
ЛІКАРНЯ СВ.МАРТИНА

СЬОГОДНІ і ЗАВТРА 



Стратегія розвитку Мукачівської 
міської ОТГ-2027 



ПОТОЧНА ГЕОГРАФІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Кількість населення (2019) 185205

Проліковано пацієнтів в 2019 18132



ЕПІДЕМІОЛОГІЯ 
(2019) 

Захворюваність: 
•Серцево-судинні захворювання (стенокардія, 
інфаркт міокарда, інсульт, серцева 
недостатність)↑
•Новоутворення (злоякісні новоутворення шийки 
матки, ЗН молочної залози, легенів, шлунку)↑
•Хвороби органів дихання (пневмонія, БА) ↑
Причини інвалідизації (перв.вихід на інвалідність):
•Кардіологічна патологія (188)= +/-
•Хвороби кістково-м’язової системи (158)↑
•Травми та нещасні випадки (113)↑
•Неврологічна патологія (62)↓
Причини смертності:
•Серцево-судинні захворювання (569)↓
•Новоутворення (148)↑
•Хвороби органів травлення (38)↓



ОРГСТРУКТУРА «ЛІКАРНІ СВ. МАРТИНА»

 ЛІКАРІ 242

 МЕДСЕСТРИ ТА САНІТАРКИ 570

 ДОПОМІЖНИЙ ПЕРСОНАЛ 122

 ЗАГАЛОМ 935

Мешко Євген 
Директор

Басараб Ольга

Заступник з 
фінансово-
економічної 
діяльності

Name

Завідувач 
господарством

Гавришко Мирослав

Заступник з 
медичної частини

Кардіологічне відділення
Тегза Женатта

Мілашовська Вікторія

Заступник з 
поліклініко-
амбулаторної 
роботи

Бухгалтерія

Неврологічне відділення 
Луц Віталій 

Служба головного інженера

Відділення комплексної 
діагностики

 

Економічний відділ Канцелярія Поліклінічне відділення

Терапевтичне відділення 
Маркуліна Надія

Хірургічне ζ 1 відділення 
Сірчак Степан

Хірургічне ζ 2 відділення 
Паламарчук Сергій

Онкологічне відділення 
Барчі Маріян

Урологічне відділення 
Бабіля Олександр

Відділення реабілітації
 

Пологове відділення 
Токарська Юліанна

Інфекційне відділення 
Васюта Василь

Відділення паліативної 
допомоги

 

ВАІТ
Липка Михайло

Кол-центр

Рецепція

Мацейко Василь

Менеджер з 
якості

Якушевич Світлана

Головна 
медсестра

ЦСВСклад

Дзямулич Олена
Сервіс-менеджер

Аптека

Жіноча консультація

Служба ліфтів

Мельник Володимир
IT директор

Відділ по роботі з 
персоналом

Відділ розвитку

Протитуберкульозний 
диспансер

Клініко-діагностична 
лабораторія

 

Приймальне відділення
 

Патолого-анатомічне 
відділення

 

Інформаційно-аналітичний 
відділ

 

Харчоблок
 

Юрисконсульт

Стоматологічне
відділення

Відділ автотранспортних 
засобів

Ремонтний відділ 

Відділення переливання крові
 

Травматологічне відділення 
 

Оперблок
 

Архів
 

Стоматологічне
госпрозрахункове 

відділення



ФІНАНСИ

58%

13%

16%

7%

ЗАГАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ ЛІКАРНІ 2019 факт 2020 план
Капітальні видатки 3,584,201.00 6,806,544.00
Поточні витрати 134,532,975.06 137,349,153.52



СТРАТЕГУВАННЯ

• 7 зустрічей управлінської 
команди лікарні (травень-
липень)

• залучення аналітики: ринок та 
конкуренти, задоволеність 
пацієнтів та персоналу лікарні

• створення спільного бачення 
• стратегічні пріоритети та 

розрахунок інвестицій
• спільне навчання управлінської 

команди



НАША МІСІЯ

цілодобово надаємо спеціалізовану 
медичну допомогу, забезпечуючи 
відчуття захищеності і комфорту нашим 
пацієнтам. Ми віддані своїй справі і 
цінуємо можливість вільного 
професійного зростання
Наша турбота допомагає пацієнтам 
повернути звичний ритм життя



НАША ВІЗІЯ

До нас їдуть клієнти з різних регіонів Західної України та Східної Європи завдяки потужним 
травматологічній, акушерсько-гінекологічній та хірургічній службам. Високий рівень клієнтського 
сервісу та якості медичної допомоги вирізняє нас з-поміж інших закладів. Професійність, асортимент 
послуг та дбайливість персоналу забезпечують нам визнання серед клієнтів та медичної спільноти як 
кращої команди та лікарні в регіоні.
Наша гордість – потужні інсультний та інфарктний центри, як пріоритетні напрямки розвитку. Медичний 
персонал завдяки безперервній участі у освітніх заходах є наставником для колег інших лікарень, які 
проходять у нас стажування, а інновації та нові методики, постійний пошук підходів та актуальних 
медичних послуг сприяють швидкому розвитку.
Партнери зацікавлені у співпраці з нами. Завдяки реалізованим проектам та грантам ми отримали нові 
можливості та технологічне оснащення, що дозволяє йти у ногу з часом.
Професіонали хочуть до нас йти працювати завдяки комфортному середовищу, крутій ініціативній та 
дружній команді, можливості професійного та кар’єрного зростання, справедливій та достойній оплаті 
праці.
Завдяки ефективному фінансовому менеджменту у нас є достатньо можливостей для незалежного 
удосконалення та розвитку нашого підприємства

