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71 СЕКЦІЯ «ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ» 

ендовідеоконтролем дозволило реально поліпшити результати лікування хворих і якість 

їхнього життя. 

 

 

ОЦІНКА ЯКОСТІ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ 

СТАЦІОНАРНИХ ВІДДІЛЕНЬ СУМСЬКОЇ ЦРКЛ НА ОСНОВІ ЦІЛЬОВОГО 

СОЦІОЛОГІЧНОГО ОПИТУВАННЯ 
Мантула В.В. 

Науковий керівник – ст. викладач Сміянова О.І. 

Сумський державний університет, кафедра сімейної та соціальної медицини 

У загальносвітових тенденціях стосовно покращання якості медичної допомоги 

превалює залучення механізмів безпосереднього впливу у самому закладі охорони здоров’я 

через систематичне оцінювання роботи персоналу та вивчення думки пацієнтів. 

Мета: визначити оцінку задоволеності пацієнтів стаціонарних відділень якістю 

медичної допомоги на основі цільового соціологічного опитування. 

Матеріали та методи: проведений метод цільового соціологічного опитування та аналіз 

випадків госпіталізації пацієнтів стаціонарних відділень Сумської ЦРКЛ.  

Результати. Опитано 100 хворих (41 % - чоловіки, 59% - жінки) стаціонарних відділень 

і проведений аналіз 100 випадків госпіталізацій. 

За результатами дослідження, 50 % опитаних госпіталізовані у відділення за 

направленням сімейного лікаря, дільничного терапевта, 16 % - вузького фахівця поліклініки 

за місцем проживання, 22% - машиною швидкої допомоги, 9 % – у плановому порядку, 3 % – 

самостійно.  

Близько 98 % опитаних у приймальному відділені перебували до 30 хв., 1 % хворих 

зазначили, що у приймальному відділені вони перебували 1-2 год., 1% –3-4 год. 

Більшість опитаних (75 %) умови перебування у лікарнях оцінюють як задовільні. Не 

задоволені умовами перебування – 1%, частково задоволені умовами перебування – 18%, 

важко сказати – 6 %. 86% – респондентів зазначають, що після госпіталізації їх лікування 

розпочато протягом півгодини, тоді як 13% – через годину. Лише 1% скаржилися про те, що 

їх лікувати розпочали після 2-3 год. госпіталізації.  

Результати дослідження свідчать про недостатній рівень забезпечення лікування 

медичними засобами, 3%  - повністю ними забезпечені, а 1% – в основному так, в основному 

ні – 19%, ні – 73%, важко відповісти 3%. 

Роботою лікарів задоволені 94% опитаних, частково задоволені – 5%.  

Висновки: У цілому населення Сумського району позитивно висловлюється щодо 

сучасного рівня надання медичних послуг. Практично всі опитані вважають свого лікаря 

високопрофесійним спеціалістом, переважна більшість послуг, щодо діагностичних 

досліджень, оцінюють як доступні.   

Проте значний відсоток самостійних госпіталізацій (без направлення лікаря) та 

госпіталізацій машиною швидкої допомоги підкреслює необхідність невідкладного 

налагодження етапності надання медичної допомоги. 

 

 

АНАЛІЗ СТРУКТУРИ І КЛІНІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЧЕРЕПНО-

МОЗКОВИХ ТРАВМ ЗА ДАНИМИ НАДХОДЖЕННЯ У НЕЙРОХІРУРГІЧНЕ 

ВІДДІЛЕННЯ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ ЗА ПЕРІОД 2013-15 рр. 

Масленніков В. В., Литвиненко Т. М. 

Науковий керівник - професор Потапов О.О. 

Сумський державний університет 

кафедра нейрохірургії та неврології 

 Актуальність: На сьогоднішній день ЧМТ є однією з актуальних проблем медицини, 

це пояснюється високим рівнем тимчасової непрацездатності та інвалідизації населення, 

значною розповсюдженістю, особливо, серед осіб молодого та середнього віку, що є 

найбільш активною у трудовому та соціальному відношенні частиною населення . 


