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Інвестиції в знання завжди приносять найбільший прибуток  
Бенджамін Франклін  

На сьогодні система підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації управлінців галузі охорони здоров’я посідає ключове місце і 
передбачає дотримання принципу безперервності навчання, основною метою 
якого є забезпечення і підтримка високого професійного рівня фахівців в 
умовах прискореного розвитку медичної науки. Необхідний рівень 
кваліфікації керівних кадрів у галузі охорони здоров’я досягається шляхом 
поєднання різних видів навчання в навчальних закладах післядипломної 
освіти, а також системної самоосвіти та постійної практичної діяльності 
керівників, які мають працювати в умовах інноваційної економіки, коли 
потреба в нових знаннях випереджає темпи набуття цих знань. В Україні 
гострою є потреба в підготовці управлінців нової генерації, компетентних 
фахівців, що здатні приймати ефективні рішення в нових суспільних умовах. 
Враховуючи цю проблему, Дніпропетровська обласна науково-медична 
бібліотека розпочала у 2014 році випуск дайджесту для керівників галузі в 
електронному вигляді. Мета дайджесту – ознайомити медичних фахівців з 
основним масивом документів щодо законодавчої, правової, організаційної 
роботи з кадрового менеджменту, прогнозування розвитку персоналу. 
Дайджест включає в себе анотовані статті з науково-медичних журналів, що 
надійшли до фонду бібліотеки за період з 2014 по 2015роки. Інформація 
представлена українською та російською мовами.  

З електронною версією цього інформаційного видання запрошуємо 
ознайомитися на нашому сайті у розділі «В розділі «Інформаційна під-
тримка. Сторінка керівника».
 Документи, які пропонує дайджест, у друкованому варіанті можна 
отримати у відділі обслуговування бібліотеки. У разі зацікавленості в 
матеріалах окремих статей, рекомендуємо скористатися сервісом 
«Електронна доставка документів»   з метою отримання  повного тексту. 

 

 

 

 



 

Процессный подход – инновационная технология организации 
профосмотров  в медицинском учреждении /В.Н. Филатов, Ф.Н. 
Кадыров, М.Т. Югай, И.Е. Рыбальченко // Вестник Северо-Западного 
государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова.-
2014.-№3.-С.68-75.-Режим доступу до журн.:http:// www.elibrary.ru., 
spbmapo.ru). 

            Последние годы развитие российского здравоохранения 
характеризуется все более интенсивным внедрением инновационных 
технологий в процессы управления медицинскими учреждениями. Одной из 
перспективных форм в данном аспекте является процессный подход. В 
рамках инновационной технологии процессного подхода в качестве процесса 
рассматривается упорядоченная совокупность действий всей организации или 
ее подразделений, направленная на создание результата, имеющего ценность 
для потребителя. В отличие от функционального подхода к управлению, 
процессный подход делает данную организацию ориентированной на 
результат: каждый  сотрудник организации понимает, что он должен сделать, 
в какие сроки уложиться и какого качества достигнуть для того, чтобы 
процесс, в котором он участвует, привел к желаемому результату. Стандарт 
ГОСТ-ISO 9001-2011 устанавливает требования к системе менеджмента 
качества в тех случаях, когда организация нуждается в демонстрации своей 
способности всегда поставлять продукцию, отвечающую требованиям 
потребителей и соответствующим обязательным требованиям, а также ставит 
своей целью повышение удовлетворенности потребителей. Стандарт 
направлен на применение «процессного подхода», и в соответствии с его 
положениями для успешной деятельности и достижения желаемого 
результата организация должна осуществлять управление многочисленными 
взаимосвязанными процессами и применять системы идентификации и 
анализа  взаимодействия процессов. Процессный подход используется в 
организациях, работающих в различных секторах , в том числе в российских  
и зарубежных медицинских учреждениях. Преимущества процессного 
подхода проявляются в снижении операционных издержек, сокращении 
временных затрат на выполнение процедур и повышении точности их 
исполнения, повышении скорости реакции на изменения, улучшении 
использования основных фондов, повышении чувства ответственности 
сотрудников. Работа, организованная вокруг процессов, повышает 
управляемость бизнеса, заставляет организацию думать о том, что она делает, 
с позиции клиента и в терминах конечных результатов. 
 
