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93 СЕКЦІЯ «ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА» 

ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВАЦІЙНИХ КОМПОНЕНТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ 

МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ  В ЗАКЛАДІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОПИТУВАННЯ ЛІКАРІВ СТАЦІОНАРНИХ ТА ПОЛІКЛІНІЧНИХ ВІДДІЛЕНЬ 

Борщ Ю.М. 

Науковій керівник: ст. викладач Сміянова О.І. 

Сумський державний університет, кафедра сімейної та соціальної медицини 

В Україні побудова ефективної системи охорони здоров’я  та забезпечення якості 

медичної допомоги залишаються одними з найактуальніших проблем та гуманітарних цілей 

суспільства. Основним і визначальним суб’єктом в сфері охорони здоров’я є медичний 

працівник з його вмінням і кваліфікацією, відношенням до роботи, потребами і 

можливостями їх задоволення. Від медичних працівників,і в найбільшій мірі лікарів, 

залежить якість і ефективність надання медичної допомоги, стан здоров’я  нації та 

демографічна ситуація в державі, благополуччя країни в цілому. 

Мета: Виявлення основних мотиваційних чинників підвищення якості медичної 

допомоги серед лікарів закладів охорони здоров’я м. Суми. 

Матеріали і методи: Цільове анкетування 334 лікарів, які працюють у стаціонарних та 

амбулаторних підрозділах закладів охорони здоров’я міста Суми, впродовж 2014-2016 років. 

Результати: Дослідження виявило, що більшість лікарів – 87,42% не отримують 

доплати за якісну працю і 70,05%  опитаних зазначили, що в їх лікарнях не існує ефективної 

системи мотивації персоналу за якість праці. Незважаючи на високу завантаженість, 

переважна більшість лікарів (86,23 %) готові більше і якісніше працювати за додаткову 

плату. Навіть при недостатньому рівні матеріального задоволення більшість лікарів (73,05%) 

не згодні змінити професію за умови збільшення заробітної плати. Крім матеріального 

стимулювання, на думку лікарів, мотиваційними чинниками підвищення якості медичної 

допомоги є група моральних факторів: повага оточуючих (52,09%), моральне задоволення 

від якісного надання медичної допомоги (46,11%), можливість кар’єрного зростання 

(28,14%), професійне зростання (17,96%), відзнака керівництва (5,99%). Дослідження 

показало, що пріоритетність стимулів залежить від стажу роботи лікарів. Опитування 

виявило, що 97,6% лікарів вважають, що в закладах охорони здоров’я потрібне 

впровадження ефективної системи мотивації надання якісних медичних послуг. 

Висновки: В результаті виконаної роботи можна зробити висновок про те, що в 

закладах охорони здоров’я необхідні реформи з розроблення мотиваційних чинників для 

лікарів, які будуть сприяти покращенню якості надання медичної допомоги. 

 

 

ПРОГНОЗУВАННЯ СПЕКТРУ ПСИХІЧНИХ ТРАВМ В ЗОНІ АТО НА ОСНОВІ 

ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ 

Студенти 5 курсу Бутенко Д.А., Черток В.С. 

Науковий керівник –к. мед. н., доц. Сміянов В.А. 

Сумський державний університет, кафедра сімейної та соціальної медицини 

Мета. Прогнозування ймовірних бойових психічних травм українських військових в 

зоні АТО на основі аналізу грузино-південно-осетинського конфлікту. 

Завдання дослідження: 

- виявити патології психічного стану, що найчастіше виявлялися у грузинських військових; 

- уточнити зміст психологічної допомоги в системі морально-психологічного забезпечення в 

умовах бойових дій. 

Методи дослідження. З огляду на ідентичність військових конфліктів у Грузії та війни 

на сході України був проведений аналіз матеріалів, присвячених психологічній оцінці стану 

військових та їх післявоєнної реабілітації.  

Результати дослідження. Грузинська статистика показує, що в перші дні бойових дій 

психічну травму отримує 60-65% військовослужбовців, з них 20-25% не можуть виконувати 


