətəndaşın istəyinə uyğun olaraq xəstəxana kassası seçmək hüququ var. 

Xəstəxana kassaları kimisə qəbul etməkdən imtina edə bilməz; 

 Tibbi xidmət həkim sirri qorunaraq və xəstənin şərəf və ləyaqəti alçaldılmadan 

göstərilməlidir;  

 Hüququ pozulan xəstəxana kassasının üzvünün məhkəməyə müraciət etmək hüququ 

vardır.  

İsraildə dörd əsas sığorta şirkəti fəaliyət göstərir. Şirkətlərin hər birinin özünəməxsus 

üstünlükləri vardır. Bunlardan başqa, sığortalılar dərman preparatları əldə etdikdə aptek 

xərclərinin 15%-ni ödəyir, qalan xərclər isə sığorta təşkilatı tərəfindən ödənilir.  

Hollandiya (Sosial sığorta modeli) 

Hollandiyada tibbi sığorta tibbi sığorta müəssisələrindən (xəstəxana fondları) və özəl 

sığorta kompaniyalarından maliyyələşir.  Xəstəxana fondları ilə həkimlər arasında fərdi 

müqavilə bağlanılır. 1964-cü ildəki “Xəstəxana fondu haqqında” Qanununa görə  illik gəliri 

müəyyən edilmiş minimum məbləğdən aşağı olan dövlət qulluqçuları, pensiyaçılar, məşğul 

əhali, öhdəlikdə yaşayanlar və onların ailə üzvləri icbari tibbi sığorta ilə əhatə olunmuşdular. 

1989-cu ilin islahatlarına qədər sığorta haqları əsasən işəgötürənlər və işçilər tərəfindən 

bərabər qaydada ödənilirdi. Bütün haqlar Ümumi Milli Fondda toplanırdı. Fonda tibbi sığorta 

üzrə Xüsusi Şura nəzarət edirdi. Ərazi xəstəxana fondları öz sığortaçılarına tibbi xidmət 

göstərmək zərurəti yarananda, həmin fonddan vəsait götürə bilərdilər. Sığorta haqlarının 

məbləği hər il hökumət tərəfindən müəyyənləşdirilir. Bu haqq ailə üzvlərinin sayından asılı 

olmayaraq, gəlirdən tutulan vahid faiz kimi müəyyən edilir. Hollandiyada tibbi sığorta ölkə 

əhalisinin 1/3-ni əhatə edir və əsasən yüksək gəlirli əhalini, sahibkarları, dövlət qulluqçularını 

birləşdirir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, özəl tibbi sığorta da yaxşı inkişaf etmişdir. Özəl sığorta 

şirkətləri sığorta haqlarının məbləğini, sığorta olunanların kontingentini və sığortalamanın 

şərtlərini (pensiyaçı və yüksək risklilərdən başqa, hansı ki, onların sığorta qaydaları dövlət 

tərəfindən müəyyənləşdirilən özəl sığorta təşkilatları bürosu tərəfindən təyin edilir) özləri 

sərbəst olaraq müəyyən edirlər. 1980-ci illərdə icbari tibbi sığorta sisteminə psixoloji 

ambulator, evə qulluqla bağlı köməklər kimi xidmət növləri də daxil edilmişdir. Hollandiya 

sisteminin əsas özünəməxsusluğu onunla bağlıdır ki, bu ölkədə ümumi praktikalı həkimlərlə 

mütəxəssis həkimlər arasında fərq var. Belə ki, bu ölkədə ümumi təcrübəli həkim statusu 

almaq üçün təhsildən əlavə bu məqsədlə qeydiyyata düşməlisən. Mütəxəssis kimi qeydiyyata 

düşmək üçün məzunlar 5 il internaturada işləməlidirlər. Assosiasiyaya üzv olmaq üçün 
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namizəd hər hansı bir xəstəxanaya ərizəsini verməli və bunun ardınca təqribən illik gəlir 

məbləği qədər haqq ödəməlidir. Hollandiyada xəstəxanalar maliyyə məsələlərində azad 

deyildir, belə ki, dövlət onlarının xidmətləri üçün tarifləri ciddi tənzimləyir. Kapital xərcləri, 

istismar xərcləri kimi maddələr tibbi xidmətin dəyərinə daxil edilmir və hər il dövlət 

