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Загальні відомості про методологію оцінки рівня
задоволеності пацієнтів



Мета дослідження: 
Оцінювання має на меті визначити рівень задоволеності пацієнтів якістю надання первинної медичної 
допомоги у поліклініках №1, №2 та №3 Сєвєродонецького центру первинної медико-санітарної допомоги. 

Основні завдання: 
     Визначити базові значення індексу задоволеності пацієнтів якістю надання первинної медичної допомоги у      

     поліклініках №1, №2 та №3 Сєвєродонецького центру первинної медико-санітарної допомоги. 
     Визначити загальне враження пацієнтів про рівень забезпечення первинної медичної допомоги, яку   
     надають поліклініки №1, №2 та №3 Сєвєродонецького центру первинної медико-санітарної допомоги. 
     Визначити основні зони незадоволення пацієнтів та сформувати попередній комплекс завдань, котрі   
     належить вирішити Сєвєродонецькому центру первинної медико-санітарної допомоги з метою поліпшення   
     якості надання первинної медичної допомоги у поліклініках №1, №2 та №3.
     Розробити емпірично-обґрунтовані рекомендації щодо подальшого поліпшення якості надання первинної  
     медичної допомоги у  поліклініках №1, №2 та №3 Сєвєродонецького центру первинної медико-санітарної  
     допомоги.

Мета та завдання оцінки рівня задоволеності пацієнтів

Параметри оцінки рівня задоволеності пацієнтів: 
1. Надання послуг; 2. Ефективність/терміни надання послуг; 3. Інформація; 4. Професіоналізм та ставлення 
медичного персоналу; 5. Фізичні умови
Інструменти оцінки рівня задоволеності пацієнтів: 
     Анкета для фокус-групи із запитаннями, що передбачають розгорнуту відповідь - основний інструмент для  
     формування дискусії з пацієнтами первинної ланки меддопомоги та збирання якісної інформації 
     Анкетна форма із запитаннями, що передбачають відповідь “так” чи “ні”, а також розгорнуті відповіді -   
     основний інструмент для збирання кількісних даних про задоволеність пацієнтів рівнем надання первинної  
     медичної допомоги у поліклініках №1, №2 та №3
     Для аналізу кількісних даних про рівень задоволеності пацієнтів якістю надання первинної медичної   
     допомоги було використано таку формулу розрахунку Індексу рівня задоволеності пацієнтів:
     Індекс задоволеності пацієнтів=((Р1-1)*W1+(P2-1)*W2+(P3-1)*W3+(P4-1)*W4+(P5-1)*W5))/(S-1)*100
     Де: P - значення параметра; W - вага параметра; S - шкала оцінки

Методологія оцінки рівня задоволеності пацієнтів
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Загальні дані оцінювання рівня задоволеності пацієнтів



Індекс задоволеності пацієнтів якістю надання первинної медичної 
допомоги у поліклініках №1, №2 та №3  Сєвєродонецького центру 

первинної медико-санітарної допомоги (за групами послуг).

Узагальнений індекс задоволеності пацієнтів якістю первинної 
медичної допомоги у поліклініках №1, №2 та №3 Сєвєродонецько-
го центру первинної медико-санітарної допомоги (у розрізі клінік)
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Рівень задоволеності відповідно до параметрів оцінки всіх послуг 
первинної медичної допомоги у поліклініках №1, №2 та №3 Сєвєро-

донецького центру первинної медико-санітарної допомоги. 
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Послуги первинної медичної допомоги, по які
звертаються пацієнти поліклінік Сєвєродонецького

центру первинної медико-санітарної допомоги.

По яку послугу ви звернулися до поліклініки сьогодні?
(за групою послуг)

По яку послугу ви звернулися до поліклініки сьогодні?
(у розрізі послуг)

первинна консультація з сімейним лікарем первинна консультація з сімейним лікарем (терапевт)
первинна консультація з сімейним лікарем (педіатр)
повторна консультація з сімейним лікарем (терапевт)
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Порівняння загальної якості надання первинної медичної 
допомоги з попереднім досвідом пацієнтів отримання цих 

самих послуг (для всіх поліклінік Сєвєродонецького центру 
первинної медико-санітарної допомоги)

Запитання: Як ви оціните поточну якість надання первинної медичної допомоги
у порівнянні з попереднім досвідом отримання такої допомоги?

