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Керівники клінік: 9 ГІ

Лікарі: 11 ГІ 
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ПОЛІКЛІНІКА №1 
ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ 

М. КИЄВА
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5 ФГД з середнім та 

молодшим персоналом

1 ФГД з пацієнтами 

державних клінік

3 ФГД з пацієнтами 

приватних клінік



Визначити параметри 

сервісу, які сприяють 

поверненню клієнтів в 

клініку

⮚ Виявити фактори 

задоволеності та 

лояльності клієнтів з 

точки зору персоналу 

клінік - молодшого і 

середнього персоналу 

(медсестер, 

адміністраторів, 

операторів контакт-

центру), докторів, 

керівників клінік;

⮚ Виявити фактори 

задоволеності та 

лояльності до клінік 

з точки зору реальних 

клієнтів;

⮚ Знайти розриви в 

сприйнятті 

Customer Needs

персоналом і 

пацієнтами;

⮚ Визначити драйвери 

повторного звернення 

до клініки.

ДОСЛІДЖЕННЯ 



СПРИЙНЯТТЯ В ЦІЛОМУ

Дії, спрямовані на

задоволеність клієнта,

відповідність запитам та

потребам, ті, що

викликають довіру та

свідчать про кваліфікацію.

Сервис - это все действия,

которые направлены на

органы чувств. Глаза, уши,

нюх, тактильные. Все, что

мы видим, слышим,

чувствуем – оно должно

заходить под какого-то

типичного клиента.

«

»
Понятно, что медицина –

основное. Но, если хорошо

лечим и нет сервиса, люди

могут не догадаться, так ли

это.

«

»

Сервіс – це, коли зручно для

хворої людини.

К каждому пациенту должен быть

индивидуальный подход и

индивидуальное решение. Мне

кажется, это и есть сервис.

«
»

Рідко: 

Это алгоритм какого-то

действия. Без алгоритма

действий, все будут делать кто,

что сможет, то организации не

будет никак.

«

»

Комфорт, якість наданої

послуги та гарне ставлення до

клієнта. Для пацієнтів важлива

підтримка та повний комфорт,

коли вони вимагають допомоги,

без нав’язування непотрібних

процедур.

«Сервис означает, чтобы

можно было обратится в

удобное время, без ожидания,

и получит

квалифицированную помощь.

Не навязывание каких-то

дополнительных услуг,

которые не нужны.»
«

»

Сервис - это комфорт,

чистота, минимум

ожидания, максимально

качественная услуга.

Якісний сервіс не можливий без

бажання його надавати. Тут

більше грає роль людський

фактор та настрій.

Спілкування з повагою як з

пацієнтами, так і з лікарями.

Терпіння та ставлення до

пацієнтів як до субєкту – зі

своїми емоціями.

Лікар повинен бути

наповнений позитивом.
« »

Деколи ти бачиш, що людина

переступає поріг і вона вже

хоче сваритися, їй вже щось не

подобається. Терпіння має

бути.

Если мы говорим о сервисе, в

первую очередь - это люди,

которые там работают –
это коммуникации…

«

«
»

»



ЗМІНИ СЕРВІСУ В УКРАЇНІ ЗА ОСТАННІ 

3

«Если 10 лет назад удивлял высокий уровень сервиса, то сейчас людей удивляет отсутствие сервиса или

какие-то негативные моменты.»

«В Украине сервис на высоком уровне. Но он неоднороден – в разных сферах – разный уровень.»

«Все ж таки став краще, ніж був раніше. Мабуть, люди навчилися ставити себе на місце інших. Якщо в

нашій сфері, це ми навчилися ставити себе на місце пацієнтів. Тобто, ми розуміємо з чим вони приходять,

їх хвилювання, відчуття. Мені здається, це саме головне, що змінилось.»

«…зробили гірше для людей. Наша країна не була готова до цієї медичної реформи тому що дуже багато

у нас людей старих. Вони не мають змоги записатися в електронному порядку до лікаря, взяти

електронне направлення і, коли воно в нього болить, любе захворювання – в людини паніка, бо воно

болить, приносить неприємності. Плюс люди бідні. Нічого не змінилося, стало гірше.»

