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- дослідження по 
вивченню сервісу.

МЕДИЦИНА, 
ЗАГОРНУТА У 
СЕРВІС



Опитування персоналу
Метод: глибинні интерв’ю, фокус-групові дискусії.
Кількість: 
• 20 ГІ з керівниками клінік та докторами;
• 5 ФГД з молодшим та середнім персоналом.

Результат:
Сприйняття сервісу персоналом та клієнтами – він
потрібний чи ні. Який сервіс потрібний пацієнту? 
Чому пацієнти повертаються до клініки? Які
параметри сервісу є важливими. Приклади з життя

Опитування пацієнтів
Метод: фокус-групові дискусії.
Кількість: 
• 4 ФГД з пацієнтами.

Якісне дослідження

Результат: 
Визначення шляху клієнта. Виявлення
сильних та слабких сторін у Виявленні
драйверів сервісу, які призводять до 
повернення пацієнта до клініки. Із чого
складається клієнтська лояльність.

Метод: CAWI (онлайн-опитування) за 
базою клінік (розсилка проводиться 
клініками)
Кількість: 909 інтерв’ю.
Тривалість: до 15 хвилин

Кількісне дослідження

ДИЗАЙН 



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 



ОЧІКУВАНІ ЗМІНИ 
В МЕДИЦИНІ

Надання медичної послуги – це першочергова 
задача медичного закладу 

базова медична послуга неможлива без 
оболонки – сервісу 



ОЧІКУВАНІ ЗМІНИ В МЕДИЦИНІ
ВИСНОВКИ

Фактори, що створюють додаткову цінність:
- Щире піклування персоналу та бажання допомогти
- Індивідуальний підхід
- Можливість записатись у зручний час
- Персонал клініки телефонує через кілька днів 

після візиту

Чотири фактори, що є необхідністю сьогодення:
- Компетентність лікаря
- Комфорт
- Онлайн-консультації
- Доказова медицина



ЛІКАР

РЕКОМЕНДАЦІЇ
MUST HAVE 

При відвідуванні клініки, чи то приватної, чи державної, компетентність лікаря є найважливішим драйвером вибору клініки та 
повернення (лояльності). Всі клініки зацікавлені в залученні якомога більш кваліфікованих спеціалістів. При цьому, пацієнт оцінює 
професіоналізм лікаря перш за все за вторинними ознаками: уважність лікаря під час прийому та пояснення лікаря. Об’єктивним 
критерієм оцінки професіоналізму є факт ефективності призначеного лікування.
ЩО РОБИТИ? 
Ø З лікарями проводити навчання, як спілкуватися з пацієнтом.
Ø Розробити стандарти обслуговування (для всіх ланок комунікації з пацієнтом).
Ø Відстежувати рівень виконання стандартів (програма MYSTERY SHOPPING) та працювати з персоналом для усунення недоліків.

КОМФОРТ
Людям потрібен елементарний комфорт для вирішення проблем зі здоров’ям – медицина повинна бути людяною. І тут для державної і 
для приватної медицини зовсім різні ситуації: 
В державній медицині часто не вистачає фінансування для забезпечення сучасного рівня комфорту. Тут потрібно виділити 
пріоритетні сфери та починати з них: 
Ø Чистота – запорука зручності на комфорту – не економте на прибиральницях та миючих засобах.
Ø Потурбуйтесь про забезпечення базових потреб пацієнта – йому потрібно мати місце, щоб очікувати на прийом, потрібні туалети, 

доступні не лише для персоналу та інше.
Ø Звертайте увагу на специфічні потреби аудиторії, що відвідує заклад (наприклад, в травматології повинні бути ліфти та пандуси)
У приватній медицині деколи у гонитві за зручностями та бажанням зробити якомога краще для пацієнта, втрачається баланс між 
ціною та зручністю. Тут важливо пам’ятати, що одним з важливих факторів повернення клієнта є ціна. Тому дизайнерські ремонти – це 
добре, але платить за них споживач... Дайте відповіді на питання: Ваші споживачі готові платити за ремонт? Як змінюватиметься
кількість клієнтів клініки при зміні інтер’єру. 
Запроваджуйте зміни вдумливо!



ОНЛАЙН

РЕКОМЕНДАЦІЇ
MUST HAVE 

Час диктує свої вимоги – карантинні обмеження, небезпечне розповсюдження інфекційної хвороби, обмеження в часі та можливості 
пересуватися – всі ці чинники вимагають надання частини консультацій онлайн. Тут офіційна медицина (і приватна, і державна) 
конкурує з лікарями, які згодні надавати медичні послуги в індивідуальному порядку поза межами медичного закладу.
ЩО РОБИТИ? Запровадьте онлайн консультування як альтернативу для певних напрямків медицини.

