
КОМУНІКАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ
на 2019-2020 роки

1. Резюме

Комунікаційна стратегія спрямована на:
- завоювання  довіри  пацієнтів  та  підвищення  формування  попиту  на
медичні послуги;
- стимулювання  своєчасного  звернення  громадян  за  необхідною
медичною допомогою (пройти ЕКГ обстеження,  зробити щеплення,  здати
аналізи чи прийти на плановий огляд до лікаря);
- налагодження спільної роботи з органами місцевого самоврядування та
бізнесу щодо фінансової підтримки КНП «Канівський ЦПМСД».

2. Цілі:

- підвищення довіри та залучення якомога більшої кількості клієнтів до
нашого закладу;
- підтримка  стосунків  між  працівниками  КНП,  сприяння  в  обміні
інформацією між ними та організації спільної комунікаційної  діяльності; 
- максимальне виконання вакцинально-профілактичного комплексу;
- покращення  відносин  зі  ЗМІ,  громадськими  організаціями,  органами
місцевого самоврядування;
- підвищення  обізнаності   населення  з  питань  профілактики
захворювань, здорового способу життя;
- підвищення  престижу  роботи  лікаря  в  сільській  місцевості,
профорієнтація молоді;
- продаж послуг партнерам (майстер-класи, тренінги, семінари, медичний
супровід різноманітних заходів).

3. Внутрішнє середовище

Серед наших клієнтів станом на 12.09.2019 р. – 36257 жителів м. Канева і
Канівського  району,  які  обрали наших лікарів  для укладання декларації.
Наші  лікарі  -  23  лікарі  загальної  практики,  1  лікар-терапевт,  2  лікарі-
педіатри. 
Центр має у підпорядкуванні 7 амбулаторій загальної практики – сімейної
медицини (АЗПСМ), в тому числі 6 сільських, 3 фельдшерсько-акушерські
та 34 фельдшерські пункти. Міська амбулаторія має будівлю – триповерхову
споруду (ік здачі в експлуатацію – 2014), яка потребує поточного ремонту,
облаштування гідроізоляції та встановлення прозорого даху над внутрішнім



двориком.  При  цьому  наявні  централізоване  опалення,  водопостачання,
електропостачання,  а  також  пандус,  ліфт,  туалети  для  інвалідів.  Другий
поверх та частина третього поверху надаються в оренду КНП «Канівська
ЦРЛ».
Всі  АЗПСМ  та  6  ФП  району  (Литвинець,  Кононча,  Хмільна,  Келеберда,
Сушки, Яблунів) повністю оснащенні комп’ютерною технікою та підключені
до мережі Інтернет, вільна зона Wi-Fi в центральній амбулаторії та АЗПСМ с.
Мартинівка.  Матеріально-технічна  база  на  70%  відповідає  вимогам
примірного табелю оснащення.  Є автоматичний аналізатор крові  та сечі,
спірограф,  ЕКГ-апарати.  Відсутні  отоофтальмоскопи,  пульсоксиметри,
неврологічні молоточки, таблиці для вимірювання гостроти зору. 

4. Ринок, конкуренти і бренд

Серед конкурентів:
- лікарі АЗПСМ смт. Іваньків, які задекларували 200 осіб з с. Павлівка,

яке територіально розташовано найближче до вказаної амбулаторії.  

Серед партнерів: 
-  Канівська  ЦРЛ  –  вузькі  спеціалісти  проводять  тренінги  для  лікарів

загальної практики;
- ПрАТ «Миронівська птахофабрика», ПАТ «Канівський маслосирзавод»

(Клуб  сиру,  Канівська  філія),  ТОВ  "Віджи  Продакшн"  (ГК ВЕРЕС), ТОВ
Пономар (Шампіньйон),  Канівська ГЕС – надають фінансову підтримку на
розвиток первинної допомоги;

-  ОТГ  Канівського  району, громадська  організація  "Друзі  Канева"  (м.
Фірзен) надають фінансову підтримку на розвиток первинної допомоги;

- Управління охорони здоров’я;
- спостережна рада КНП «КЦПМСД» - дорадчий орган (засідання один

раз на квартал).