4

«Смотря какая сфера. Если это частные клиники, то да потому что лет 10 назад я даже не могу

вспомнить там частные клиники. Если говорить о гос. медицине, то за 10 лет особо изменений не найду.»

Зміни в сервісі сприймаються неоднозначно – від захвату та визнання великого пройденого шляху, до повної
зневіри та негативу. Прослідковується чітка залежність сприйняття сервісу від займаної позиції респондента та
його матеріального добробуту – чим вище позиція та добробут, тим більше позитивних змін зауважують
респонденти.



ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ ЗМІН В УКРАЇНІ
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Стали більш 

досвідченими та 

вимогливими 

Навчилися слухати 

Ставлять себе на 

місце іншої людини

Готові вчитися 

новому 

Можуть обирати 

Відстоюють власну 

думку 

Конкуренція

Праця над 

помилками 

Розвиток 

суспільства 

Діджиталізація

Покращення рівня 

життя 

«Как только будет происходить концентрация,

будет больше игроков, тогда уровень сервиса

начнет расти еще быстрее. Появится

конкуренция.»

«Когда люди платят, люди выбирают.»

«…бабушки, дедушки – это самый благодарный

слой населения. У них нет никаких ожиданий.»

Цитати медичного персоналу державних

клінік, які стосуються діджатилізації:

«…зробили гірше для людей. Наша країна не

була готова до цієї медичної реформи тому що

дуже багато у нас людей старих»

«Лікар хворого не бачить. Ми тупо в

комп’ютерах сидимо, система часто висить»

«Система недосконала. Дуже багато проблем,

але ті направлення електронні, якщо б воно

працювало як слід, то це зручно»



ВІДМІННОСТІ У СПРИЙНЯТТІ ПРЕДСТАВНИКАМИ:

Вся надія на лікаря – він має бути і професіоналом, і проявляти 

сервісність в умовах обмежених ресурсів. Від клініки нічого не 

очікують і часто сприймають це як норму.

«...там, о ужас, дешево и, ужас, нет записи. И там ты сидишь в живой

очереди, а сам врач выходит посмотреть, кто в очереди сидит и

спрашивает: "Что у вас? Значит вы идете первые, а вы сидите дальше".

Человек, который пришел позже тебя, может попасть к доктору раньше

тебя. Для меня это был шок, но я тогда шла на доктора, последняя надежда

была.»

Якісно надана медична послуга навіть без мінімального 

сервісу – прийнятна.

Сервіс – це необхідна складова послуги. 

Очікують, що прийдуть працівники з вже сформованими софт-скілами

– що вміють комунікувати, знаходити вихід з нетипових ситуацій.

«Не хватает коммуникативных способностей. Врачу я могу простить его

неумение в плане коммуникации, потому что он, в первую очередь, должен

правильно диагностировать и назначить лечение. А вот регистраторы,

медсестры, администраторы – это люди, которых никогда никто не учил

коммуницировать с пациентами и в конфликтных стрессовых ситуациях.»

Сервісні програми впроваджуються згуртовано – не за вказівкою 

керівництва, а проходиться складний шлях від ідеї до реалізації всім 

медичним колективом.. 

«Я сейчас хочу по пути пойти, когда не я исправлю и скажу: пользуйтесь

коллеги, а мне очень хочется, чтобы они сами к этому пришли или не

пришли. Я тоже в этом буду участвовать, но мое мнение, хоть я и

директор, не должно быть там доминирующим.»

«Мы обсуждаем все случаи, думаем над тем, что мы можем сделать, для

того чтобы это не повторилось и поэтому мы идем к идеалу.»

«Нас, молодший персонал, ніхто не вчить як із пацієнтами. Ми опираємося

на свої знання, досвід, беремо приклад зі старших колег.»

Готові навчати та вкладатися в персонал

«Если есть новенькие за этот месяц – им нужно провести этот курс

относительно сервиса – что можно, чего нельзя.»