 



 

Піднебесна Т.  
Юридичні аспекти отримання благодійних внесків закладами охорони 
здоров'я  / Т. Піднебесна // Управління закладом охорони здоров'я. - 2015. 
- N 1. - С.58-60. 
       Заклад охорони здоров’я може створити та користуватися касою  
громадського об’єднання «Лікарняна каса», яка утримуватиметься за рахунок 
членських внесків. Якщо йдеться про касу лікарні, то такі кошти наступного 
дня після нарахування мають бути зараховані на реєстраційний рахунок у 
Казначействі. 

Заклади охорони здоров’я, які утримуються за рахунок коштів 
державного або місцевих бюджетів отримують бюджетні кошти 
(асигнування) відповідно до закону про Державний бюджет на відповідний 
рік. Асигнування  на поточний рік заклади охорони здоров’я отримують на 
підставі кошторисів. 

У кошторисах передбачають як надходження коштів, так і їх цільове 
спрямування - на оплату праці, придбання медобладнання, медикаментів, 
оплату комунальних послуг та енергоносіїв тощо. 

Зауважимо, що під час визначення видатків у проектах кошторисів 
закладу має забезпечуватися суворий режим економії коштів і матеріальних 
цінностей. До кошторисів можуть включатися тільки видатки, передбачені 
законодавством, необхідність яких обумовлена характером діяльності 
закладу. 

Асигнування на утримання заклади охорони здоров’я одержують за так 
званим загальним фондом. 

Власні надходження бюджетних установ поділяють на дві групи. До 
другої групи відносять інші джерела власних надходжень бюджетних 
установ, до яких, зокрема, належать благодійні внески, гранти та подарунки. 
Оскільки бюджетна установа не може передбачити наперед, чи будуть у неї у 
поточному році благодійні внески, у кошторисі не планують надходження 
благодійних внесків. 
 
Воробьев К.П.  
Европейская политика оценки технологий здравоохранения                                                    
/ К.П. Воробьев // Український медичний часопис. - 2014. - N2. -  С.142-
150. 
        Стандартизация медицинский услуг уже несколько десятилетий 
считается одним из необходимых русловий существования систем 
здравоохранения. Судя по действиям украинских чиновников от 
здравоохранения, только в последние несколько лет эта парадигма была 



 

принята в Украине, поскольку только в это время начали разрабатывать 
методологические основы стандартизации медицинский помощи на уровне 
приказов МЗ Украины. Создание «Департамента стандартизации 
медицинских услуг» и текущая деятельность этой структуры также  
демонстрируют всяческое стремление к последовальному и 
систематическому внедрению стандартов оказания медицинской помощи в 
Украине. 

Необходимо тщательно изучать нормативную базу стандартов оказания 
медицинской помощи, в результате чего выявляется целый ряд дефектов 
существующих протоколов оказания медицинской помощи. Наиболее явные 
недостатки касаются: повторения и несогласованности отдельных 
положений, отсутствия единой методологии использования уровней 
доказательности или вовсе отсутствия этих положений в протоколах, 
необоснованных выборов определенных медицинских технологий, а иногда и 
явных признаков продвижения лекарственных средств. 
        Типовой проблемой составляемых протоколов является отрыв их от 
реального состояния лекарственного обеспечения, отсутствие протоколов 
экстренной медицинской помощи с гарантиями лекарственного обеспечения 
со стороны государства. Еще одной существенной проблемой является 
низкий уровень базовых знаний у интернов и врачей-курсантов в области 
современного языка клинических знаний. 
 
Голованова І.  
Доцільність упровадження в Україні досвіду постсоціалістичних країн 
щодо реформування галузі охорони здоров'я / І. Голованова,                              
О. Краснова // Управління закладом охорони здоров'я. - 2015. - N 1. -  
С.42-48. 

