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МЕДИКО – САНІТАРНОЇ ДОМОМОГИ 
 

У статті проведено оцінку задоволеності громадян роботою первинної ланки медико - санітарної допомоги. 

Встановлено, що кожен другий пацієнт не задоволений якістю надання йому медичних послуг через недостатній 

рівень знань та вмінь медичних працівників. 
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Постановка проблеми. Світова спільнота відво-

дить первинній медико-санітарній допомозі 

(ПМСД) пріорітетне місце в процесі забезпечення 

здоров’я населення   і провідну роль у ході рефор-

мування системи охорони здоров’я. ПМСД є пер-

шою сходинкою в контакті між окремою сім’єю, 

особою, громадою і національною системою охо-

рони здоров’я, яка максимально наближає медичну 

допомогу до місць проживання/роботи і утворює 

перший елемент неперервного процесу охорони 

здоров’я. Це будується на шести актуальних прин-

ципах ПМСД, визначених фахівцями ВООЗ: само-

забезпеченість; участь населення; міжсекторальне 

співробітництво; інтеграція служб охорони здоро-

в’я; посилення уваги до груп високого ризику; ви-

користання раціональних технологій [1, 5]. За оцін-

ками WienkeG. та BoermaW., первинна медико-са-

нітарна допомога є професійною відповіддю 

пацієнту, який вперше контактує з системою 

охорони здоров’я [2]. 

Саме рівень організації роботи первинної ланки 

багато в чому визначає такі ключові моменти, як 

якість, доступність і своєчасність медичної 

допомоги, розвиток профілактичного напряму, 

раціональність використання ресурсів галузі [3]. 

Одним з критеріїв якості медичної допомоги є 

задоволеність характером і умовами праці 

спеціалістів сестринської справи [4]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Аналіз наукових праць зарубіжних і вітчизняних 

вчених показує, що питання розвитку системи 

ПМСД сьогодні стали однією із ключових науко-

вих проблем, які всебічно досліджуються в аспекті 

реформування системи охорони здоров’я, прове-

дення соціально-економічної політики, боротьби з 

захворюваністю. 

Так у роботах В. Чопей , А. Голяченка, А. 

Іпатова , О.Корнійчук, Н.Кризиної, Г.Лисенка , Л. 

Матюхи, В. Москаленка, К.Надутого, Ю. 

Вороненка, З.Парамонова з співавт., Г. Слабкого, 

О.Толстанова, G.Wienke, W. Boermaта ін. 

проаналізовано зарубіжний досвід сімейної 

практики та напрямки реформування первинної 

медико-санітарної допомоги на засадах сімейної 

медицини в Україні. 

Питання організації управління сестринськими 

службами первинної медико-санітарної допомоги 

розкрито у дослідженнях Л.П. Бразалій, А. 

Громович, Т.Матвейчук, Н.Коренєва з співавт., В. 

Пацюрка, Г. Лисенка, В. Шатила. 

Мета дослідження – оцінити задоволеність 

громадян роботою первинної ланки медико-

санітарної допомоги. 

Основні результати дослідження: 

Для досягнення мети дослідження нами було 

розроблена анкета, яка містить 24 питання, з 

приводу якості надання первинної медико-

санітарної допомоги та необхідності реформування 

системи охорони здоров’я.  У ході анкетування 

було опитано 80 респондентів, віком від 18 років. З 

них жінок - 56%, чоловіків -  44%. 

На питання про те, чим керуються пацієнти при 

виборі сімейного лікаря, 52, 6%  респондентів від-

значили, що власним бажанням, 26,3% - власним 

бажанням, 15,8% - порадою рідних, друзів та зна-

йомих та 5,3% - з інших причин. З них при виборі 

сімейної медичної сестри, керуються порадою 

рідних та друзів 15% опитаних, власним бажанням 

35% опитаних, за місцем проживання - 45% . 

Найчастіше метою звернення до сімейного ліка-

ря серед пацієнтів є лікування гострих захворю-

вань (70% респондентів), профілактичний огляд 

(20% респондентів), лікування хронічного захво-

рювання (5% респондентів) та 5% респондентів з 

інших причин. 

Фактори, які створюють проблему потрапити до 

сімейного лікаря або пройти обстеження наступні: 

великі черги (60%), недовіра до лікаря (25%), висока 

вартість послуг (10%), все влаштовує 5% опитаних. 

На питання «Як часто Ви контактуєте з 

сімейною медичною сестрою?» відповіді розподі-

лились наступним чином: 38,1% - коли потребу-

ється її допомога в питаннях по профілактиці зах-

ворювань, 33, 3% - щоразу як відвідую сімейного 

лікаря та 28,6% - коли потребується її допомога в 

лікуванні. Причому позитивний контакт з сімейною 
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медичною склався  у 10% опитаних, довірливий - у 

15%  опитаних та нейтральний – у 75% опитаних. 