«Нас этому учили, но нас учили тому, что это должно быть искренне. Это

не должны быть какие-то заготовленные фразы на вопрос пациента.»

«Такую дифиницию, как сервис, мы вообще не поднимали даже с людьми,

проактивными, потому что надо было решать более острые задачи, в виде

поборов, коррупции, хамства, банального хамства и унижения пациентов.»

«Первое - это компетенция врачей и большой опыт лечения какой-то узкой

патологии.»

«Самое важное в медицине – это то, что пациенты называют медицинским

качеством, но оно очень переплетается с сервисом. Это гигиенический

уровень, обязательное требование. Это не просто про вежливость. Не про

то, какую туалетную бумагу мы используем. Все понимают, что должно быть

чисто и красиво, но дальше все определяет отношение пациент-персонал. Не

только врач. Если создаем вот это отношение, где человек попадает в

ситуации, и он чувствует, что он личность, а не нога, рука, ухо и глаз.»



БЕЗ ЧОГО 

НЕ 

МОЖЛИВИЙ 

В 

МЕДИЦИНІ?

1

ЕМПАТІЯ ТА РОЗУМІННЯ 

ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ПАЦІЄНТА

ПРОФЕСІОНАЛІЗМ / ЧЕСНІСТЬ

ПРОСТОТА ТА КОМФОРТНІСТЬ 

ПРОЦЕСІВ
ФІЗИЧНИЙ КОМФОРТ

2

3 4

Хвороба, сама по собі, - негативна

емоція. Важливим є емоційний інтелект

персоналу (відмітили всі аудиторії

опитаних).

Не нав’язувати непотрібні послуги, не

вимагати гроші. Адекватне лікування

без перебільшень або мінімально

недостатнє (коли зайво турбуються про

фінанси пацієнта)

сервіс повинен бути непомітним
Стосується чистоти та гігієни – туалети,

наявність питної води, зручні місця для

очікування, турбота про дітей.



БЕЗ ЧОГО 

НЕ 

МОЖЛИВИЙ 

?

1 «Мне нравится то, что я могу здесь

помогать людям. Бывают такие

моменты, что, например, ты человеку

помог, а он тебя чем-то расстраивает.

Это человеческий фактор. Ты думаешь –

как такое может быть?»

«Когда медсестры везут пациента в

операционную и каталка жестко

подпрыгивает на порожках, а человеку

больно и страшно – что они могут

сделать? Необходимы хоть

минимальные человеческие условия.»

2

3 4

«Огорчает меня, опять таки, это люди,

которые приходят (персонал), и не

готовы сопереживать, и не готовы

учиться.»

«Хотілося б, щоб в палаті був

холодильник, щоб людина могла

післяопераційна нагріти поїсти.»

«Чистота в медицині – це номер

один.»

«Никто не заставлял бахилы надевать. Нас

встретили, провели к администрации. При том, что

было уже примечание от контакт-центра, то мы по

скорой. Сразу же забрали мужа, его отвели в

кабинет к врачу, я занималась оформление

документации. Очень понравилось, что муж не стоял

там со своим паспортом и не заполнял всю

документацию, так как мы были в первый раз.

Администратор спросила есть ли у нас какие-то

скидки, пенсионный. На следующий раз мы вообще не

брали никаких документов, просто приходили, уже

была информация, что как и где. Вышла доктор

рассказала, показала, дали направление на

дообследование, назначили антибиотики. Оставили

контакты, на которые можно ссылаться, если что-

то не так. Куда можно позвонить и задать вопрос

не врачу, а через контакт-центр. »

«Важно, чтоб пациент понял в чем его

проблема и потом не гуглил в

интернете какой у него диагноз, а

чтоб доктор понятным языком мог

донести информацию с чувством

надежды, что не все потеряно, что

еще можно восстановить, с

легкостью и спокойствием.»

Цитати 

респондентів 



Ф

БЮРОКРАТІЯ, вимога значної кількості непотрібних (або для пацієнта 

незрозумілих) документів – паспорт, ідентифікаційний код, різноманітні 

направлення.