     Складна ситуація у нашій країні не має завадити впровадженню 
 реформ, у тому числі й у галузі охорони здоров'я. Метою реформування 
вітчизняної медицини має бути наближення України до європейських 
 стандартів надання медичної допомоги, які зокрема, передбачають 
використання альтернативних джерел фінансування галузі. Розглянемо  
приклади організації систем охорони здоров'я у країнах, які вже успішно 
глибокої фінансової кризи, загрозливих зовнішніх здійснили таке 
реформування. Нині Україна перебуває в умовах викликів і мінливих 
політичних ситуацій, що спонукає до реформування усіх галузей. 
Проведення реформ потребує насамперед відповідних змін у національній 
системі соціального захисту населення, найважливішою складовою якого є 
охорона здоров'я. Життя і здоров'я кожного українця визнано Конституцією 



 

України найвищою соціальною цінністю, тому неприпустимо залишати поза 
увагою погіршення стану здоров'я населення, що спостерігається за роки 
незалежності. Із 90-х років і до сьогодні медична галузь України майже не 
зазнала змін, лише поява мережі приватних медичних закладів доповнила 
ринок медичних послуг. При цьому втрата здоров'я населенням має як гу-
манітарну, так і економічну причини, і призводить до величезних соціально-
економічних втрат. 

 Всесвітня організація охорони здоров'я визначає здоров'я основним 
ресурсом  держави. Отож саме держава має забезпечувати своїм громадянам 
право на захист здоров'я. Більшість країн при побудові чи реформуванні своїх 
систем охорони здоров'я спираються на сформульовані Всесвітньою 
організацією охорони здоров’я цілі: 

• фінансовий захист медичної галузі; 
• справедливе соціальне фінансування; 
• забезпечення прозорості та підзвітності медичної галузі; 
• рівноправність доступу до медичних послуг; 
• заохочення до надання медичної допомоги високої якості; 
• підтримка ефективних управлінських рішень. 
 Багато розвинених країн вибудували у себе нові потужні системи 

охорони здоров'я. Перевірені часом, вони демонструють позитивний досвід та 
водночас дають змогу проаналізувати помилки при їх впровадженні. Україна 
відстала від світових стандартів у цій галузі, і це вкрай негативно 
позначається на здоров'ї нації. Але є і позитивний момент: ми маємо змогу 
дослідити, проаналізувати і впровадити, з урахуванням особливостей нашої 
країни, найліпші світові досягнення щодо побудови ефективної національної 
системи охорони здоров'я. 

  Досвід реформування національної системи охорони здоров'я Болгарії, 
Польщі та Чехії 

       Країни Східної Європи, які свого часу входили до табору соціалістичної 
співдружності, як і Україна, використовували модель Семашка, але вони 
випередили Україну, здійснивши потужні реформи медичної галузі. Тому 
насамперед саме їхній досвід має вивчатися та бути проаналізованим. 

  Автори статті вирішили дослідити на теренах постсоціалістичних країн 
розвиток систем охорони здоров'я і зробити їх порівняльний аналіз. Для 
порівняння були обрані Болгарія, Польща та Чехія: зокрема, було визначено 
переваги в організації систем охорони здоров'я цих країн, які можна 
використати в Україні. Цікавою, зокрема, є практика впровадження                  



 

обов'язкового медичного страхування у згаданих країнах і перспективи 
розвитку страхової медицини в Україні. 

Результати дослідження авторів статті свідчать про те, що успадкована 
система охорони здоров'я країн Східної Європи широко охоплювала 
населення і забезпечувала необхідне загальне медичне обслуговування, однак 
його якість не відповідала стандартам розвинутих європейських країн. 
Застарілі методи лікування не давали потрібного ефекту, особливо це 
відчувалося через зростання хронічної захворюваності. В умовах перехідної 
економіки та економічного спаду знижувалися доходи населення, що 
позначилося на доступності медичного обслуговування. Тому перед цими 
країнами постало складне завдання — досягнути балансу ефективності 
витрат, доступності та якості медичного обслуговування. 
Системи охорони здоров'я Болгарії, Польщі та Чехії пройшли складний шлях 
реформування. На сьогодні ці країни повністю відмовилися від радянської 
моделі охорони здоров'я з принципами загального і безкоштовного доступу 
населення до медичних послуг, фінансування яких відбувалося коштами 
державного та муніципального бюджетів. Натомість у них тепер впроваджена 
соціально-страхова система охорони здоров'я. Вона фінансується коштами 
працівників, цільовими внесками підприємців та державною субсидією. Фонд 
охорони здоров'я є незалежним від держави (але діє у межах законодавства) 
та оплачує медичні послуги. 
 
