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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Державна політика України в га�

лузі охорони здоров'я грунтується на
твердженні: держава забезпечує бага�
тоукладність економіки охорони здо�
ров'я і багатоканальність її фінансу�
вання; підтримує і заохочує індивіду�
альну підприємницьку діяльність в га�
лузі охорони здоров'я. Розвиток
бізнесу та підприємницької діяльності
в сфері охорони здоров'я потребує
якісного керівництва [1].

В Україні поки що не розроблено
необхідні механізми, технології та
процедури державного регулювання
підготовкою таких менеджерів, не виз�
начені кваліфікаційні державні вимо�
ги до них, не проведений структурно�
функціональний аналіз професійних
функцій типових комплексних завдань
їх професійної діяльності, що давали
б змогу повною мірою реалізувати зав�
дання, визначені державною політи�
кою в галузі охорони здоров'я.
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Стан дослідження проблеми
Концептуальні засади підготовки

керівників лікувально�профілактич�
них закладів сформовані в наукових
працях Вороненко Ю.В., Криштопи
Б.П., Журавля В.І., Радиша Я.Ф., На�
дюк З., Левченко Ф.М., Т.Курило та
інших [2—3; 5—10].

При визначенні моделі фахівця
особливого значення набуває визна�
чення необхідних якостей й властиво�
стей працівника. У сучасній літера�
турі визначено основні групи якостей,
які характеризують керівника систе�
ми державного управління в сфері
охорони здоров'я. В першу чергу, це:
вміння правильно формулювати
життєві цінності, особиста організо�
ваність, самодисципліна, емоційно�
вольовий потенціал та самоконтроль
[10].  Т. Курило виокремлено загаль�
не, особливе та індивідуальне в умо�
вах, змісті та процедурах підготовки
керівників лікувально�профілактич�

них закладів [7].
Проте, особливістю галузі охоро�

ни здоров'я є те, що організація робо�
ти і управління лікувально�профілак�
тичними установами потребує керів�
ників кількох якісних рівнів: фахівців
з державного управління охороною
здоров'я, керівників лікувально�проф�
ілактичною роботою установи та ме�
неджерів [11]. Останні мають забезпе�
чувати організацію раціональної
фінансово�господарської діяльності
медичної установи, а також доцільне
використання матеріальних, фінансо�
вих і трудових ресурсів, керівництво
проектами, управління маркетинго�
вою діяльністю організацій. Розвиток
добровільного медичного страхування
демонструє необхідність цієї категорії
фахівців при зміні моделі організації
та фінансування галузі за рахунок
обов'язкового соціального медичного
страхування на випадок хвороби.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Мета дослідження полягає у нау�

ковому обгрунтуванні кваліфікацій�
них державних вимог щодо підготов�
ки сучасного бакалавра з менеджмен�
ту підприємств і організацій в галузі
охорони здоров'я.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
В Україні освітньо�кваліфікаційна

характеристика випускника вищого
навчального закладу є державним
нормативним документом, у якому
узагальнюється зміст освіти: мета ос�
вітньої та професійної підготовки;
визначається місце бакалавра з менед�
жменту в структурі галузі; окреслю�
ються вимоги до його компетенції [4].

 Підготовка бакалаврів з мене�
джменту підприємств і організацій в
галузі охорони здоров'я має бути орі�
єнтована на виконання професійних
робіт, зазначених в Державному кла�
сифікаторі професій ДК 003�95 та у
відповідності до Наказу держстандар�
ту України від 15 квітня 2002 р. № 230
"Щодо включення менеджерських
професій до Класифікатора професій
ДК 003�95".

У відповідності до ГСВО основни�
ми напрями професійної діяльності
бакалавра виступають:

— організаційно�управлінська;
— адміністративно�господарська;
— інформаційно�аналітична.
 Організаційна компетентність ба�

калаврів з менеджменту підприємств і
організацій в галузі охорони здоров'я
формується за рахунок оволодіння
вміннями та навичками з організуван�
ня підприємницької та господарської
діяльності у відповідності до специф�
іки галузі.