БАЙДУЖІСТЬ лікарів (та персоналу в цілому).

ЩО ВБИВАЄ ?

ФОРМАЛЬНІСТЬ (не вистачає часу)

«…коли людина приходить з карточкою, бере направлення, потім годинами в 

реєстратурі стояти.»

«Когда пациент предыдущий опоздал, следующий смещается. Нет качества

обслуживания. На выходе 3 злых дракона. Врач не может автоматом работать.

Он делает за 20 минут ту консультацию, которую он за 40 должен. Он должен

предоставить качество услуги, выслушать жалобы, дать рекомендации. При

этом мы воруем время, и они будут не удовлетворены.»

Намагання ЗАРОБИТИ понад усе.

«В нашій будівлі знаходяться тільки терапевти і сімейні лікарі, а всі решта пацієнтів ми 

направляємо по оболонському району в 3 поліклініки. Представте, пенсіонеру поїхати туди

туди? Це дуже тяжко. В нас нема своєї лабораторії. Але хворим, щоб здати аналізи, вони в 

діагностичному центрі займають чергу з 6-7 ранку. Записатися на УЗІ, рентген – записує

діагностичний центр один раз в місяць. Хворі записуються з 5 ранку.»

НЕДОСТАТНЄ ФІНАНСУВАННЯ

Існують дві ключові складові, що можуть вбити сервіс:

• гроші (недостатнє фінансування галузі та пов’язане з

ним хабарництво та здирництво персоналу);

• відсутність у персоналу емпатії – звідси випливає

формальне ставлення до роботи, бюрократія та

байдужість, а пацієнти це називають «неякісна

послуга».

«…у мене чутливі зуби, часто больові відчуття, часто

говорять «Ну нічого потерпиш, так і буде», не думають

про комфорт пацієнта. Це відштовхує, коли тобі боляче

чи погані відчуття і лікар не може порадити дієвих ліків,

немає бажання повертатися знову.»

«Ситуация, когда берут бешеные деньги люди со

званиями, а по итогу пациенты остаются без части

тела, либо умирают. В то же время обычные клиники

могут все сделать качественно, вычистить все

бесплатно, вот тебе и сервис.»



ПРОБЛЕМИ З ЯКИМИ СТИКАЄТЬСЯ :

3

4

Приватні клініки не беруть тяжкі 

випадки тому, що  бояться 

поганого результату та впливу 

на репутацію 

5 6

Людей відштовхує зовнішній 

вигляд державних кліник, але 

вони готові лікуватися у гарних 

спеціалістів з державних установ

Формальна комунікація з 

пацієнтами 

Працювати з людьми дуже тяжко, 

професійне вигорання 

Ненормована кількість пацієнтів для 

лікарів

= 
великі черги для пацієнтів 

Неповага як пацієнтів до медичного 

персоналу, так і навпаки



СТАНДАРТИ 

- ПАНАЦЕЯ ЧИ 

ЗЛО?

«Как мы общаемся? Что иногда нужно отойти от

инструкции, от стандартов и сказать: "Иван Васильевич я

сейчас со своего телефона вам вызову такси".»

«Конечно, нужны. Все процедуры нужны прописывать, их

нужно стандартизировать независимо от того, какой

персонал – приходит новый или уходит кто-то.

Стандартизация – это прописывание протоколов,

процессов.»

«Є речі, які відпрацьовані і вони вже впроваджені, їх треба

підтримувати. То є речі, які тільки напрацьовуються і вони

потребують впровадження. Є речі, коли ми шукаємо, що саме

нам треба»

Висновок: стандарти потрібні на рівні з розвинутими

софт-скілами персоналу, важливі як правила, так і

емоційний інтелект.