Мочалов Ю.  Інноваційна діяльність у роботі закладів охорони здоров’я  
/Ю.Мочалов    //Практика управління  медичним закладом.-2014.-№3.- 
С.28-37. 

  Застосування інновацій у практичній діяльності більшості лікувально-
профілактичних закладів і установ різної форми власності і відомчого під-
порядкування в Україні є позитивним і прогресивним моментом, що підвищує 
ефективність роботи, надає можливість залучити більші обсяги бюджетних і 
позабюджетних асигнувань, оновити та вдосконалити матеріально-технічну 
базу, підвищити ефективність її використання.  Впровадження нових методик 
діагностики та лікування найпоширеніших захворювань стає передумовою 
збільшення потужностей лікувального закладу та залучення додаткових 
коштів, необхідних для його функціонування. 3 іншого боку — участь 
закладу охорони здоров'я у спільних проектах з розробки, апробації та 
впровадження в практику нових лікувально-діагностичних технологій разом 
із науково-дослідними установами та підприємствами дає можливість також 
збільшити рівень прибутку. Таким чином, заклад охорони здоров'я 
долучається до інноваційного процесу і, відповідно, виникає потреба у 



 

специфічних організаційних і новаторських заходах, які іменуються 
інноваційним менеджментом.         

  Згідно з Законом України «Про інноваційну діяльність» від 4 липня 
2002 р. № 40-IV  інновація — це новостворені застосовані) і (або) 
удосконалені конкурентоспроможні технології, продукція або послуги, а 
також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, 
комерційного або іншого характеру, які істотно поліпшують структуру і 
якість виробництва й (або) соціальної сфери. Нині інновація — це не лише 
нові товари (технології, методики), а й зміни у процесах, оскільки вони 
можуть мати місце і у сфері послуг, і в системах управління та маркетингу, 
завдяки яким послуги і товари продукуються і доходять до кінцевого 
споживача.  Інновація в медицині пов'язана з процесом перетворення 
продуктивної ідеї у практичну площину, у щось таке, що може бути 
використано, реалізовано або досягнуто і, за можливості, має принести плоди 
у вигляді підвищення ефективності системи охорони здоров'я, профілактики 
найпоширеніших захворювань. Інновації нерозривно пов'язані із таким 
поняттям, як «нововведення» — оформлений результат фундаментальних, 
теоретичних і прикладних досліджень або наукових розробок та 
експериментальних робіт у будь-якій сфері діяльності з метою удосконалення 
та підвищення її ефективності.  Нововведення зазвичай оформлюються у 
вигляді відкриттів, патентів на винахід або корисну модель, 
раціоналізаторських пропозицій, інших документів на нові або вдосконалені 
продукти (технологія, управлінський або виробничий процеси, виробнича або 
організаційна структура, стандарти, інструкції, методики, практичні 
рекомендації). До нововведень можна також віднести результати 
маркетингових досліджень. Інноваційна діяльність та нововведення 
безпосередньо пов'язані з поняттям «комерціалізація» — виведення 
новоствореної технології на ринок і отримання прибутку від її застосування. 

Чекменев К. 
Стратегия интернет-маркетинга /К.Чекменев //Практика  управління 
медичним закладом.-2014.-№12.-С.46-51. 
          В предыдущих статьях мы говорили о разработке правильного 
медицинского сайта, повышении конверсии, разбирали инструменты 
поискового маркетинга. Обсуждали и анализировали конкретные 
практические инструменты и методы, которые однозначно важны и должны 
грамотно использоваться в практике любого медицинского учреждения. 



 

Теперь постараемся разобраться, что такое стратегия интернет-маркетинга, в 
чем ее отличие от тактики и каковы этапы ее разработки. 

               В последнее время все больше компаний, преодолевших некий барьер 
оперативной, операционной эффективности (а именно — правильно 
разработавших или изменивших сайт, грамотно настроивших рекламу, 
поисковую оптимизацию или внедривших колл-трекинг), задумываются, что 
делать дальше, как прогнозировать и внедрять инструменты интернет-
маркетинга. То есть от операционной эффективности они переходят на 
тактический и еще выше — на стратегический уровень. 