büdcəsindən kompensasiya edilir. Yeni xəstəxanaların tikilməsi prosesi də dövlətin nəzarəti 

altındadır. Hollandiyada tibbi sığortanın əlyetərliyi yaş və səhhətə görə deyil, insanların gəlir 

səviyyəsinə görə müəyyən edilir. Ümumiyyətlə, Hollandiyada tibbi sığorta sahəsində tez-tez 

islahatlar aparılması xidmət bazarı ilə bağlıdır. Hollandiyada tibbi sığorta sistemində sığorta 

bazarında maksimum sərbəstlik yaratmaq və yaxud regional ixtisaslaşmaya üstünlük verilməsi 

ilə bağlı ekspertləri bir sual düşündürür. Müzakirələrdə daha çox regional ixtisaslaşma 

üzərində dayanılır. 

  Almaniya (Sosial sığorta modeli) 

Almaniyada səhiyyə sistemində daima islahatlar aparılır. Məqsəd – sığorta xidmətləri 

sahəsində rəqabətin artırılmasıdır. 2009-cu ildən istisnasız olaraq bütün vətəndaşlar üçün 

sığorta öhdəliyi tətbiq edilib. Hazırda ölkədə sığortasız cəmi bir neçə min nəfər var. Özəl 

sığortaçılar baza tarifləri əsasında sığorta polisləri təklif edirlər. Bura dövlət sığorta 

şirkətlərinin öz müştərilərinə təklif etdikləri standart paket daxildir. Baza polisinin dəyəri 

dövlət sığorta kassalarındakı tariflərdən baha ola bilməz. Həmçinin, Səhiyyə Nazirliyi tibbi 

xərclərin toplandığı fond yaradıb. Bu fond sığorta ödənişləri və vergilər hesabına 

maliyyələşir. Fondun vəsaitlərindən sığorta şirkətləri hər sığortalanan şəxsə görə müəyyən 

məbləğ alır. Hər xroniki xəstə və əlilə görə isə əlavə vəsait ödənilir. Əgər xəstənin müalicə 

xərcləri fondun ayırdığı məbləğdən bir neçə dəfə çox olsa, o zaman sığorta şirkəti müştəridən 

əlavə ödəniş tələb edə bilər. Ancaq bu ödəniş sığortalanan şəxsin illik gəlirinin bir faizindən 

artıq ola bilməz. Yoxsul və xroniki xəstələr sığortalandığı sığorta kassalarından fonddan əlavə 

maliyyə vəsaiti alır. Bir kassadan digərinə ildə təxminən 100 mln. avro civarında vəsait 

ötürülə bilər. Peyvənd, sanatoriyaya səfər, uşaqlarının müalicəsi və əmək fəaliyyətinin bərpası 

istiqamətində digər tədbirlərin ödənişi sığorta şirkətinin üzərinə qoyulur.  

Almaniyanın tibbi sığorta sisteminin xarakterik xüsusiyyətlərindən biri, məhz tibbi 

sığorta sistemi çərçivəsində, təqdim edilən tibbi xidmətlər paketi ilə bağlıdır. Belə ki, 

Almaniyada tibbi sığorta mexanizmi icbari tibbi sığorta sistemi çərçivəsində ölkənin hansı 

regionunda olmasından asılı olmayaraq bütün tibb müəssisələrində göstərilən tibbi yardımlar 

keyfiyyətli və nəzərdə tutulmuş həcmdə   olmalıdır. Tibbi sığortanın reallaşmasına ciddi 

nəzarət mövcuddur. Bu səbəbdən  tibbi sığortayla bağlı bütün iştirakçı tərəflərdən ibarət sosial 

komissiyalar fəaliyyət göstərir. Bu cür komissiyaların əsas məqsədi tibbi sığorta sistemində 

keyfiyyətsiz və səmərəsiz işləri aşkara çıxarmaq, problemləri müəyyən etməkdən ibarətdir.  

Fransa (Sosial sığorta modeli)  

Fransada vahid sığorta təşkilatı – Milli Xəstəxana Kassası mövcuddur. Əmək və Sosial 

Təminatı Nazirliyi səhiyyə sisteminin fəaliyyətinə nəzarət edir. İcbari tibbi sığorta ölkə 

vətəndaşlarının 80 faizini əhatə edir. Tibbi sığorta ödənişinin üçdə bir hissəsini vətəndaş, 

qalan hissəsini isə çalışdığı müəssisə ödəyir. Tibbi sığorta sosial sığortanın bir hissəsi sayılır. 