У відповідності до ГСВО було виз�
начено зміст функцій, що відповідає
організаційній функції менеджменту
[4]. До функції організування було
віднесено такі типові завдання діяль�
ності:

1. Поєднання всіх видів ресурсів,
організування колективної праці для



ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Економiка та держава № 3/201090

досягнення місії підприємств і органі�
зацій в галузі охорони здоров'я. Для
виконання цього виду завдань менед�
жер має оволодіти системою умінь
щодо:

— підтримки раціональної струк�
тури, збалансованого поєднання всіх
ресурсів підприємств і організацій га�
лузі охорони здоров'я;

— розробки і впровадження раці�
ональних форм організації праці;

— забезпечення виконання основ�
них операцій при виробництві товарів
медичного призначення, лікарських за�
собів, медичному обслуговуванні насе�
лення, наданні косметологічних та інших
послуг із збереження та відновлення здо�
ров'я з використанням раціональних
форм та методів організації праці;

— розподілу діяльності у часі та
просторі, забезпечення упорядкова�
ності організаційної системи, підтрим�
ки її у стані динамічного розвитку;

— забезпечення безпеки і ризико�
захищеності діяльності підприємств і
організацій галузі охорони здоров'я
різних форм власності;

— створення належних умов для
збереженості товарно�матеріальних
цінностей; приймання, зберігання,
відпускання та контролю якості лі�
карських засобів;

— забезпечення організації надан�
ня медичної допомоги в амбулаторних
та стаціонарних умовах різним кате�
горіям пацієнтів, в різних сферах
клінічної медицини;

— створення належних умов для
здійснення лікувально�діагностичного
процесу в лікувально�профілактичних
закладах;

— організації лікувального харчу�
вання в лікувально�профілактичних
закладах;

— створення належних умов для
застосування лікувального та про�
філактичного масажу і лікувальної
фізкультури в різних клінічних під�
розділах;

— забезпечення дотримання пра�
вил асептики і антисептики в лікуваль�
но�профілактичних закладах, органі�
зації проведення дезінфекції та стери�
лізації;

— організації інформаційного за�
безпечення діяльності лікувально�
профілактичних закладів: організація
системи обліку та управління матері�
альними ресурсами закладу; впровад�
ження та забезпечення діяльності про�
грам обліку та аналізу діяльності зак�
ладу, системи обліку та управління пер�
соналом, програм ведення статистики,
медичних реєстрів населення в зоні об�
слуговування лікувально�профілак�
тичного закладу, баз даних пацієнтів,
обліку лікарських засобів, тощо;

— організації, впровадження та
забезпечення діяльності Інтернет�тех�
нологій та телемедичних технологій у
закладах охорони здоров'я;

— організація досягнення безпе�
ки надання медичних та косметологі�
чних послуг, клінічної та економічної
ефективності процесу надання послуг.

2. Організація та раціоналізація
робочих місць. Для виконання цього
виду завдань бакалавр�менеджер має
оволодіти системою умінь щодо:

— розробки раціональних схем
планування та організації робочих
місць за результатами їх оцінки і ате�
стації в залежності від спеціалізації
підприємств і організацій в галузі охо�
рони здоров я;

— впровадження передового дос�
віду оснащення робочих місць та їх
обслуговування на підприємствах і
організаціях галузі охорони здоров'я.

3. Організація процесів управлін�
ня. Для виконання цього виду завдань
менеджер має оволодіти системою
умінь щодо:

— ефективного розподілу повно�
важень у структурі апарату управлін�
ня підприємств і організацій галузі
охорони здоров я, використовуючи
принципи та методи організації управ�
лінської праці;

— здійснення делегування повно�
важень на базі інформації про можли�
вості підлеглих;

— організації виконання функ�
ціонально пов'язаних дій та поєднан�
ня зусиль членів групи, враховуючи
групові норми, кваліфікацію та статус
членів групи.

4. Прийняття управлінських рі�
шень. Для виконання цього виду зав�
дань бакалавр�менеджер має оволод�
іти системою умінь щодо:

— формування інформаційного
забезпечення підприємств і органі�
зацій галузі охорони здоров'я з вико�
ристанням різних джерел інформації;

— формулювання виробничої, еко�
номічної, соціальної постановки задач,
участі у розробці алгоритмів і програм;

— оперативної обробки масивів
різноманітної інформації, проведення
діагностики управлінської ситуації в
умовах обмеженості часу при ефек�
тивному використанні можливостей
автоматизованого робочого місця;

— оцінювання альтернатив, об�
грунтовування й здійснення вибору
оптимальної альтернативи, виходячи з
критеріїв соціально�економічної,
лікувально�оздоровчої ефективності
та екологічної безпеки на основі нау�
кових методів і моделей;

— оптимізації рішень з викорис�
танням сучасного програмного забез�
печення, специфічних програм медич�
ної статистики та телемедичних техно�
логій;

— забезпечення участі у прийнятті
рішень працівників усіх рівнів.