Задоволеними ставленням медичної сестри 

виявилося 40% респондентів, частково задоволени-

ми – 15% респондентів, не задоволеними - 20% рес-

пондентів та не визначилися 25% респондентів. На 

частоту невдоволення не впливали вік та стать 

опитаних. 

Чинники, які впивають на рівень задоволеності  

пацієнтів наданням медичної допомоги наступні: 

обсяг наданих діагностичних та лікувальних 

процедур (23,8), пояснення лікаря та медичної 

сестри (19%), вічливість медичних працівників 

(14,3%), рівень знань та вмінь лікарів та медичних 

сестер(38,1%) та інші чинники (4,3%). 

Задоволеними рекомендаціями та порадами, які 

були надані щодо лікування виявилося 45% 

опитаних, не визначилися 30% опитаних, байдуже 

5% опитаних та не задоволені 20% опитаних. 

Відсутньою є залежність задоволеності пацієнтів 

роботою сімейного лікаря. 

На питання «В якому напрямку потрібно 

вдосконалювати роботу медичних працівників?» 

відповіді розподілилися наступним чином: якість 

проведення діагностичних та лікувальних проце-

дур (28,6%), підвищувати рівень знань та вмінь ме-

дичних працівників (42,9%), працювати над ввіч-

ливістю та тактом медичних працівників (14,3%), 

покращувати матеріально - технічну базу (14,3%). 

На питання «Чи давали Вам рекомендації щодо 

збереження та покращення стану здоров’я?» були 

отримані наступні відповіді: ні, не давали (60%), 

так, проводив сімейний лікар (30%), так, проводила 

медична сестра (5%) та так, проводять регулярно 

(5%). Висновок очевидний: профілактика 

захворювань та робота над збереженням здоров’я 

пацієнтів проводиться медичними працівниками на 

неналежному рівні.  

З отриманих результатів опитування було 

з’ясовано, що 85,7 % респондентів вважають, що 

потрібно проводити реформування охорони 

здоров’я та 14,3% не можуть дати відповідь.  

На питання «В якому напрямку необхідно 

проводити реформу в медицині?» більшість 

респондентів зазначили, що в профілактичному 

(33,3%), в економічному (19%), страхову медицину 

(19%), первинну медичну допомогу (19%) та сімей-

ну медицину (9,6%). Це свідчить про те, що необ-

хідно удосконалювати профілактичний напрямок 

системи охорони здоров’я України, що дозволить 

підвищити якість та подовжити життя населення. 

Висновки 

1. Більш ніж 50-річний досвід існування 

сімейної медицини в світі засвідчив медико-

соціальну та економічну ефективність даної моделі 

системи охорони здоров’я. Реформування системи 

ПМСД на засадах загальної лікарської 

практики/сімейної медицини в Україні забезпечить 

поліпшення стану здоров’я населення на основі 

удосконалення системи медичної допомоги, 

наближення її до кожної сім’ї, підвищення рівня 

доступності, якості та ефективності при 

раціональному використанні ресурсів галузі. 

2. Оцінка якості та ефективності медичної 

допомоги повинна безперервно функціонувати в 

кожному лікувально - профілактичному закладі. 

Тільки через підвищення якості надання медичної 

допомоги можна досягти високого рівня 

задоволеності пацієнта. Отже, якість медичної 

допомоги повинні стати основним правилом в 

роботі медичних працівників. 

3. Проведене соціологічне дослідження 

свідчить про те, що сфера охорони здоров’я 

України потребує подальшого реформування та 

постійного удосконалення роботи первинної ланки 

надання медичної допомоги. 
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Семенковская О.Ю. 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ГРАЖДАН РАБОТОЙ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО – САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ. 

В статье проведена оценка удовлетворенности граждан работой первичной медико – санитарной помощью. 

Установлено, что каждый второй пациент не доволен качеством предоставления ему медицинских услуг из - за 

неостаточного уровня знаний и учений медицинских работников. 

Ключевые слова: первичная медико – санитарная помощь, семейная медицина, качество медицинской помощи, 

удовлетворенность пациентов. 

 

Semenkivska O.Y. 

SATISFACTION OF CITIZENS WITH THE WORK OF PRIMARY HELF CARE. 

The article assesses the citizens' satisfaction with the work of the primary care and medical care unit. It has been established 

that every second patient is not satisfied with the quality of providing him with medical services due to insufficient knowledge 

and skills of medical staff. 

Key words: primary health care, family medicine, quality of care, patient satisfaction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