           Давайте вспомним, что такое интернет-маркетинг. Интернет-маркетинг— 
это все, что позволяет привлекать новых клиентов (пациентов) и удерживать 
существующих. Можно сказать, что маркетинг — наука, которая с помощью 
разных инструментов способствует повышению оборота, а именно: 

 актуализации спроса; 
 повышению спроса; 
 повышению лояльности. 

Или, другими словами, интернет-маркетинг — это полноценный марке-
тинг в сети интернет с планированием инструментов, сегментированием 
целевых аудиторий, подбором инструментов и сбором необходимой ана-
литики. 

Теперь давайте вспомним или, возможно, узнаем, что такое стратегия. 
 Стратегия — это общий, не детализируемый план действий, который 
охватывает длительный период времени и служит для достижения сложных 
целей. 

 Стратегия охватывает долгосрочный промежуток времени и не может  по 
определению содержать слишком узких, конкретных решений. Все более 
конкретные решения, бюджеты будут далее изменяться согласно текущей 
эффективности. 

В определении стратегии есть упоминание сложной цели. Сложная цель 
— это цель, которая сейчас находится вне сферы вашего влияния, 
воздействия. То есть ее невозможно достичь сию минуту. Например, 
разработка нового сайта или изменение текущего — это задача, которая 
находится в сфере вашего влияния. А вот выведение нового медицинского 
центра, продукта на рынок или коренное изменение мнения по поводу 
существующих продуктов, услуг — это уже стратегия. 

Стратегия также необходима, когда в процессе работы происходит 
взаимодействие большого количества персонала, подрядчиков, сотрудников. 



 

Стратегия обеспечивает в таком случае координацию, взаимодействие 
отдельных подразделений, сторонних компаний. 

Задачи, которые решаются с помощью стратегии: 
 Понимание текущего положения. 
 Определение цели, которой нужно достичь. 
 Нахождение, обоснование оптимальных путей достижения выбранной 

цели. 
 Организация процесса достижения цели, минимизация издержек. 
 Понимание направления дальнейшего движения. 
Как видно из указанных выше задач стратегии, это действительно не де-

тализируемый, общий план достижения цели. Причем постановка цели — это 
не первый этап разработки стратегии. Почему так, узнаем, разобравшись в 
каждом из этапов стратегии. 

Миронова Г. 
Право пацієнта на відмову від лікування у невідкладних випадках 
/Г.Миронова //Управління закладом охорони здоров’я.-2014.-№12.-С.62-
67. 

Повага до автономії пацієнта має вирішальне значення в сучасній 
медичній етиці та втілюється у вимозі інформованої згоди на будь-яке 
медичне втручання. Нині остаточно визнано цінність поглядів пацієнтів, їхніх 
переваг, сумнівів та бажань, особливо у сфері прийняття важливих рішень, 
пов'язаних із лікуванням. Проте часто лікарі вважають, що пацієнти не мають 
права відмовитися від лікування, яке є необхідним за життєвими 
показниками. Чи так це насправді? 

Медицина як практика лікування однією людиною іншої є одним з 
найстаріших видів діяльності. Проте тривалий час панівною була 
патерналістська модель взаємовідносин лікаря і пацієнта, і вона досить 
ефективно функціонувала в умовах обмежених медичних технологій. 
Наприклад, у нашій країні аж до кінця минулого століття ініціатива при 
виборі методу лікування здебільшого належала лікареві, а правовідносини, 
що виникали у процесі лікування, регулювалися в основному нормами 
медичної етики та адміністративного права. На сьогодні право на вибір 
методів лікування та згоду на медичне втручання є одним із 
фундаментальних прав людини. Сучасна доктрина інформованої згоди 
пацієнта заснована на принципі поваги до гідності людини, її права на 
самовизначення та самостійне прийняття рішень щодо важливих питань 
життя та здоров'я. 