5. Організація реалізації управлі�
нських рішень. Для виконання цього
виду завдань менеджер має оволодіти
системою умінь щодо:

— структурування завдань відпо�
відно до кількості виконавців, визна�
чення черговість робіт, розрахунку
терміну їх виконання, складання пла�
ну заходів щодо реалізації рішення,
враховуючи специфіку роботи під�
приємств і організацій галузі охорони
здоров'я;

— підбору виконавців відповідно
до їх кваліфікації та ділових якостей,
організовування їх діяльності щодо
виконання рішення, проведення
інструктування виконавців, враховую�
чи специфіку підприємств і органі�
зацій галузі охорони здоров'я;

— регламентування та нормуван�
ня роботи конкретного виконавця уп�
равлінського рішення;

— побудови комунікаційної ме�
режі для обміну інформації і зворот�
ного процесу, враховуючи специфіку
роботи підприємств і організацій га�
лузі охорони здоров'я.

6. Організація ділових контактів
підприємств і організацій галузі охо�
рони здоров'я з зовнішнім середови�
щем. Для виконання цього виду зав�
дань бакалавр�менеджер має оволод�
іти системою умінь щодо:

— визначення вплив факторів зов�
нішнього середовища, статистичних
даних щодо здоров'я населення Украї�
ни, демографічних показників на
діяльність підприємств і організацій
галузі охорони здоров'я, адаптування
їх до цих змін;

— встановлення, підтримка і роз�
виток плідних ділових стосунків з
організаціями і установами інших га�
лузей народного господарства;

— встановлення, підтримка і роз�
виток плідних ділових стосунків з
організаціями�партнерами в наданні
медичних (косметологічних) послуг,
на фармацевтичному ринку, на ринку
товарів медичного призначення та ме�
дичної техніки;

— обережного розповсюдження
нових наукових методів лікування не�
професійними каналами.

7. Управління якістю та конкурен�
тоспроможністю лікарських засобів,
товарів медичного призначення та ме�
дичної техніки. Для виконання цього
виду завдань бакалавр�менеджер має
оволодіти системою умінь щодо:

— організації забезпечення ство�
рення, проведення доклінічних та
клінічних досліджень лікарських за�
собів, їх реєстрації, виробництва та
реалізації у відповідності до вимог
міжнародних стандартів (GLP, GCP,
GMP, GDP, GPP), рекомендацій ВООЗ і
ММФ, національної законодавчої
бази, що регулює фармацевтичну
діяльність;

— впровадження наукових мето�
дів управління якістю;

— формування банку стандартів,
технічних умов, сертифікатів; відсте�
ження змін у них.

8. Управління якістю та конкурен�
тоспроможністю медичної допомоги
та медичного сервісу, косметичних
послуг. Для виконання цього виду зав�
дань бакалавр�менеджер має оволо�
діти системою умінь щодо:

— забезпечення дотримання галу�
зевих уніфікованих стандартів медич�
них технологій діагностично�лі�
кувального процесу;

— організації порівняльно�ана�
літичного моніторингу споживчої
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якості медичного сервісу та космето�
логічних послуг;

— дослідження реакції пацієнтів
та їх законних представників на якість
медичних послуг та медичного серві�
су;

— формування банку державних
соціальних стандартів, клінічних про�
токолів та клінічних рекомендацій,
формулярів; відстеження змін у них;

— забезпечення проведення про�
цедури акредитації лікувально�проф�
ілактичного закладу;

— впровадження наукових ме�
тодів управління якістю надання ме�
дичної допомоги.

