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Мета хоспісного і паліатив-
ного руху — побутова, ме-
дична, психосоціальна та 

духовна допомога безпосередньо 
хворим і вмираючим пацієнтам, а 
також їх родичам. «Людська честь 
недоторканна», — ми, «Карітас» 
Віденської архієпархії, хочемо жити 
згідно з цим принципом. Мобільний 
хоспіс дозволяє здійснювати необ-
хідну підтримку хворих вдома, у 
звичній обстановці, тим самим на-
віть на останньому етапі забезпе-
чуючи високу якість життя і даю-
чи можливість «померти з гідністю».

При необхідності наші навчені во-
лонтери залучають до догляду за 
хворими команду лікарів, дипломо-
ваних медичних і соціальних пра-
цівників, координаторів і духовних 
наставників. Не менш важливо для 

нас знати, що родичі хворих у цей 
важкий для них час також не відчу-
вають себе покинутими. Тому поряд 
з групами для родичів ми створили 
телефон довіри, консультацію духо-
вного наставника по телефону, а та-
кож передбачили можливість індиві-
дуального супроводу.

Створення мобільних хоспісів за 
межами Австрії, в країнах-партне-
рах, було і є однією з найважливіших 
цілей допомоги зарубіжним краї-
нам з боку Віденської архієпархії. 
Республіка Молдова та Україна досі 
є найбіднішими країнами Європи. 
І тим більшою здається нам необхід-
ність допомагати нашим партнерам 
створювати спільні структури для 
розвитку мобільних виїзних служб 
на місцях, нехай навіть за важких 
умов.

Передмова

Олександр Бодман, 
магістр, 

генеральний секретар 
«Карітас» Віденської 

архієпархії



8 Предисловие

Фінансування Європейським сою-
зом проекту «Рука допомоги. Догляд 
за літніми людьми та людьми, що за-
лишилися без опіки, хворими людь-
ми на завершальному етапі життя в 
Молдові та Україні» дозволяє обом 
країнам зібрати багатопрофільні ко-
манди фахівців. Подібне наведення 
мостів, необхідне не в останню чер-
гу у зв’язку з міграцією багатьох лю-
дей з цих країн: це не тільки вико-
нання конкретних завдань, а й кон-
солідація наших більш досвідчених 
співробітників з їх місцевими колега-
ми, що сприяє обміну знаннями, які, 
у свою чергу, можуть бути передані 
наступним поколінням. Ще одним 
важливим завданням проекту, по-
ряд з навчанням молодшого та се-
реднього медперсоналу, є розробка 

посібника з мобільної паліативної та 
хоспісної допомоги, який у цій делі-
катній області є незамінним для за-
безпечення належної якості допо-
моги та догляду.

Трирічний період реалізації про-
екту давав та дає нам шанс зроби-
ти перші кроки. Я переконаний, що 
нам і нашим партнерам в Республіці 
Молдова та в Україні вже вдалося 
допомогти багатьом людям на цьо-
му життєвому етапі. Ми сподіває-
мося, що нашим колегам, які ро-
блять цю неймовірно важливу ро-
боту в Україні та Республіці Молдова, 
вдасться знайти підтримку кращої 
і більш адекватної болезаспокійли-
вої терапії та психосоціальної допо-
моги з боку держави, щоб ця служба 
продовжувала функціонувати надалі.
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11Основи паліативної допомоги

На останніх стадіях перебігу не-
виліковних захворювань па-
цієнтам надається паліативна 

допомога (лат. pallium — плащ).
Паліативна допомога (palliative 

carе) включає комплекс заходів, 
спрямованих на полегшення фізич-
них, психологічних, соціальних і ду-
ховних проблем. Мета її — досяг-
нення, наскільки це можливо, най-
кращої якості життя хворих та членів 
їхніх сімей. Досі існувало багато нор-
мативно-правових документів, що 
регламентують різні аспекти па-
ліативної допомоги. Вони були зі-
брані О. Хомяковою, Л. Брацюнь, 
К. Шаповал і представлені в інфор-
маційному бюлетені ВГО «Українська 
ліга паліативної та хоспісної допомо-
ги» до I-го Всеукраїнського Конгресу 

(вересень, 2012 р.). Вже тоді на гро-
мадському обговоренні перебував 
проект Наказу МОЗ України «Про 
організацію паліативної допомоги в 
Україні», розроблений МОЗ України, 
Лігою сприяння розвитку паліатив-
ної та хоспісної допомоги, експер-
тами з різних регіонів.