5. SWOT-аналіз:
СИЛЬНІ СТОРОНИ СЛАБКІ СТОРОНИ

Забезпеченість кадрами на 95% від 
потреби;
95 % місць надання ПМД 
комп’ютеризовані та підключені до 
мережі інтернет;
Наявність власного сайту та сторінки
в Fаcebook;
Лікарі ЗПСМ мають також вузьку 
спеціалізацію;
Забезпечуємо гарантований пакет 
медичних обстежень власними 
силами (ЗАК, ЗАС, глюкоза, 
загальний холестерин, ВІЛ, гепатит 
В, С, тропоніни, ЕКГ) + спірографія

Клімат в колективі не сприятливий 
(високий рівень професійного 
вигорання);
Невмотивованість персоналу 
(нефінансова);
Серед лікарів та медсестер велика 
кількість пенсіонерів та інвалідів;
Низький рівень комп’ютерної 
грамотності медичного персоналу

МОЖЛИВОСТІ ЗАГРОЗИ



Залучення міжнародних грантів;
Отримання спонсорської допомоги 
від підприємств міста;
Підтримка ОТГ;
Близькість до обласного центру та м.
Київ

Втрата клієнтів;
Не сформована спроможна 
мережа;
Переукладання декларацій з 
лікарями іншого ЦПМСД (АЗПСМ 
смт. Іваньків);
Створення ФОП;
Додаткова паперова робота 
(дубляж)

Ключові переваги: єдині в радіусі обслуговування, клієнт має великий вибір
лікарів, компетентність та досвідченість лікарів, територіальна доступність,
центр  красивий,  функціональний,  компактний,  комфортний  для  наших
клієнтів.



6. Цільові аудиторії, інструменти та канали комунікації: 

№ Цільова аудиторія Ключові повідомлення Спікери Канали комунікації Інструменти
комунікацій

1 Лікарі та медсестри 
практик ПМД

«Потреби пацієнта перш за 
все»

«Задоволений пацієнт – гідна 
заробітна плата»

«Якість. Комфорт. 
Доступність. Потреби пацієнтів
понад усе»

Заступник 
директора з 
медичного 
обслуговування 
Ханько Л. С. 
Завідувач 
Канівської АЗПСМ
Бляхарська О. О.
Головна медична 
сестра 
Пилипенко Н. Г.

Лікарська та 
сестринська рада

Тренінги

Група в Вайбер

Опитування 
(анкетування)

Інформаційні 
матеріали

2 Підлітки, молодь «Будь в тренді, зафрендись з 
лікарем» 
«Заведи корисні знайомства – 
підпиши декларацію»

Секретар 
Шепотин О В.

Сторінка в ФБ Інформаційні 
матеріали
Опитування
Актуальна 
інформація про 
заклад

3 Жителі сіл району «Підпишіть декларацію і вас 
побачать»

директор  
Горьова Н. В.

Радіо «Магніт»
Газета «Дніпрова 
зірка»

радіопередача
статті
оголошення

4 Батьки (для дітей) «Захисти свою дитину – зроби 
щеплення»
- «Мамо, чому ти мене не 
вакцинуєш? Я не хочу 
хворіти!»

Лікар-педіатр 
Маркарян А. С.

Наш сайт
Сторінка в ФБ
Радіо «Магніт»
Газета «Дніпрова 
зірка»

Інформаційні 
матеріали 
Радіопередача
Статті
Оголошення

5 Дорослі «Турбує здоров’я? Не зволікай
– проконсультуйся з лікарем!»

Сімейний лікар
Кухарець О. О. 