Якість суттєво зросла Якість частково зросла Якість не змінилася Якість погіршилася

Загалом всі поліклініки

Загалом всі поліклініки

Запитання: Як довго ви чекали у черзі до реєстратури сьогодні?
Час очікування в черзі до реєстратури, щоб записатися на прийом до сімейного лікаря

не чекали 1-5 хвилин 5-10 хвилин 10-20 хвилин 20-30 хвилин більше за 30 хвилин



Запитання: Як довго ви очікували у черзі під кабінетом сімейного лікаря?
Час очікування у черзі, щоб відвідати сімейного лікаря

Загалом всі поліклініки

не чекали 1-5 хвилин 5-10 хвилин 10-20 хвилин 20-30 хвилин більше за 30 хвилин

Основні висновки оцінки рівня задоволеності якістю надання 
первинної медичної допомоги у Сєвєродонецькому центри 

первинної медико-санітарної допомоги.



Загалом, більшість респондентів відзначила, що рівень надання медичних послуг у Сєвєродо-
нецькому центрі первинної медико-санітарної допомоги покращився, про що свідчать досить 
високі показники індексу рівня задоволеності пацієнтів. Це стосується всіх медичних послуг, які 
надають усі поліклініки Центру (Поліклініка №1, №2 та №3).

Здійснений аналіз кількісних та якісних показників визначив, що покращення організації 
направлення пацієнтів до сімейного лікаря на визначений час, а отже і усунення необхідності 
чекати у “живій черзі” (як це було до впровадження МІС ЕМСІМЕД) - має визначальну роль для 
підвищення рівня задоволеності пацієнтів.

Висновок 1

Здійснений аналіз кількісних та якісних даних визначив, що у значній мірі незадоволеність 
пацієнтів рівнем надання медичних послуг у поліклініках №1, №2 та №3 Сєвєродонецького центру 
первинної медико-санітарної допомоги пов’язана з недостатньою регламентацією організаційних 
функцій менеджменту щодо забезпечення ефективної організації та систематизації процесу 
надання медичних послуг. Це у поєднанні з недостатньо оптимізованими та стандартизованими 
внутрішніми організаційними процедурами суттєво впливає на загальну якість надання медичних 
послуг.

Інший ключовий аспект незадоволеності пацієнтів медичними послугами, який було виявлено на 
підставі здійсненого аналізу, - відсутність ефективних механізмів взаємодії між системами первин-
ної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги. 

Загалом, пацієнти поліклінік №1, №2 та №3 Сєвєродонецького центру первинної медико-санітар-
ної допомоги дуже позитивно оцінили можливість обирати сімейного лікаря, що з’явилася в 
результаті впровадження в Україні реформи первинної медичної допомоги.

Висновок 2

Висновок 3



Висновок 4

Автоматизацію процесів надання первинної медичної допомоги у Сєвєродонецькому центрі 
первинної медико-санітарної допомоги було здійснено завдяки впровадженню МІС ЕМСІМЕД. 
Станом на зараз, через недостатнью регламентацію організаційних функцій менеджменту, 
функціональність системи використовується частково - переважно для автоматизації процеду-
ри запису пацієнтів на прийом до сімейних лікарів. Певні функції МІС ЕМСІМЕД також викори-
стовують сімейні лікарі для надання медичних послуг пацієнтам.

Слід зазначити, що повноцінне використання усіх можливостей та функцій автоматизованої 
системи надасть змогу Центру суттєво оптимізувати процес надання первинної медичної 
допомоги, підвищити загальні показники роботи з метою постійного довготермінового 
покращення якості надання первинних медичних послуг. 

Ключові чинники, що вплинули на незадоволеність пацієнтів медичними послугами

Суттєве покращення ефективності та зростання доступності первинних медичних послуг завдяки впровадженню МІС 
ЕМСІМЕД. Зростання ефективності та доступності медичних послуг стосується як запису на прийом до сімейного 
лікаря, у тому числі можливість записатися по телефону, так і  спрощення організації візиту до лікаря. 
Професіоналізм та ставлення медичного персоналу, залученого до процесу надання первинної медичної допомоги.
Модернізація інфраструктури Сєвєродонецького центру первинної медико-санітарної допомоги (поліклініки №1, №2 
та №3).

Обмежена доступність та цілісність надання первинної медичної допомоги через недосконалу регламентацію 
організаційних функцій менеджменту та недостатньо оптимізовані та стандартизовані внутрішні організаційні 
процедури.
Відсутність систематизованої взаємодії між первинною та вторинною (спеціалізованою) ланками надання медичної 
допомоги.
Недостатня обізнаність споживачів послуг первинної медицини у тому, як можна поліпшити якість отриманих 
медичних послуг.
Відсутність адаптації інфраструктури медичних закладів до потреб дітей, людей з обмеженими фізичними можливо-
стями, що обмежує доступ до первинної медичної допомоги. 

Висновок 5

Здійснений аналіз визначив такі ключові чинники задоволеності та незадоволеності пацієнтів якістю 
надання первинної медичної допомоги у Сєвєродонецькому центрі первинної медико-санітарної допомоги:

Ключові чинники, що вплинули на задоволеність пацієнтів медичними послугами



Дякуємо Вам!


