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Internet-helye:
https://www.commonwealthfund.org/publications/fundreports/2021/aug/mirror-mirror-2021-reflecting-poorly#access ;
https://www.commonwealthfund.org/sites/default/files/202108/Schneider_Mirror_Mirror_2021.pdf
Az amerikai Commonwealth Foundation „Mirror, Mirror“ c. jelentése Ausztrália,
Kanada, Franciaország, Németország, Hollandia, Új-Zéland, Norvégia, Svédország, Svájc
és Nagy-Britannia egészségügyi rendszereit hasonlította össze egymással és az Egyesült
Államokéval. Az értékelés az egészségügyi ellátás 70 teljesítménykritériumán alapult,
amelyek öt indikátor körül csoportosultak: az ellátáshoz való hozzáférés (acces to care),
az ellátási folyamat (care process); az adminisztráció hatékonysága (administrative
efficiency), az igazságosság (equity) és az ellátás eredményei (health care outcomes).
Adatforrások: a Commonwealth Fund nemzetközi felmérései, valamint az Egészségügyi
Világszervezet és az OECD egészségügyi adatbankjai.
Az egészségügyi rendszerek komparatív teljesítményértékelése

A leghatékonyabb egészségügyi rendszerek: Norvégia,
Németország, Új-Zéland. Sereghajtó az Egyesült Államok.
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Az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés és megfizethetőség rangsora: Hollandia,
Norvégia, Németország, Nagy-Britannia. Utolsó előtti helyen Svájc, utolsó helyen az
Egyesült Államok.
Ellátási folyamatok: prevenció, interszektorális kommunikáció és betegpreferenciák
tekintetében az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Svédország áll az élen. Svájcban, ÚjZélandon, Ausztráliában, Norvégiában és Franciaországban kiváló a háziorvosok és
szakorvosok közötti kommunikáció. Ám a háziorvosok és korházak, valamint sürgősségi
osztályok, az otthoni ápolás közötti kommunikáció a 11 ország közül egyikben sem
működik és a szociális szolgálatokkal való koordináció is gyenge.
Az adminisztráció leépítése tekintetében Norvégia, Ausztrália, Új-Zéland és NagyBritannia helyzete a legkedvezőbb. Németország kilencedik, Az Egyesült Államok az
utolsó helyen áll.
Az egészségügyi rendszerek teljesítményértékelése: esélyegyenlőség

Az esélyegyenlőség értékelésének kritériumai: jövedelemfüggő egyenlőtlenségek az
ellátáshoz való hozzáférés tekintetében, valamint a bürokratikus akadályok. A
jövedelemkülönbségek Németországban, Ausztráliában és Svájcban a legalacsonyabbak.
Ebben a tekintetben is az Egyesült Államok az utolsó.
Az egészségügyi ellátás eredményei (gyermekhalálozás, várható élettartam) tekintetében a
leghatékonyabb rendszerek: Ausztrália, Norvégia és Svájc. A 60 év fölöttiek várható
élettartama Ausztráliában a legmagasabb (25,6 év), a gyermekhalálozás Norvégiában a
legalacsonyabb (ezer élveszülésre két haláleset). A jelentés szerint mind a
gyermekhalálozás (ezer élveszülésre 5,7 haláleset) és a 60 év fölöttiek várható élettartama
tekintetében is az Egyesült Államok helyzete a legkedvezőtlenebb.

