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У  роботі  досліджено  теоретичні  аспекти   оцінки  якості  надання

медичних послуг та обслуговування загалом.  Розглянуті основні шляхи до

визначення  сутність  оцінки  якості.  Виділено  наукові  підходи  щодо

визначення  чинників  впливу  на  оцінку  якості  надання  послуг  по

стоматологічним  матеріалам.  Проаналізовані  техніко-економічні  показники

діяльності підприємства та проведено аналіз фінансових результатів об’єкта

дослідження.  У роботі  проведена оцінка якості  обслуговування та надання

медичних  послуг  стоматологічного  центру  «ALBENA»,  запропоновано

шляхи  до  підвищення  рівня  якості  надання  послуг  з  метою  підвищення

конкурентоспроможності підприємства. 

Ключові  слова: медичний  заклад,  стоматологічна  послуга,  якість

обслуговування, індикатори якості медичної допомоги.

The theoretical aspects of assessing the quality of medical services and services

in general  are investigated in this work.  The main approaches to determining the

essence  of  the  quality  assessment  are  considered. The  scientific  approaches  to

determining the impact factors on the assessment of the quality of rendering services

on dental materials are highlighted. Analyzed the technical and economic indicators

of the company's activity and analyzed the financial results of the subject of the study.

The work evaluates  the quality  of  medical  services  provided by the  «ALBENA»

dental center, proposes approaches to improving the quality of service provision with

the aim of increasing the competitiveness of the enterprise.

Key words:  assessment,  medical  institution,  service,  dental  service,  quality,

indicator.