Бути відомим в Західній Україні та Східній Європі Центром 
хірургії, травматології, гінекології, та центром лікування 
інсультів і інфарктів, який обирають за якість та сервіс



SWOT-аналіз
СИЛЬНІ СТОРОНИ СЛАБКІ СТОРОНИ

 наявність (сучасного) обладнання за 
стратегічними напрямками

 травма, ортопедія, інсульт (лікарі)
 оптимальний середній вік персоналу
 сертифікат ISO (пройдений аудит)
 новий амбулаторно-діагностичний центр
 зручне розташування лікарні, близькість до 

кордону

 відсутня ефективна система оплати праці (низький рівень зп)
 корпоративна культура не відповідає місії та цінностям лікарні
 поганий стан приміщень та їх планування
 надлишок молодшого та середнього медичного персоналу
 відсутність обладнання та кваліфікації для лікування інфарктів 
 відсутні зручності для персоналу (кімната відпочинку тощо)

МОЖЛИВОСТІ ЗАГРОЗИ
 в регіоні відсутня пропозиція ЕКО, 

трансплантології
 медицина в пріоритеті громади
 перспективи будови нової лікарні
 наявність великих підприємств в регіоні та 

запит на медичне обслуговування
 зв’язки з Мукачівським ЦПМСД

 нестабільність тарифної політики та критеріїв виплат НСЗУ
 потужні конкуренти по стратегічних напрямках
 стереотипи пацієнтів 
 нормативна база не встигає оновлюватись і обмежує 

можливості розвитку лікарні
 відсутність ефективного контролю медичної продукції
 слабка первинна ланка в районі
 падіння економіки внаслідок карантину
 традиційні маршрути пацієнтів прокладені до обласної лікарні



СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ



I. ПОСИЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
Стратегічні пріоритети Лікарні Св.Мартина

І.1 Запровадження стратегічного управління закладом: 
планування, бюджетування, розвиток менеджменту
І.2 Розвиток стратегічних послуг: хірургія, служба 
материнства і дитинства, травматологія, лікування 
інсульту, інфаркту
І.3 Підвищення якості послуг через запровадження 
системи управління якістю
І.4 Формування корпоративної культури, основаної на   
цінностях лікарні



II. АКТИВНЕ ПРОСУВАННЯ В ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ
Стратегічні пріоритети Лікарні Св.Мартина

ІІ.1 Розвиток бренду та підвищення впізнаваності 
закладу в Західному регіоні для залучення пацієнтів
ІІ.2 Розвиток роботи з корпоративними клієнтами та 
медичним туризмом



III. РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО РЕСУРСУ
Стратегічні пріоритети Лікарні Св.Мартина

ІІІ.1 Підвищення фахового рівню персоналу через 
впровадження інтегрованої системи розвитку
ІІІ.2 Поступове підвищення зарплат через 
запровадження систем оцінки персоналу і оплати праці, 
орієнтованої на результат
ІІІ.3 Створення комфортного середовища для персоналу 
лікарні



КЛЮЧОВІ ПЛАНИ НА 2020 РІК

• запустити системи моніторингу та управління стратегічними 
показниками лікарні

• вивчити ринок та розпочати співпрацю з корпоративними клієнтами 
для збільшення надходжень 

• сформувати пакети послуг та посилити інформаційну присутність 
лікарні в регіоні (соцмережі, відеороліки, ЗМІ, масові заходи)

• запровадити системи внутрішнього аудиту якості медичних послуг
• розробити систему внутрішнього оцінювання персоналу лікарні
• започаткувати в лікарні програму Амбасадори цінностей
• сформувати потребу кадрового ресурсу, обладнання
• Покращити умови перебування пацієнтів (розвиток системи 

клієнтського сервісу, ремонти санвузлів, душових, облаштування зон 
WI-FI, косметичного вигляду відділень).



ПОТРЕБИ ЛІКАРНІ

• Розвиток пріоритетних послуг – інвестиції в розвиток кадрового 
потенціалу та обладнання,

• Підтримка в домовленостях з корпоративним сектором, 
партнерство в масових заходах, спільне подолання стереотипів 
пацієнтів щодо лікування у високоспеціалізованих закладах

• Делегування повноважень та підтримка обгрунтованих змін в 
сфері управління лікарні



ЛІКАРНЯ СВ.МАРТИНА
Комунальне некомерційне підприємство

“ Мукачівська центральна районна лікарня” Мукачівської 
міської ради

СЬОГОДНІ і ЗАВТРА 
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