İşləyənlərin hamısı sosial sığorta əldə edir. Sığortalanan şəxs və onun ailə üzvləri əlavə ödəniş 

etmədən bütün tibbi xidmətlərdən faydalanırlar. Əgər ailədə iki nəfər işləyirsə, hər birinin 

ayrıca sığorta kartı olur. Uşaqlar da valideynlərinin kartlarından yararlanır. Əgər işçinin 

sağlamlığına iş yerində ziyan dəyibsə, tibbi sığorta bütün müalicə xərclərini ödəyir. Digər 

xəstəliklərin malicəsi üçün müştərinin xərclərinin 75%-i sığorta qurumu tərəfindən ödənilir. 

Stasionar müalicə zəruri yarandığı halda xəstəxanada 33 günlük müalicə sığortaya daxildir. 

Müalicə iki aydan artıq davam etsə, xəstənin xərcləri tam şəkildə dövlət tərəfindən ödənilir. 

Üç il müddətində tam müalicə oluna bilməyən xəstə əlillik dərəcəsi alır. Həkimin evə 
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çağırılması, tibbi ləvazimatlar və diaqnostik müayinə də sığortaya proqramına  daxildir. 

Aptekdən alınan dərman preparatlarının dəyərinin 25 faiz vətəndaşlar, qalanı isə sığorta 

müəssisəsi tərəfindən ödənilir. Xəstəliyə görə işə çıxmayan  şəxsin xəstəlik günlərinə görə də 

sığorta haqqı ödənilir. Fransada bütün şirkətlər könüllü tibbi sığortanı sosial paketə daxil edir. 

Öz işçilərinin sağlamlığının qayğasına qalan şirkət yüksək statuslu hesab edilir. Könüllü tibbi 

sığorta təkcə yaxşı klinikalarda müalicə deyil, eyni zamanda tibbi xidmətlərə görə ödənişlərin 

tam həllidir. Belə ki, sığortası olan şəxs heç bir tibbi xidmətə görə pul ödəmir.   

İsveçrə (Sosial sığorta modeli)  

Digər Avropa ölkələrində olduğu kimi, İsveçrədə də sığortalanan şəxs göstərilən tibbi 

xidmətin dəyərinin 10%-ni ödəyir. Bütün əhali  sığorta ilə əhatə olunub. İsveçrədə xəstəxana 

kassaları həm könüllü, həm də icbari sığorta növləri təqdim edir. Xəstəxana kassaları ən yaxşı 

tibb klinikaları ilə işləyir və bu səbəbdən yüksək xidmətə zəmanət verir. Buna görə də tibbi 

xidmət əldə etmək üçün digər sığorta şirkəti axtarmağa ehtiyac qalmır. İcbari tibbi sığortaya 

profilaktik tədbirlər – qripə qarşı peyvənd, ildə bir dəfə tibbi müayinə, xəstəliklərin 

diaqnostikası da daxildir. İsveçrədə tibbi sığortanın daha bir fərqli cəhəti vətəndaşların 

xəstəxana kassasına öz seçimlərinə uyğun ödəniş etmələridir.  

Nəticə 

Beləliklə, aparılan araşdırmalar göstərir ki, əhalinin sağlamlıq səviyyəsini 

yaxşılaşdırmaq məqsədilə icbari tibbi sığorta sisteminin tətbiqi ən müətərəqqi üsuldur. Tibbi 

sığorta sisteminin tətbiqi, əhalinin səhiyyə xərclərinin azaldılmasına, tibbi xidmətlərinin 

keyfiyyətinin yüksəldilməsinə, dövlət səhiyyə xərclərinin səmərəli istifadə olunmasına, 

əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinə  müsbət təsir göstərir.   
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Международный опыт в сфере медицинского страхования 

Аннотация 

Медицинское страхование составляет основу системы здравоохранения в 

развитых странах. В статье анализируются модели финансирования медицинского 

страхования, играющего важную роль в социальной защите населения данных стран. 
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International experience in the sphere of health insurance 

Annotation 

 Health insurance is the foundation of the health system in the developed countries. 

The article analyzes the financing of the health insurance model, which plays an important 

role in the social protection of the population of these countries. 
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