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O relatório mundial de saúde – financiamento dos sistemas
de saúde: o caminho para a cobertura universal
Boa saúde é essencial ao bem-estar humano e para o
continuo desenvolvimento econômico e social. Os EstadosMembros da OMS têm como alvo o desenvolvimento de seus
sistemas de financiamento da saúde para garantir que todas
as pessoas possam utilizar os serviços de saúde, sendo
protegido contra dificuldades financeiras associadas ao
pagamento por eles.
Neste relatório, a OMS mapeia o que os países podem fazer
para modificar seus sistemas de financiamento para que
possam se mover mais rapidamente para esse objetivo – de
cobertura universal – e sustentar os ganhos que foram
alcançados. O relatório baseia-se em novas pesquisas e lições
aprendidas das experiências de outros países. Ele fornece
uma agenda de ação para os países em todas as fases de
desenvolvimento e propõe formas que a comunidade
internacional pode melhor apoiar os esforços em países de
baixa renda para atingir a cobertura universal e melhorar os
resultados de saúde.
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Cuidados médicos haitianos – um acompanhamento

A República Democrática do
Congo introduz vacina salvavidas
A República Democrática do
Congo intensificou seu
programa de vacinação,
incluindo vacinas para
combater a pneumonia.
Leia mais

Embora haja muitas agências internacionais tentando
melhorar a situação da saúde no Haiti, o são médicos e
enfermeiros haitianos que têm o futuro em suas mãos. Esta
historia olha para uma clinica e um pequeno hospital gerido
por haitianos que estão melhorando a vida dos seus
concidadãos.
Saiba mais
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