Наш сайт 
Радіо «Магніт»

Інформаційні 
матеріали 



№ Цільова аудиторія Ключові повідомлення Спікери Канали комунікації Інструменти
комунікацій

«Нам важливо, щоб ви були 
здорові»
«Ваше здоров’я - наша 
основна турбота!»
«Хворобу краще попередити, 
ніж лікувати!»

Газета «Дніпрова 
зірка»
Школи здоров’я
Ярмарки здоров’я

Онлайн-
консультація лікаря 
Буклети, флаєри
Радіопередача
Статті
Оголошення

6 Школярі «Бути лікарем  престижно!»
«Бути здоровим – модно!»

Заступник 
директора
Ханько Л. С.

Дні відкритих дверей
Сторінка в ФБ
Ярмарки здоров’я
Тематичні уроки, 
виховні заходи  в 
школах міста

Екскурсії по закладу
та ознайомлення з 
роботою медичного 
персоналу
Буклети, флеєра
Конкурси малюнків 
на медичну 
тематику

7 Органи місцевого 
самоврядування 

«Фінансова підтримка ОТГ – 
доступна медицина у 
віддалених куточках громади»
«Інвестуй в головне – в 
здоров’я населення громади!»
«Партнерство заради здоров’я
населення!»

Заступник 
директора
Ханько Л. С.

Наш сайт
Листування
Депутатські дні
Круглі столи
Сторінка в ФБ

Оприлюднення 
актуальної 
інформації про 
роботу закладу
Презентації про 
досягнення, плани, 
потреби

8 Великі підприємства, 
спортивні клуби

«Ми знаємо що вам потрібно. 
Ми знаємо як…»

Директор
Горьова Н. В.

Інформаційний портал 
Kanos Kaniv-net
Наш сайт 
Радіо «Магніт»
Газета «Дніпрова 
зірка»

Статті
Репости з нашої ФБ-
сторінки 
Розміщення банера 
(гіперпосилання)
Опитування 
(анкетування)



7. План комунікаційних заходів

№ Заходи Цільова
аудиторія

Канал Інструмент Очікуваний
результат

Відпові-
дальний

9 10 11 12 2020

Внутрішня комунікація
1 Налагодження 

системи 
оперативного 
обміну 
інформацією  
серед працівників 
з професійних та 
інших питань 

Лікарі, 
середній 
медичний 
персонал, 
інший 
персонал 

Група в 
Вайбері

Сторінка у 
Facebook

Інформаційні
матеріали

Налагодження 
ефективної 
комунікаційної 
взаємодії, 
вироблення 
спільних позицій з
питань надання 
медичної 
допомоги, оплати 
праці

Заступник 
директора 
Ханько Л. С.

+ + + + +

2 Організація і 
проведення 
тренінгів з питань 
спілкування та 
взаємодії з 
пацієнтами та в 
колективі

Лікарі, 
середній 
медичний 
персонал, 
реєстратори 
медичні,  
інший 
персонал

Лікарська 
та 
сестринськ
а ради

Тренінги Формування 
навичок 
ефективного 
спілкування та 
комунікаційної 
взаємодії

Заступник 
директора 
Ханько Л. С.
Завідувач 
Канівської 
АЗПСМ 
Бляхарська О.
О.

+ + +

Зовнішня комунікація
1 Постійне 

оновлення 
інформації всіх 
розділів Інтернет-
сторінки КНП та у 
соціальній мережі 
Fаcebook

Громадяни, 
представники 
ЗМІ, 
громадські 
організації і 
цільові групи, 
по 
відношенню 

Наш сайт
Сторінка в 
ФБ

Інформаційні
матеріали 
Оголошення

Оперативне 
отримання 
довідкової 
інформації про 
діяльність КНП

Секретар 
Шепотин О. В.