9. Розробка раціональних форм
організації управління. Для виконан�
ня цього виду завдань бакалавр�ме�
неджер має оволодіти системою умінь
щодо:

— складання посадових інст�
рукцій та положень про технологічні
(медичні, фармацевтичні тощо) та
функціональні (економічні, госпо�
дарські) структурні підрозділи підпри�
ємств і організацій галузі охорони здо�
ров'я;

— вдосконалення організаційних
та технологічних взаємозв'язків між
підрозділами та службами підпри�
ємств і організацій галузі охорони здо�
ров'я, формування механізмів їх коор�
динації;

— делегування повноважень, роз�
поділу прав, відповідальності та обо�
в'язків між виконавцями.

10. Здійснення комерційної діяль�
ності. Для виконання цього виду зав�
дань бакалавр�менеджер має оволод�
іти системою умінь щодо:

— формування попиту на товари
медичного призначення, лікарські за�
соби, медичну техніку, медичні та кос�
метологічні послуги, здійснення мар�
кетингової політики просування то�
варів та послуг на ринку;

— прийняття рішення щодо ка�
налів постачання та реалізації товарів
медичного призначення, лікарських
засобів, медичної техніки, медичних та
косметологічних послуг;

— визначення, розрахунку і ана�
лізу комерційних ризиків у галузі охо�
рони здоров'я;

— здійснення ринкового коригу�
вання цін на товари медичного призна�
чення, лікарські засоби, медичну тех�
ніку, медичні та косметологічні послу�
ги;

— визначення оптимальних мар�
кетингових комунікацій в галузі охо�
рони здоров'я;

— укладання угод з постачальни�
ками та покупцями, враховуючи спе�
цифіку фармацевтичного ринку, рин�
ку медичної техніки, медичного та кос�
метологічного ринків;

— організації рекламної діяль�
ності, стимулювання продажу товарів
медичного призначення, лікарських
засобів, медичної техніки, медичних та
косметологічних послуг;

— підготовки та проведення се�
зонних ярмарок з охорони здоров'я,

виставок�продажів, інші форми актив�
ного продажу, пов'язаних з товарами
медичного призначення, лікарськими
засобами, медичною технікою, медич�
ними та косметологічними послугами;

— повного ведення замовлень
клієнтської бази: контролю своєчас�
ності постачання, платежів, ведення
відповідної документації;

— співпраці з провідними фахівця�
ми і клініками з відповідного специфі�
чного напряму, проведення перего�
ворів щодо постачання продукції, на�
дання медичних (діагностичних, ліку�
вальних, консультаційних) послуг;

— просування продукту (послуги)
в лікувально�профілактичних устано�
вах, аптечних мережах з подальшим
продажем;

— організації виконання плану
продажу, проведення звітності;

— збору аналітичної інформації
про конкурентів, продукцію на фарма�
цевтичному ринку, ринку медичної
техніки та товарів медичного призна�
чення, медичні та косметологічні по�
слуги;

— підготовки попередніх комерц�
ійних пропозицій на основі проведен�
ня маркетингового аналізу;

— взаємодії з регіональними пред�
ставниками підприємств і організацій
галузі охорони здоров'я з питань ло�
кального попиту на продукцію (послу�
ги);

— проведення презентацій про�
дукту медичного призначення, лі�
карського засобу, медичної техніки,
медичної або косметологічної послу�
ги для фахівців;

— організації регіональної розд�
рібної дистрибуції виробів медичного
призначення, лікарських засобів, діаг�
ностичних, в тому числі телемедичних
послуг.

11. Співпраця з банками та інши�
ми кредитно�фінансовими установа�
ми. Для виконання цього виду завдань
бакалавр�менеджер має оволодіти си�
стемою умінь щодо забезпечення своє�
часного виконання зобов'язань перед
державним бюджетом.

12. Організація роботи з кадрами
у відповідності до специфіки галузі
охорони здоров'я. Для виконання цьо�
го виду завдань бакалавр менеджер має
оволодіти системою умінь щодо:

— добору, оцінювання, наймання,
проведення співбесід з претендентами,
їх тестування, розвитку та вивільнен�
ня кадрів, враховуючи специфіку
підприємств і організацій (підрозділів)
галузі охорони здоров'я;

— проведення обліку та аналізу
використання робочого часу медично�
го (фармацевтичного) персоналу та
іншого персоналу підприємств і орга�
нізацій галузі охорони здоров'я;

