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Автономізація медичних закладів - перший і один з найважливіших кроків медичної
реформи, оскільки тільки медичні установи в статусі комунальних некомерційних
підприємств зможуть укласти договори з Національною службою здоров'я України та
отримувати пряме фінансування за надані послуги з державного бюджету.
Рекомендаційний список створено з метою інформаційної підтримки організаторів
охорони здоров’я, головних лікарів медичних установ.
Даний список є оглядом публікацій за період 2017 - 2018 рік. Матеріал подається в
алфавітному порядку авторів або назв.
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