
   

 

 

ЗВІТ 

про результати опитування жителів  

Корюківської міської територіальної громади  

щодо якості надання медичних послуг в  

Корюківському центрі сімейної медицини 

 

Вступ 

Протягом січня-лютого 2022 року в Корюківській міській територіальній 

громаді було проведено опитування громадської думки щодо якості надання 

медичних послуг в Корюківському центрі сімейної медицини. 

Загалом було опитано 176 респондентів: 98 респондентів (56%) – жителі          

м. Корюківка, 78 респондентів (44%) – жителі сільських територій. 

 

Діаграма 1. Частка міських та сільських жителів, що взяли участь в 

опитування (N = 176
1
). 

Структура опитаних по віковим категоріям наступна: 

Таблиця 1. Вікова структура опитаних (N = 176). 

Вікові категорії, 

років 

Кількість респондентів, 

осіб 
Частка респондентів 

18-35 53 30,11% 

36-59 77 43,75% 

60 та старше 46 26,14% 

Загалом  176 100% 

 

Опитування проводилося шляхом анкетування респондентів з використанням 

друкованих анкет та за допомогою онлайн-анкети, яку всі бажаючі могли 

заповнити за посиланням, розміщеним на офіційному сайті Корюківської 

міської ради. 

  

                                            
1
 Показник N – кількість відповідей респондентів, на основі яких була сформована відповідна діаграма. В 

Діаграма 1 та Таблиці 1 кількість відповідей респондентів дорівнює кількості заповнених анкет. 
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Загальний рівень задоволеності щодо отриманих медичних послуг у 

Корюківському центрі сімейної медицини 

Отримані результати в цілому по громаді показують, що 72,4% респондентів 

задоволені якістю медичних послуг (поставили оцінку 5 та 4), що надаються в 

Корюківському центрі сімейної медицини (надалі – медичних послуг).  

 

Діаграма 2. Відсоток респондентів та їх оцінка рівня задоволеності 

медичними послугам, де оцінка 5 – все чудово, оцінка 1 – все жахливо        

(N = 174). 

Найвищу оцінку в п’ять балів поставили 27% респондентів, 45,4% респондентів 

поставили оцінку в 4 бали, 16,1% респондентів поставили оцінку в три бали, а 

11,5% - менше трьох балів. 

 

 

Діаграма 3. Кількість респондентів та їх оцінка рівня задоволеності 

медичними  послугами, оцінка 5 – все чудово, оцінка 1 – все жахливо         

(N = 174). 

 

27,0% 45,4% 16,1% 6,9% 4,6% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

5 4 3 2 1

47 

79 

28 

12 
8 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

5 4 3 2 1

К
іл

ь
к
іс

ть
 р

ес
п

о
н

д
ен

ті
в
 

Оцінка  



 
 

Сторінка 3 із 6 
 

Рівень задоволеності медичними послугами в розрізі окремих напрямків 

 
Діаграма 4. Окремі напрямки надання медичних послуг, відсоток 

респондентів та їх оцінка рівня задоволеності, де оцінка 5 – все чудово, 

оцінка 1 – все жахливо. 
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З якими труднощами стикалися респонденти під час останнього звернення 

за медичною допомогою до сімейного лікаря (терапевта, педіатра) 

За результатами опитування найбільшою проблемою при відвідуванні 

медичного закладу стали черги до сімейного лікаря (терапевта, педіатра).   

 

Діаграма 5. Найбільші труднощі, з якими стикалися респонденти, та 

відсоток респондентів (N = 170). 

 

Онлайн-запис 

Для того, щоб потрапити на прийом до сімейного лікаря, спочатку потрібно 

записатися на цей прийом, обравши зручний день та час. Записатися на прийом 

до сімейного лікаря можна наступними шляхами: зателефонувавши до 

реєстратури медичного закладу, особисто завітати до медичного закладу та 

записатися в реєстратурі, записатися на прийом до сімейного лікаря онлайн.  

Самостійний запис до сімейного лікаря – найбільш сучасний спосіб потрапити 

на прийом. Але за результатами опитування лише 33% респондентів 

скористалися такою можливістю при своєму останньому візиті до сімейного 

лікаря (терапевта, педіатра). 

 

Діаграма 6. Відсоток респондентів, які користувалися системою онлайн-

запису до сімейного лікаря (терапевта, педіатра) та які не користувалися  

(N = 172).  
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Серед причин, чому респонденти не користуються системою запису онлайн, 

32% опитаних вказали, що вони не вміють користуватися цією системою, 22% 

не мають доступу до мережі інтернет, щоб здійснити запис. 

Серед інших причин, чому респонденти не використовують систему онлайн-

запису, є можливість зробити запис за телефоном та в реєстратурі. Також 

респонденти вказують на те, що навіть, не зважаючи на можливість здійснити 

запис, все одно доводиться чекати в живій черзі. 

 

Діаграма 7. Причини, чому респонденти не користуються системою запису 

до лікаря онлайн (N = 109). 

 

Задоволеність своїм сімейним лікарем 

За результатами опитування 69% респондентів задоволені своїм сімейним 

лікарем за результатами останнього візиту (вказали відповідь «Дуже 

задоволений» та «Скоріш задоволений»). Але 19% вказали відповідь «Важко 

сказати», 12% респондентів не задоволені своїм сімейним лікарем за 

результатами останнього візиту (вказали відповідь «Скоріш незадоволений» 

або «Дуже незадоволений»). 

 

Діаграма 8. Задоволеність респондентів своїм сімейним лікарем за 

результатами останнього візиту (N = 174). 
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Висновки 

Відповідно до отриманих результатів можна зробити висновок, що в цілому 

жителі громади задоволені рівнем якості медичних послуг, які надаються 

Корюківським центром сімейної медицини. Найбільш проблемним питанням 

під час звернення пацієнтів до сімейних лікарів (терапевтів, педіатрів) є довгі 

черги.  

Нововпроваджена система онлайн-запису на прийом до лікаря на території 

громади не користується популярністю. Більше половини опитаних (67%) не 

використовували онлайн-інструмент для запису на прийом до лікаря. Більшість 

з них зазначають, що не вміють користуватися системою запису, а для жителів 

сільської місцевості основною причиною невикористання онлайн-запису є 

відсутність інтернет-зв’язку. 

Виходячи з відповідей респондентів, рекомендовано приділити увагу 

проведенню роз’яснювальної роботи серед населення громади щодо 

можливості запису до лікаря онлайн. Корюківському центру сімейної медицини 

слід розглянути можливості врегулювання питання черг на прийом до лікарів 

Центру.  

 


