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МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ ДІТЕЙ, ЯК МЕХАНІЗМ ЗМЕНШЕННЯ ПОКАЗНИКА 

ДИТЯЧОЇ СМЕРТНОСТІ 

 

Діти належать до найбільш вразливих верств населення, показники смертності дітей є 

загальновизнаним індикатором здоров’я нації, що віддзеркалює якість життя населення, рівень 

добробуту, розподіл соціальних і матеріальних благ у суспільстві, стан довкілля, рівень освіти й 

культури, ефективність профілактики захворювань, доступність та якість медичної допомоги 

тощо. 

Ринок дитячого страхування в Україні поступово розвивається. Дитяча медицинає досить 

дорогою на сьогоднішній день, а витрат по догляду за малюками і без цього достатньо. Тому 

батьки, укладаючи договір медичного страхування дитини, не тільки заручаються якісним 

медичним обслуговуванням, а і вберігають себе від додаткових медичних витрат впродовж року. 

При цьому рівень смертності дітей до 5 років життя визначено основним інтегрованим 

показником, який використовується світовою спільнотою для оцінки рівня соціально-

економічного розвитку та ефективності діяльності системи охорони здоров’я країни. 

Найважливішою його складовою є показник малюкової смертності, тобто дітей віком до 1 року. 

На даний час, згідно статистики, 10 з 1000 маленьких українців не доживають до 5 років. 

Показники смертності та захворюваності дітей з року в рік продовжують зростати. 

Причинами такого явища є: 

- зниження рівня матеріального та соціального забезпечення населення,  

- передусім сімей з дітьми; 

- зниження рівня та якості освіти молодих батьків; 

-  недостатнє матеріально-технічне забезпечення закладів охорони  

- здоров’я; 

-  зниження показників охоплення профілактичними щепленнями,  

- в тому числі через брак або відсутність вакцин та анатоксинів; 

-  недотримання санітарного законодавства під час організації  

- харчування у навчальних закладах  

- необізнаність батьків про дитяче добровільне медичне страхування. 

Причини малюкової смертності безпосередньо залежать від рівня розвитку держави. Тому в 

нерозвинених країнах цей показник дуже високий з огляду на те, що немовлятам і матерям не 

завжди може бути надана своєчасна допомога. У високорозвинених країнах показник малюкової 

смертності є суттєво нижчим, оскільки у цих країнах жінки з дітьми мають належний доступ до 

послуг охорони здоров’я. 

За період незалежності України показник малюкової смертності демонстрував суттєве 

зниження. Так, у 2016 р. він становив 7,51 на 1000 дітей, народжених живими, що удвічі нижче, 

ніж у 1994 р. Однак цей інтегральний показник все ще перевищує середньоєвропейський (до 5 на 

1000 народжених живими). 

Дитяче добровільне медичне страхування в першу чергу направлене на оперативне і зручне 

надання якісних медичних послуг і сервісу. У разі виникнення необхідності в медичній допомозі 

батькам просто потрібно зателефонувати до цілодобового колл-центру страхової компанії. Лікарі-

координатори, працівники колл-центру, нададуть консультацію, запишуть до лікаря або викличуть 

лікаря додому на зручний для клієнтів час. Всі витрати, згідно з умовами договору, страхова 

компанія оплачує безпосередньо медичним установам. Батькам не потрібно оплачувати послуги зі 

своєї кишені. Дуже зручним є те, що медикаменти за призначенням лікаря клієнти можуть 

отримати в територіально зручній аптеці або з доставкою додому. 

Важливим чинником, що впливає на величину вартості, є наявність або відсутність франшизи 

на обслуговування. Франшиза – це частина збитку, яка не відшкодовується страховою компанією. 

Якщо франшиза нульова це означає, що вся вартість лікування буде покриватися без вирахування 



жодних сум. Якщо клієнт хоче здешевити страховий договір, це можна зробити вибравши 

франшизу на медикаменти, наприклад, 20 %. Це означає, що при відшкодуванні, страхова 

компанія покриє 80% вартості медикаментів, а інші 20 % клієнт оплачує самостійно. 

Також на формування ціни впливають додаткові опції, які батьки можуть за бажанням 

включити в страховку за доплату. У їх число входить: вакцинація, стоматологія, массаж, є і інші 

знижуючі фактори, які впливають на вартість страхової угоди для малюка. При страхуванні від 

двох осіб, тобто решти членів сім’ї, можна розраховувати на знижку, розмір буде залежати від 

кількості застрахованих. 

Таким чином, при придбанні медичного страхового договору для дітей, необхідно уважно 

вивчити програми, для обрання оптимального варіанту у співвідношенні ціна / якість і наповнити 

всіма необхідними послугами для отримання повного медичного обслуговування. 

Завдання поліпшення стану здоров’я жінок і дітей є важливими не тільки для сьогодення, а й 

для перспективного розвитку країни в цілому. Досягнення визначеної цілі вимагає особливої опіки 

та уваги з боку держави. 

Список використаних джерел: 

1. Державна служба статистики. URL http://www.ukrstat.gov.ua/  

2. Шляхи зниження дитячої смертності в Україні. URL. https://www.umj.com.ua/article/118096  

 

http://www.ukrstat.gov.ua/