+ + + + +



до яких 
здійснюється 
просвітницька
робота, 
представники 
органів 
місцевого 
самоврядуван
ня

2 Висвітлення у ЗМІ,
на офіційній 
Інтернет-сторінці 
КНП та у 
соціальній мережі 
Fаcebook заходів, 
які проводяться в 
КНП

Громадяни, 
громадські 
організації, 
органи 
місцевого 
самоврядуван
ня

Наш сайт
Сторінка в 
ФБ
Радіо 
«Магніт»
Газета 
«Дніпрова 
зірка»

Інформаційні
матеріали 
Радіопередач
а
Статті

Інформування про 
роботу КНП, 
демонстрація 
відкритості 
діяльності, 
формування 
позитивного 
іміджу КНП, 
підвищення довіри 
пацієнтів

Секретар 
Шепотин О. В.

+ + + + +

3 Оформлення 
інформаційних 
стендів, 
встановлення 
додаткових 
телеекранів у 
приміщенні КНП 
«Канівський 
ЦПМСД»

Громадяни, 
представники 
ЗМІ, 
громадські 
організації і 
цільові групи, 
представники 
органів 
місцевого 
самоврядуван
ня

- Інформаційні
матеріали

Оперативне 
отримання 
довідкової 
інформації про 
діяльність КНП

Інженер-
програміст 
Фесенко М. М.

+

4 Проведення 
інформаційно-
просвітницької 

Школярі, 
студенти

Наш сайт
Сторінка в 
ФБ

Інформаційні
матеріали 
Буклети, 

Підвищення 
обізнаності про 
здоровий спосіб 

Заступник 
директора з 
медичного 

+ + + + +



роботи серед 
школярів та 
студентів на 
медичну тематику

Дні 
відкритих 
дверей

флаєра життя, професійне 
орієнтування

обслуговування
Ханько Л. С.
Секретар 
Шепотин О. В.

5 Організація 
виступів, інтерв’ю 
керівництва КНП, 
лікарів з 
актуальних питань

Громадяни, 
органи 
місцевого 
самоврядуван
ня, громадські
організації 

Радіо 
«Магніт»
Газета 
«Дніпрова 
зірка»

Радіопередач
а
Статті

Презентація КНП 
«Канівський 
ЦПМСД»  як 
відкритої установи,
висвітлення 
окремих питань 
надання ПМД та  
результатів роботи

Директор
Горьова Н. В.

Завідувач 
Канівської 
АЗПСМ 
Бляхарська О. 
О.

+ +

6 Проведення 
ярмарки здоров’я

Громадяни, 
органи 
місцевого 
самоврядуван
ня, громадські
організації

Публічні 
заходи для 
населення

Буклети, 
флаєра
Інформаційні
стенди
Роз’яснювал
ьні бесіди

Презентація КНП 
«Канівський 
ЦПМСД»  як 
відкритої установи
Популяризація 
здорового способу 
життя
Зростання числа 
задекларованих 
осіб

Завідувач 
Канівської 
АЗПСМ 
Бляхарська О. 
О.
Заступник 
директора з 
медичного 
обслуговування
населення 
Ханько Л. С.

+ + + +

7 Проведення «Дня 
відкритих дверей»

Громадяни, 
органи 
місцевого 
самоврядуван
ня, громадські
організації

День 
відкритих 
дверей

Депутатськ
ий день

Екскурсія по 
закладу
Показ 
презентації 
про 
досягнення, 
плани на 
майбутнє, 
обговорення 
проблем

Надання 
інформації про 
діяльність КНП, 
підвищення довіри,
залучення 
додаткових коштів

Заступник 
директора з 
медичного 
обслуговування
населення 
Ханько Л. С.

+



Опитування

8. Моніторинг і оцінка:
- Оцінка рівня підписної кампанії (моніторинг в МІС)
- Оцінка задоволеності клієнтів шляхом анкетування
- Кількість проданих послуг та аналіз попиту

Директор центру – Горьова Наталія Василівна
Секретар ( PR-менеджер) – Шепотин Оксана Володимирівна