 

Правило добровільної згоди на медичне втручання 

   Європейська концепція прав пацієнтів, до якої прагне долучитися й 
Україна, ґрунтується на важливих положеннях визнаних на світовому рівні 
правових актів. Так, метою Декларації про політику в галузі забезпечення 
прав пацієнта у Європі (Амстердам, 1994; далі — Декларація) стало 
напрацювання єдиної послідовної концепції у сфері взаємовідносин 
«пацієнт — медицина». Основоположними індивідуальними правами 
пацієнтів було визнано право на повагу до власної особистості (п. 1.1 Де-
кларації), самовизначення (п. 1.2 Декларації), збереження фізичної та 
психічної цілісності (п. 1.3 Декларації), невтручання у приватне життя, 
конфіденційність та релігійні переконання і моральні цінності (п. 1.5 
Декларації). 

Європейська концепція прав пацієнта ґрунтується на його згоді на ті 
чи інші методи лікування, яка реалізується у таких положеннях: 

• інформована усвідомлена згода є попередньою умовою будь-якого   
медичного втручання; 
• пацієнт має право відмовитися від медичного втручання чи 
призупинити його проведення; 
• наслідки відмови необхідно роз'яснити пацієнту. 
 Вагомим кроком на шляху до формування та запровадження 

європейських правових стандартів у галузі прав пацієнтів стало 
ініціювання Конвенції про захист прав і гідності людини щодо 
застосування біології та медицини: Конвенції про права людини та 
біомедицину (Ов'єдо, 1997), підписаної Україною 22 березня 2002 року. 
Основною метою Конвенції, що окреслена у статті 1, є захист гідності, 
недоторканості, прав і свобод людини у сфері біології та медицини. 
Поштовхом для прийняття цієї видатної угоди стали наявні загрози для 
гідності та прав людини у зв'язку із неналежним використанням досягнень 
біології та медицини, а також усвідомлення потреби охороняти  гідність та 
основні права і свободи учасників правовідносин у сфері медицини. 
Конвенція стала свідченням визнання юридичного статусу пацієнта як 
суб'єкта права на вибір методів лікування в європейській юрисдикції. 
Відповідно, права пацієнта набули статусу юридичного обов'язку для 
держав стосовно їх забезпечення та захисту. 

Основою правомірності відносин із приводу медичного втручання 
було визнано загальне правило згоди, що закріплене у статті 5 Конвенції: 
«Будь-яке втручання у сферу здоров'я може здійснюватися тільки після 
добровільної та свідомої згоди на нього відповідної особи. Такій особі 



 

заздалегідь надається відповідна інформація про мету, характер втручання, 
а також про його наслідки та ризики. Відповідна особа у будь-який час 
може безперешкодно відкликати свою згоду». 

Наведені положення складають золотий стандарт європейського 
правового статусу особи під час медичного втручання. Основний принцип 
європейського приватного права стосовно правосуб'єктності пацієнтів 
полягає в тому, що нікого не може бути піддано медичному втручанню без 
його згоди. Правило згоди як право пацієнта погодитися на медичне 
втручання або відмовитися від лікування (окремого методу або взагалі від 
будь-якого), стало віднині юридичною гарантією автономії особи в умовах 
медичного втручання в європейській правовій традиції. На практиці це 
положення слід розуміти у такий спосіб, що людина як пацієнт має 
безумовне право на вибір методів лікування та на відмову від втручання, 
що зумовлює порушення цілісності її тіла та духовності її особистості, а 
зроблений вибір має поважатися та враховуватися з боку медичних 
працівників.  

 
 

Худошина  О. 
Порядок  здійснення контролю якості надання медичної допомоги у 
закладах охорони здоров’я/О.Худошина //Управління закладом 
охорони здоров’я.-2015.-№1.-С.9-14. 

 
Якісне медичне обслуговування – це обслуговування, при якому 

ресурси організуються таким чином, щоб із максимальною ефективністю і 
безпечністю задовольняти медико-санітарні потреби тих, хто найбільш усього 
потребує допомоги, проводити профілактику і лікування без непотрібних 
витрат і відповідно до вимог найвищого рівня. Єдиний термінологічний 
словник (Глосарій) з питань управління якості медичної допомоги, 
затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 20.07.2011 
№427. Контроль якості надання медичної допомоги здійснюють для 
підвищення ефективності роботи закладів охорони здоров'я та забезпечення 
прав пацієнтів на одержання якісної медичної допомоги. Проте, як правильно 
організувати систему контролю якості у своєму закладі охорони здоров'я та 
яких фахівців залучити до його проведення, знає не кожен головний лікар.    