— розрахунку показників плин�
ності кадрів, аналізу її причин та впро�
вадження заходів щодо стабілізації
колективу;

— забезпечення високого рівня
трудової, виробничої дисципліни; ана�
лізу та проведення профілактичних

заходів щодо усунення несприятливих
наслідків медичної допомоги, дефектів
надання медичної допомоги: лікарсь�
ких помилок, халатності, упущення та
недбалості;

— розробка та організація вико�
нання планів розвитку персоналу,
своєчасної атестації на підтверджен�
ня або підвищення кваліфікаційної
категорії медичних та фармацевтич�
них кадрів, управлінських кадрів
підприємств і організацій галузі охо�
рони здоров'я; формування резерву;

— здійснення вивільнення кадрів,
враховуючи специфіку підприємств і
організацій галузі охорони здоров'я у
відповідності з чинним законодав�
ством.

 13. Формування і розвиток ор�
ганізаційної культури закладу охоро�
ни здоров'я. Забезпечення дотриман�
ня сукупності норм медичної та фар�
мацевтичної етики та деонтології. Для
виконання цих видів завдань бакалавр�
менеджер має оволодіти системою
умінь щодо:

— організування діяльності
підприємств і організацій на принци�
пах законності, професіоналізму та
компетентності, об'єктивності та чес�
ності, партнерства та незалежності,
гуманності, конфіденційності та інди�
відуального підходу до кожного паці�
єнта;

— сприяння раціональному при�
значенню й застосуванню лікарських
засобів та виробів медичного призна�
чення;

— забезпечення гарантій якості,
безпеки застосування лікарських за�
собів та виробів медичного призначен�
ня, а також запобігання помилкам при
виготовленні, контролі, просуванні та
відпуску лікарських засобів;

— організації боротьби з розроб�
кою, виготовленням, просуванням та
розповсюдженням фальсифікованих,
субстандартних, незареєстрованих в
Україні лікарських засобів та виробів
медичного призначення;

— розробки заходів впливу на сус�
пільство у сфері збереження здоров'я
населення, зокрема з питань профі�
лактики захворювань;

— розробки і впровадження ор�
ганізаційних заходів дотримування
норм медичної, фармацевтичної ети�
ки та деонтології;

— забезпечення надання повної
інформації про лікарські засоби, у
тому числі про їх побічну дію та про�
типоказання до застосування, а також
гарантувати, що всі види інформації та
реклами щодо його практичної діяль�
ності є конкретними, правдивими й
відповідають вимогам професійної
етики;

— забезпечення пріоритетності
інтересів пацієнта по відношенню до
комерційних інтересів продажу
лікарських засобів та виробів медич�
ного призначення;

—  забезпечення поваги до гідності
та честі пацієнта, а також пріоритету
його прав та інтересів;
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— забезпечення надання медичної
або фармацевтичної допомоги кожній
людині незалежно від її національ�
ності, політичних та релігійних пере�
конань, майнового стану, статі, віку та
соціального статусу;

— створення умов для співробіт�
ництва фармацевтичних працівників з
медичними представниками фарма�
цевтичних компаній і лікарями у сфері
просування лікарських засобів, базу�
ючись не тільки на їх економічних ха�
рактеристиках, а насамперед на показ�
никах якості, ефективності, біодос�
тупності цих засобів;

— організації робочого місця ліка�
ря з можливістю зберігання конфіден�
ційної інформації про пацієнта;

— впровадження в діяльність лі�
кувально�профілактичного закладу
біотичних принципів медичного втру�
чання: одержання добровільної згоди
пацієнта або його законних представ�
ників; збереження лікарської таємниці
та забезпечення конфіденційності
інформації про пацієнта; вільний вибір
лікуючого лікаря;

— забезпечення прав пацієнта
щодо: вільного вибору лікувального
закладу, лікуючого лікаря, конфіден�
ційності особистої інформації, отри�
мання адекватної інформації щодо
характеру та мети медичного втручан�
ня, пов'язаного з ним ризику та мож�
ливих альтернативних методів ліку�
вання.