І от 21 січня 2013 наказом МОЗ 
України встановлено порядок на-
дання паліативної допомоги, яка за-
безпечується установами охорони 
здоров’я, за наявності у них ліцензій 
МОЗ на право здійснення господар-
ської діяльності: у вигляді медичної 
практики та використання нарко-
тичних засобів, психотропних пре-
паратів та прекурсорів.

Це, безумовно, серйозний та рі-
шучий крок до організації паліатив-
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ної допомоги в країні. Однак, цим не 
вичерпуються всі проблеми поколін-
ня, що відходить, яке потребує вирі-
шення не тільки медичних завдань, 
а й соціальних, і духовних, і психо-
логічних, і юридичних. Про останні в 
теперішніх публікаціях про паліатив-
ну допомогу чомусь сором’язливо 
замовчують. Адже безпорадні (з 
різних причин) пацієнти іноді, на 
жаль, потребують юридичного за-
хисту навіть від найближчих роди-
чів. Наш майже п’ятнадцятирічний 
досвід переконує нас в необхідності 
з усією можливою увагою постави-
тися до думки одного з президен-
тів Американської асоціації хоспісів, 
пані Ноемі Ноерманн: «Якщо хос-
піс не досягає повної самостійності, 
він стає заручником примх охорони 
здоров’я».

Але допоки наше суспільство не 
піднялося до економічних можли-
востей, які дозволили б забезпечити 
для паліативної допомоги окремий 
рядок у бюджеті, видається, що в 
кожній області має бути адвокатська 
контора, що займається виключно 
проблемами самотніх та не самотніх 
(на жаль) старих.

Термінологія, що стосується палі-
ативної та хоспісної допомоги над-
звичайно різноманітна. Ці відміннос-
ті стосуються і текстів законів та на-
укової літератури, і висловлювань 
експертів. Розуміючи, що дійти по-
вної згоди в цьому питанні немож-
ливо, стає очевидним, що в основі 
має бути певне і чітке уявлення про 
зміст терміна, відповідно до кон-
кретного розумінням завдань, за-
кладених у ньому, і у відповідності 

до конкретних умов, у яких знахо-
диться дана установа, і повинна від-
буватися реалізація програми паліа-
тивної та хоспісної допомоги.

Будучи затятими прихильниками 
організації в кожній області центру 
паліативної та хоспісної допомоги 
(як організаційно-методичного цен-
тру для всіх можливих відділень — 
хоспісів та паліативних ліжок), ми 
представляємо паліативну допомогу 
як активну всебічну допомогу паці-
єнтам, що страждають прогресую-
чим захворюванням на пізніх стаді-
ях, яке не піддається лікуванню, що 
спрямоване на одужання. Ця допо-
мога, перш за все, має на меті лік-
відацію болю та інших симптомів, 
а також на вирішення психологіч-
них, соціальних і духовних проблем. 
Паліативна допомога пропонує най-
більший обсяг базової допомоги, де 
б не перебував пацієнт: вдома чи 
в лікувальному закладі. Паліативна 
допомога стверджує життя, сприй-
має вмирання як природний процес, 
має на меті досягнення кращої якос-
ті життя хворих і членів їхніх сімей, 
наскільки це можливо.

Хоспісна допомога повинна на-
даватися будь-якій особі як цілісній 
особистості, за метою задовольнити 
всі її потреби: фізичні, емоційні, со-
ціальні, духовні і т.д. Нею забезпечу-
ються хворі, яким залишилося жити 
не більше 12 місяців.