          Оцінювання якості медичної допомоги передбачає визначення 
відповідності наданої медичної допомоги встановленим стандартам у сфері 
охорони здоров'я. Якість медичної допомоги перевіряють шляхом 
застосування методів зовнішнього і внутрішнього контролю. 



 

Контроль якості медичної допомоги здійснюється шляхом перевірки 
таких її складових: 

• структура медичної допомоги; 
• процес надання медичної допомоги; 
• результати, які були отримані в процесі надання медичної допомоги; 
• організація надання медичної допомоги; 
• реалізація управлінських рішень, які були прийняті внаслідок аналізу та 

контролю якості; 
• відповідність кваліфікаційним вимогам лікарів та середнього 

медичного персоналу; 
• вивчення думки пацієнтів; 

• дотримання прав та безпеки пацієнтів. 
Підстави для здійснення контролю якості наданої медичної  
допомоги 

Існують різні підстави, за яких необхідне проведення контролю якості 
наданої медичної допомоги. Передусім, це смерть пацієнта та первинний 
вихід на інвалідність у кінці працездатного віку. Також потреба у контролі 
якості наданої медичної допомоги виникає, якщо встановлена розбіжність 
діагнозів (наприклад, клінічного та патологоанатомічного); при недотриманні 
стандартів медичної допомоги, клінічних протоколів, табелів матеріально-
технічного оснащення та скаргах пацієнтів. 

Варто зазначити, що табелі матеріально-технічного оснащення, які на 
сьогодні затверджені вітчизняним законодавством, на жаль, не охоплюють 
всі заклади охорони здоров'я, тому у деяких із них використовують табелі, 
створені ще за радянських часів. 
 
Компоненти внутрішнього контролю якості медичної  допомоги 

                               Внутрішній  контроль якості медичної допомоги складається із: 
 контролю за кваліфікацією лікарів, молодших спеціалістів із медичною 

освітою та професіоналів із вищою немедичною освітою, які працюють у 
закладі охорони здоров'я; 
 самооцінювання медичних працівників; 
 організації надання медичної допомоги у закладі охорони здоров'я; 
 моніторингу реалізації управлінських рішень; 
 моніторингу дотримання структурними підрозділами закладу охорони 
здоров'я стандартів у сфері охорони здоров'я, клінічних протоколів; 
 моніторингу системи індикаторів якості медичної допомоги; 



 

 вивчення думки пацієнтів щодо наданої медичної допомоги. 
Звертаємо увагу, що самооцінювання медичних працівників здійснюють 

за   критеріями, розробленими у закладі охорони здоров'я та затвердженими 
наказом керівника цього закладу. Аналіз результатів самооцінювання прово-
дять завідувачі відділень та надають їх заступнику головного лікаря з 
медичної частини. На основі отриманої інформації керівник закладу охорони 
здоров'я ухвалює рішення щодо стягнення чи позитивного відзначення 
(премія, подяка тощо) працівника. 

 

Компоненти зовнішнього контролю  якості медичної допомоги 

Серед компонентів зовнішнього контролю якості можна виокремити 
такі: 
• перевірка дотримання ліцензійних умов здійснення господарської діяльності 

з медичної практики; 
• акредитація закладів охорони здоров'я; 
• атестація медичних працівників; 
• клініко-експертне оцінювання якості та обсягів медичної допомоги. 

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної 
практики затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 
02.02.2011 №49. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                       
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Відповідальний за випуск                                       І.М.Цаберябова  
Укладач                                                                          Г.Я.Єржак  
Редактор                                                                         Н.П.Король  
 
 
Адреса:  
49044, м. Дніпропетровськ,  
вул. Дзержинського, 8, ДОНМБ,  
Відділ наукової інформації та бібліографії  
Тел. для довідок (056) 713-45-90  
e-mail: biblioteka@dp.ukrtel.net  
веб - сайт:http://medlib.dp.gov.ua/ 



 

 



 

 

 