14. Організація інформаційного
забезпечення діяльності підприємств
і організацій в галузі охорони здоров'
я. Для виконання цього виду завдань
бакалавр�менеджер має оволодіти си�
стемою умінь щодо:

— організації та забезпечення
діяльності служби інформаційного
забезпечення діяльності підприємств
і організацій галузі охорони здоров'я;

— забезпечення обліку витрат та
управління ресурсами закладу охоро�
ни здоров'я за рахунок автоматизова�
них інформаційних систем;

— адміністративно�господарсько�
го забезпечення інформаційної діяль�
ності підприємств і організацій галузі
охорони здоров я;

— організації технічного обслуго�
вування та ремонту оргтехніки орга�
нізації;

— організації придбання оргтех�
ніки та комплектуючих;

— впровадження та забезпечення
діяльності корпоративної медичної
інформаційної мережі;

—  забезпечення безперервного
доступу через Інтернет до медичних
баз та банків даних;

— забезпечення загального лікар�
няного зв'язку та зв'язку роботи між
управлінськими, фінансовим сер�
верами, серверами стаціонару, полі�
клініки, лікувально�діагностичної
служби за допомогою сучасних інфор�
маційних систем;

— впровадження та організації
діяльності телемедичних технологій;
лікувально�діагностичних консуль�

тацій, телемоніторингу, довідково�
консультаційних та інформаційних
систем.

15. Організація адміністративно�
господарської діяльності. Для вико�
нання цього виду завдань бакалавр�
менеджер має оволодіти системою
умінь щодо:

— організації технічного, метро�
логічного обслуговування і ремонту
діагностичного і лікувального облад�
нання, медичної техніки;

— забезпечення діяльності та об�
слуговування транспорту (в тому числі
спеціалізованих машин швидкої та не�
відкладної медичної допомоги, санав�
іації тощо) закладу охорони здоров я;

— організації лікувального харчу�
вання;

— організації матеріально�техніч�
ного забезпечення та забезпечення
лікарськими засобами діагностичних
та лікувальних відділень закладу охо�
рони здоров'я;

— розрахунку норм та забезпечен�
ня закладів охорони здоров'я білиз�
ною різних категорій: для хворих, для
персоналу, білизни для забезпечення
лікувально�діагностичного процесу;

— оформлення документації та
проведення процедури тендерів на
придбання лікарських засобів, медич�
них меблів, апаратури, медичної тех�
ніки;

— забезпечення холодного та га�
рячого водопостачання, штучної вен�
тиляції, кондиціювання у відповідності
до чинних норм та нормативів;

— забезпечення належного збері�
гання продукції медико�фармацевтич�
ного призначення у відповідності з
чинними правилами, нормами, вимога�
ми;

— визначення поточної і перспек�
тивної потреби в продукції медико�
фармацевтичного призначення, білиз�
ни, продуктів, палива для формуван�
ня замовлень при укладанні угод з по�
стачальниками продукції;

— створення оперативного резер�
ву продукції медико�фармацевтично�
го призначення за встановленою но�
менклатурою;

— організації обліку, розподілу,
витрат, зберігання матеріалів і меди�
каментів, в тому числі отруйних і нар�
котичних лікарських засобів;

— створення належних виробни�
чих умов, забезпечення додержання
співробітниками правил внутрішнього
трудового розпорядку, охорони праці та
протипожежного захисту;

— забезпечення дотримання сані�
тарно�гігієнічного та протиепідеміч�
ного режиму закладу охорони здо�
ров'я;

— організації своєчасного про�
ходження медичного огляду працівни�
ками лікувально�профілактичного або
аптечного закладу;

— організації роботи відділу із за�
безпечення населення та оптових по�
купців лікарськими засобами і медич�
ними товарами, що підлягають відпус�
ку з структурного підрозділу.

ВИСНОВКИ ТА НАПРЯМИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Таким чином, формування ква�

ліфікаційних державних вимог та мо�
делі сучасного бакалавра з менедж�
менту підприємств і організацій в га�
лузі охорони здоров'я має прово�
дитьсь в декілька етапів та включати
визначення: професійних назв робіт;
основних напрямів діяльності та ви�
робничих функцій, типових завдань
діяльності та умінь щодо їх вирішен�
ня. На базі державних кваліфікаційних
вимог мають бути розроблені державні
вимоги до освітньо�професійної про�
грами підготовки бакалаврів з менед�
жменту підприємств і організацій в
галузі охорони здоров я.
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