Нам видається, що існують фун-
даментальні відмінності у розумін-
ні хоспісної та паліативної допомо-
ги. Перш за все, в тому, що хоспіс-
на допомога надається в установі 
«Хоспіс», а паліативна — на ліжках 
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звичайної лікарні, або будинку пре-
старілих тощо. Ці відмінності можуть 
стосуватися показань для госпіталі-
зації або типу втручань. Наприклад, 
у Німеччині відділ паліативної допо-
моги як частина лікарні має першо-
черговою метою ліквідацію кризо-
вого стану та стабілізацію останньо-
го, в той час як стаціонарний хоспіс 
надає допомогу в кінці життя паці-
єнтам, яким немає можливості здій-
снювати цю допомогу вдома. Нами 
також прийнята ця схема.

Слід, щоправда, не забувати, що в 
деяких державах під хоспісом розу-
міють не тип установи, а філософію 
допомоги (догляд, спостереження), 
що надається волонтерами на бла-
годійній основі. У той же час палі-
ативна допомога сприймається як 
область медицини.

Забезпечити якісну допомогу і 
підтримку хворим і вмираючим лю-
ди намагаються з незапам’ятних ча-
сів. Однак до середини передос-
таннього століття медицина мала 
у своєму розпорядженні небагато 
для ефективного купірування болю 
та інших симптомів. Розвиток меди-
каментозної терапії у 1950-х роках 
у сукупності з кращим розумінням 
психосоціальних і духовних потреб 
вмираючих хворих проклало шлях 
для розвитку служб паліативної до-
помоги. Сам термін з’явився в 1975 
році.

Розвитку сучасної хоспісної до-
помоги ми зобов’язані пані Сесілії 
Сандерс, ї ї світогляду, мужності і 
звершенням. Вона в 1967 році за-
снувала в Лондоні хоспіс Святого 
Крістофера, навчила нас розуміти, 

що таке тотальна допомога, допо-
мога членам сім’ї хворого, допомо-
га в період тяжкої втрати, яке вели-
ке значення має міждисциплінарна 
команда. За короткий проміжок ча-
су трансформувала цю область охо-
рони здоров’я і кинула виклик ба-
гатьом сталим негативним переко-
нанням. Вона революційним чином 
змінила наше ставлення до вмираю-
чих хворих та їхніх родичів.

Цей ентузіазм в передачі знань 
і умінь поширився по всьому сві-
ту. Медичні працівники з усіх кон-
тинентів вчилися в хоспісі Святого 
Крістофера і застосовували ці зна-
ння і досвід у своїх країнах. Єдиної 
моделі паліативної допомоги, під-
ходящої для всіх, бути не може. 
Зазвичай одна людина, яка розуміє, 
що існують різні шляхи організації 
паліативної допомоги, бере на се-
бе ініціативу. Часто маючи власний 
досвід спілкування з інкурабельни-
ми хворими, ця людина діє і нади-
хає інших на участь у звершеннях. 
Неможливо і не має сенсу опису-
вати розвиток паліативної допомо-
ги в кожній країні. Досить сказати, 
що паліативна допомога зараз роз-
вивається, хоча і різними темпами 
і на різному якісному рівні, у всіх 
країнах.

Україна, ставши на шлях інтеграції 
в Європейське і світове співтовари-
ство, не може не враховувати міжна-
родний досвід впровадження та удо-
сконалення паліативної та хоспісної 
допомоги. За даними Ю. І. Губського, 
В. В. Чайковської та А. В. Царенка 
(2010 рік), в Україні щорічно близько 
2 млн. осіб потребують паліативної 
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та хоспіс ної допомоги. Загальний же 
показник смертності становив 15,2%, 
що значно перевищує показники в 
США і в розвинених європейських 
країнах. Прогнозується також по-
дальше старіння населення України. 
Цей феномен приросту людей по-
хилого віку, які страждають онко-
логічними захворюваннями або від 
наслідків інфаркту міокарда та ін-
сультів, мають виражені дегенера-
тивні захворювання головного моз-
ку з глибокими ураженнями психіки 
і т.д., свідчить про значну актуаль-
ність проблеми паліативної допомо-
ги в Україні.

