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Поняття «e-Health» в публічному адмініструванні сферою охорони здоров’я в
Україні
Досліджено застосування поняття «e-Health» у публічному адмініструванні сферою
охорони здоров’я в Україні, його зміст, який охоплює «телемедицину» й «електронну
медицину». Обґрунтовано висновок про те, що в публічному адмініструванні сферою
охорони здоров’я «e-Health» відіграє дедалі важливішу роль, що пояснюється
удосконаленням
інформаційно-комунікаційних
технологій,
розширенням
сфери
використання цифрових даних з освітньою, клінічною, медичною та організаційною метою.
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Логвиненко Б.А.
Понятие «e-Health» в публичном администрировании сферой здравоохранения в
Украине
Проанализировано понятие и значение «e-Health» в публичном администрировании
сферой здравоохранения в Украине, его роль в странах – участницах ЕС. Охарактеризовано
«e-Health» и его соотношение со смежными понятиями: «электронное правительство»,
«электронная медицина», «телемедицина». Установлено, что в объем понятия «e-Health»
входять «телемедицина» и «электронная медицина».
Обосновано содержание «e-Health», включающее такие составляющие: а)
общественное здоровье, обеспечение которого является обязанностью государства и
заключается в предотвращении и противодействии заболеванию населения; б) охрану
здоровья, направленную на отдельных пациентов и лечение. Определено, что «e-Health»
направлено на интересы потребителей услуг в сфере здравоохранения для расширения их
возможностей путем обеспечения доступа к информации и знаниям.
Сделан вывод о том, что в публичном администрировании сферой здравоохранения «eHealth» играет все более значительную роль, обусловленную развитием информационнокоммуникационных технологий и распространением использования цифровых данных с
образовательной, клинической, медицинской и организационной целями.
Ключевые слова: публичное администрирование, «e-Health», информационнокоммуникационные технологии, система здравоохранения, реформирование.
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