ПОРІВНЯННЯ СТАНДАРТІВ У:

«Сейчас появилась такая потребность по причине, в связи с растущей

конкуренцией вокруг нас. Я не знаю что ставится точкой, когда

дорастем, потому что не знаю этого процесса и никогда не был, но то,

что мы опаздали стартовать, то это да, уже надо было»

Частіше за все саме «стандартів сервісу» немає якщо  

і є то скоріше за все  не прописані 

Стандарти сервісу чітко прописані

Відстеженням «стандартів» займаються 

керівники 

За дотриманням стандартів сервісу слідкують 

спеціально наймані працівники + таємний покупець

«В медицине никогда не было ни плана, ни стратегии по поводу сервиса»

Стандарти сервісу часто плутають з робочими 

обов’язками
«Я прийшла на роботу, завідуючий розказав алгоритм, що ми повинні

роботи післяопераційних пацієнтів і ми бачим самі, що людині потрібно»

«Є інструкція, як і в кожному відділенні і по інструкції ти міряєш,

температуру, пишеться листочок і ти його записуєш»

«Звичайно є. Старша мед. сестра, коли прийшли нам сказала наші

обов’язки. Ми помічники лікаря і виконуємо те, що нам сказала лікар»

«У нас ведены в 2 локациях сервис-менеджеры. Раньше у нас отвечали за

сервис администратор. Они и сейчас являются ответственными Они

встречают пациента, провожают. Это их функция»

«Есть у нас оценка тайным пациентом. Мы его самостоятельно

организовываем каждый месяц по 2-3 визита в каждую клинику для того,

чтобы самостоятельно оценить всех участников команды

администраторов, потому что это часть их системы мотивации»

«Есть стандарты, но у нас помимо ценностей, есть еще принципы.6

Принципов. Оно у нас пересекается с ценностями. Это то, как мы хотим,

чтоб нас видели люди. Поэтому мы часто это используем как

терминологию»

«Стандарты пишутся и переписываются после каждого кейса, который

показывает их несовершенство. Это процесс, который не заканчивается

никогда»

Частіше за все стандарти складаються спільно з 

персоналом. Введення цих стандартів 

супроводжується з навчанням (тренінги і тд.)

«Суть в том, что когда происходит дефект какой-то, то мы говорим,

что мы же должны быть слаженными. В этой ситуации мы были не

слажены, что привело к дефекту. Или с пониманием – это значит

учитывать факторы, в которых находится пациент»

«На качество так же влияет и наше качество предоставляемых услуг в

плане профессионализма. Т.е., обучение персонала»



МЕТОДИ 

ОЦІНКИ 

Таємний пацієнт 

Зворотній зв’язок 

Опитування щодо задоволеності потреб 

Програма лояльності

Інтерв’ю з пацієнтами 



ШЛЯХ 

Вибір клініки

«Всі знають, що краще йти до лікаря по рекомендації. Ми самі так робимо.

Якщо шукаємо собі лікаря, то ми спочатку шукаємо, хто в кого був, і хто

сподобався. Потім інтернет. Там є відгуки.»

«Клиент заходит и он видит в клинике пахнет, чисто, ходят красивые и

улыбчивые младшие мед. сестры, в красивой форме. Он проходит на

рецепцию, где красивые стоят администраторы, улыбаются ему,

предлагают, спрашивают, что он хочет, рассказывают как ему пройти.»

«Це може бути як дзвінок так запис-онлайн. Хтось має час записатися до

лікаря тільки у ночі і запис онлайн підходить більше. Інші люблять чути

оператора, таким чином складаючи своє перше враження про клініку.»

«Было бы неплохо, чтобы осуществлялся звонок и интересовались как

прошел визит. В случае, если тебя что-то не устраивает, то эта

информация должна идти дальше.»

Запис

Візит Комунікація після візиту

«Частіше за все, якщо людина має якісь конкретні проблеми вона шукає

інформацію/рейтинг не про клініку а про лікаря, як спеціаліста у певній

галузі.» «При записи важно чтобы сообщили, если это процедура, сообщили что

нельзя есть или делать перед приёмом. При сервисе важно, чтобы

доступно ты мог понять где кабинет в котором тебя ожидаю , ин не

было долгого ожидания. Мне нравится запись по телефону.»