ДОКАЗОВА 
МЕДИЦИНА

Доказова медицина асоціюється з правильністю, системністю та збільшує рівень довіри пацієнта до лікаря та медичного закладу. 
Посилання на доказову медицину при комунікації з клієнтом буде збільшувати рівень лояльності пацієнтів. Про це можуть згадувати як 
лікарі під час прийому, так і клініка у своїй офіційній комунікації.

ПУНКТУАЛЬНІСТЬ
Тривалість прийому є каменем спотикання для будь-яких установ, що надають послуги. І якщо від державних клінік пацієнти не дуже 
очікують пунктуальності та готові чекати, то в приватній медицині очікування прийому дуже небажане.
ЩО РОБИТИ?
Не може існувати єдиного стандартного часу на прийом лікаря. Існують різні фактори, що впливають на тривалість прийому – сфера 
медицини, первинність чи вторинність консультації, особа лікаря та пацієнта та інші – ці фактори потрібно вивчати та запроваджувати 
гнучкий графік прийому.
Пацієнти можуть запізнюватися на прийом, клініка на це не може впливати. Потрібно залишати «лаг» – вільний час між прийомами та 
виробити систему заходів для роботи з клієнтом, що запізнився, йому може бути запропоновано відвідати лікаря в інший час, замінити 
(при можливості) візит на онлайн консультацію, тощо. Крім того, додаткові нагадування про візит за годину до прийому можуть 
зменшити кількість запізнень.



ЦІНИ

РЕКОМЕНДАЦІЇ
БАЖАНІ 

Близько третини опитаних (29%) взагалі не готові платити за послуги медицини. Параметр вартості послуг є важливим для більшості 
опитаних. Пацієнт не повертається у клініку, якщо підозрює, що його «обманули». Вартість послуг повинна бути «справедливою» для 
аудиторії, на яку ці послуги спрямовані.

КОНКУРЕНТНІ 
ПЕРЕВАГИ

Клієнтам дуже сподобається, якщо:
Ø Буде можливість записатися на зручний час. Час роботи клінік обмежений, в державній медицині сімейні лікарі приймають взагалі 

по кілька годин на день. Потрібно розширювати часові рамки та надавати більше можливостей пацієнтам.
Ø В клініці буде індивідуальний підхід до пацієнта. Комусь треба додатково записати призначення, комусь ще раз пояснити діагноз 

чи схему прийому препаратів, а іншого порадує можливість консультації онлайн. Вивчайте потреби СВОЇХ клієнтів та враховуйте 
індивідуальні особливості.

Ø Персонал клініки щиро піклуватиметься та намагатиметься допомогти. Це також є проявом індивідуального підходу до 
пацієнта. Персоналу клінік потрібні знання про емпатію та емоційний інтелект, а також інструменти для розвитку цих якостей. Окрім 
цього, у персонала повинні бути інструменти впливу на ситуацію (бізнес процеси та стандарти не повинні обмежувати та 
стримувати персонал, а повинні надавати можливості для прояву піклування про пацієнта).

Ø Після візиту до лікаря пацієнту телефонуватимуть та цікавитимуться його станом, зрозумілістю лікування, тощо. Це:
o прояв турботи та небайдужості, 
o допоможе скоригувати лікування при необхідності,
o спонукатиме пацієнта повертатися в клініку.



ДЯКУЄМО!
Бажаємо міцного здоров’я!



Компанія “InWhite” допомагає будувати корпоративний стиль 
українським та міжнародним медичним закладам вже більше 7 
років. Всі моделі розроблені таким способом, що повністю
відповідають вимогам сучасної медицини.

Одне з головних завдань компанії – створити унікальний зовнішній
стиль для команди і зручну в повсякденному використанні медичну
форму. Так як саме з зовнішнього вигляду починається формування
довіри та становлення відносин пацієнта з медичним світом.

4Service Holding (ТОВ Форсервіс Юа Сейлз)

Глобальний дослідницький холдинг з управління Customer Experience 
(CX) і розвитку інноваційних брендів/послуг. Рік заснування 2001, 
працює в 90 країнах, 9 представницьких офісів по всьому світу.

Має власну панель респондентів для онлайн-досліджень (понад 83 
500), контакт-центр і мережу інтерв'юерів в кожному регіоні країни.

Спеціалізація: Service Design, маркетингові дослідження, соціологічні 
дослідження, таємний покупець (Mystery Shopping), аудит роздробу, 
послуги контакт-центру.

Місія 4Service – покращувати сервіс в усьому світі! 

https://4service.group/ua-marketing-research/ https://inwhite.ua

https://4service.group/ua-marketing-research/
https://inwhite.ua/