«Когда приходишь, вас ждут и называют по имени отчеству,

рассказывают правила куда идти, где ждать и сколько ожидать.»

«Була б класна послуга, щоб передзвонювали з клініки і ти міг допитати

якийсь нюанс у лікаря.»

Люди довірять «сарафаному радіо» більше ніж відгукам в

Інтернеті. Якщо є конкретна проблема то віддають

перевагу лікарю не залежно від його місця роботи.

В ідеалі запис повинен мати змогу здійснюватися у режимі

дзвінка та онлайн-запису. Необхідно давати довідку

одразу при записі (дублювати в смс)

Важливо все: чистота, комунікація, місце де почекати,

охайність працівників і тд. Але найважливішим

залишаться робота лікаря, якщо лікар допоміг то

неідеальний ремонт не має значення.

Навіть після того як пацієнт покинув клініку він

залишається клієнтом. Людям приємна достатня увага та

коли питають їх думку щодо візиту.



СЕРВІС В МЕДИЦИНІ –

ЗАПИС

•Омніканальність – доступні
різні способи запису (онлайн –
заявка на сайті чи через будь-
який месенджер; телефонний
дзвінок).

•Легко, зрозуміло,(не потрібно
довго шукати, як записатися).

•Виявлення потреб (пацієнту
потрібно терміново, чи до
певного лікаря, чи у зручний
час, чи потрібні попередні
обстеження).

•Компетентний персонал, що
відповідає на запитання.

•Інформування про запис та
нагадування перед візитом
(дзвінок, смс чи месенджер).
Ідеально, коли у пацієнта
цікавляться, яким способом
йому краще повідомити про
запис).

•Вичерпна інформація про
запис (дата, час, спеціаліст,
адреса, маршрут, пам’ятка про
підготовку до візиту за
необхідності, необхідні
документи).

ПЕРШЕ ВРАЖЕННЯ

•Гігієна (медицина асосцієються
з гігієною, це не про дорогий
ремонт, а про чистоту)

•Комфорт (зручні туалети, місця
для очікування)

•Пунктуальність (вчасний
прийом лікаря, надання
інформації пацієнту)

•Ввічливий персонал, що
готовий відповісти на
запитання, показати, провести,
допомогти)

ВІДВІДУВАННЯ 
ЛІКАРЯ 

•Супровід пацієнта (показати,
куди пройти, де роздягнутися,
де кабінет лікаря)

•Компетентність, експертність

•Доказова медицина, безпека

•Бажання допомогти, емпатія
(пацієнт відчуває себе
важливим)

ПІСЛЯ ВІЗИТУ

• Зручна система оплати

• Вичерпна інформація про

надані послуги

• Розуміння бонусної системи

• Інформація про наступний

візит, запис на наступні

процедури за потреби

• Система супроводу

(уточнити, наприклад, чи

зменшився біль, чи немає

побічних ефектів, нагадування

про збільшення або

зменшення дози ліків, тощо.

Це робить лікар або

спеціально виділений

персонал. Задаються

конкретні питання, а не просто

«Як справи»)

• Можливість залишити відгук.

• Інформування про

превентивні заходи –

нагадування про

профілактику, про регулярні

обстеження, тощо.

Сервісних складових на початковому етапі (при записі в

клініку) та на завершальному (після візиту) значно більша

кількість ніж тих, що стосуються самого візиту. На всі ці

деталі потрібно звертати найприскіпливішу увагу при

створенні сервісної моделі клініки.



НЕТИПОВІ 



ЗАГАЛЬНІ

Якісний сервіс – це те, що надає 

клініці можливість повертати 

клієнтів знов і знов

Більшість опитаних кажуть про первинність надання якісної медичної

послуги (причому, пацієнти часто не надають чітких параметрів «якості»).

Ця «якість» очікується від лікаря, хоча пацієнти здебільшого не в змозі

насправді оцінити якість наданих послуг в силу своєї некомпетентності.

Серед працівників розповсюджена думка про те, що сервіс є

необхідною складовою послуги.

• звертають увагу на деталі, прагнучи охопити максимально

великий спектр потреб користувачів;

• приділяють велику увагу навчанню персоналу різного рівня;

• стандарти обслуговування створюють колегіально – в

процесі брейн-стормів, обговорення проблем всередині

колективу;

• при виникнення нестандартних ситуацій при обслуговуванні

клієнтів ці ситуації виносяться на розгляд та пошук рішення;

Як пацієнти обирають клініку?

Більшість відповідає: «Обирають лікаря, а клініка вторинна»

При забезпеченні всіх складових клієнтського сервісу –

первинною повинна стати клініка. Такий підхід забезпечить

стабільний дохід клінікам та зручність пацієнтам.

ПРИВАТНА МЕДИЦИНА ДЕРЖАВНА МЕДИЦИНА 

Для надання якісної клієнтоорієнтованої послуги зроблено

значно менше.

Працівники стверджують, що з емпатією ставляться до

пацієнта і цього, на їхню думку, є достатньо для складової

сервісу.

Зерно проблем бачать у системі в цілому та в нестатку коштів.

Шляхів подолання проблем не бачать. Але, багато з сервісних

недоліків можна вирішити, наприклад:

• бюрократизація багатьох процесів (знайти та прибрати

непотрібні ланки, які ускладнюють життя пацієнтів і

відбирають ресурси клініки),

• побудова роботи з персоналом – навчання, тренінги,

мотивація – це змінить сервіс,

• чесність та компетентність наданих послуг – мотивація,

спрямована на сервіс повинна давати персоналу можливість
заробити більше.



ЧАСТО 

НАВІТЬ У 

ПРИВАТНІЙ 

МЕДИЦИНІ 

1

КОМУНІКАЦІЯ З ПАЦІЄНТОМ ПРЕВЕНТИВНА МЕДИЦИНА

ЦИКЛІЧНІСТЬ РОБОТИ НАД БІЗНЕС-

ПРОЦЕСАМИ ТА СТАНДАРТАМИ 

ОБСЛУГОВУВАННЯ

СЕРВІСНА СКЛАДОВА РОБОТИ 

ЛІКАРЯ

2

3 4

після наданої послуги (хіба що рекламу

присилають, а індивідуальні звернення саме

по його проблематиці поодинокі). Саме

комунікація після звернення до лікаря буде
давати відчуття.

Після відвідування лікаря про пацієнта забувають, а

нагадування про регулярні візити до лікарів на

обстеження, прийом вітамінів, щеплення дітям та

інше – ігноруються даремно. Це додатковий

розвиток медичної культури та грамотності

населення, що до того ж, буде активно сприяти
лояльності до клінік, які запровадять цю практику.

Немає нічого ідеального та статичного –

перманентна робота над помилками буде

давати стабільний результат.

Існує думка, що сервіс – це справа суто
адміністраторів, рецепції та контакт-центру.
Саме лікар є ключовою персоною медичного
сервісу. Слід приділяти увагу розвитку сервісних
навичок лікарів на рівні з середнім та
молодшим персоналом.



ЗАГАЛЬНІ 

Важливість надання медичної послуги – це 

першочергова задача медичного закладу 

базова медична послуга неможлива без 

оболонки – сервісу 

Сервіс супроводжує медичну послугу на кожному

етапі клієнтського шляху і має різні вимоги.

Кількість складових ідеального сервісу на первинному

етапі (запис в клініку) та на фінальному етапі

(комунікація після візиту) значно перевищує

кількість вимог до самого візиту. Це свідчить про

важливість деталей – саме вони призводять до

повернення клієнта. Увага до цих деталей може

змінити ставлення українців до вибору медичного

закладу в цілому.

Створивши імідж чесності, ефективності,

доказовості, безпеки, клініка зможе

повертати клієнта і стати для нього

вибором №1 у сфері медичної допомоги в

цілому, а не лише разовим помічником на

один візит.



ДЯКУЄМО!
Бажаємо міцного  здоров’я!
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