Але сьогодні в нашій країні систе-
ма паліативної та хоспісної допомо-
ги пацієнтам з невиліковними захво-
рюваннями і обмеженою тривалістю 
життя, яка вже існує в більшості кра-
їн Європи і включає спеціалізова-
ні відділення паліативної медицини, 
окремі хоспіси, ліжка в стаціонарах, 
так само як і паліативна або хоспісна 
допомога вдома тільки починають 
розвиватися.

За даними кафедри паліатив-
ної та хоспісної допомоги Київської 
Академії післядипломної освіти, по-
треба в стаціонарній паліативній 
та хоспісній допомозі становить не 
менше 10 ліжок на 100 тисяч насе-
лення. Сьогодні в Україні функціону-
ють 25 установ паліативної та хоспіс-
ної допомоги, в яких є понад 850 лі-
жок, це приблизно 20% від потреби. 
Крім того, необхідність надання па-
ліативної допомоги вдома складає в 
рік більше ніж 600 000 пацієнтів, се-
ред яких близько 80 000 онкологіч-
них хворих з больовим синдромом.

Ми активно підтримуємо думку ка-
федри про те, що, не маючи справж-
ньої бази даних у кожному регіоні, 
планувати і контролювати діяльності 
служби та установ паліативної та хос-
пісної допомоги просто неможливо.

Крім того, установи паліативної 
та хоспісної допомоги здебільшого 
працюють в обласних центрах та ве-
ликих містах України, тому жителі се-
лищ і сіл поки не мають можливості 
її отримувати, оскільки виїзні брига-
ди для надання паліативної допомо-
ги вдома практично відсутні.

В основу стратегії паліативної до-
помоги повинні бути покладені пра-
ва людини і права пацієнта, людська 
гідність, соціальна єдність, демокра-
тія, рівноправність, солідарність, рів-
ні права людей незалежно від статі, 
свобода участі у прийнятті рішень 
і вибору.

Основними складовими паліатив-
ної допомоги є:
— купірування симптомів;
— психологічна, духовна і емоційна 

підтримка;
— соціальна підтримка;
— підтримка сім’ї пацієнта;
— допомога в період тяжкої втрати.

Будь-яка людина, що потребує 
паліативної допомоги, повинна ма-
ти можливість отримати цю допо-
могу без зволікання у відповідній 
установі.

Основною метою паліативної 
допомоги є досягнення найкращої 
можливої якості життя пацієнта.

Паліативна допомога вимагає ко-
ординованої роботи висококваліфі-
кованої та належним чином осна-
щеної мультипрофесійної  команди.



15Основи паліативної допомоги

Активні лікувальні заходи слід 
проводити лише в тому випадку, 
якщо пацієнт цього бажає.

Доступ до паліативної допомоги 
повинен ґрунтуватися на клінічних 
і соціальних показаннях (функціо-
нальна недостатність життєво важ-
ливих систем), але не на нозологіч-
ній формі захворювання, матеріаль-
ному положенні хворого або інших 
подібних чинниках.

Повинні проводитися наукові до-
слідження з метою поліпшення якос-
ті допомоги.

Медичні працівники, які надають 
паліативну допомогу, повинні пова-
жати права пацієнтів і діяти тільки в 
інтересах хворого.

Традиційно вважалося, що палі-
ативна допомога починається ви-
ключно з того моменту, коли стає 
очевидно, що смерть хворого не-
минуча. Зараз прийнято вважати, що 
паліативна допомога повинна почи-
натися на більш ранніх стадіях про-
гресуючого захворювання. Вона ви-
користовує всі медичні втручання, 
які є в її арсеналі, серед них є і за-
соби, спрямовані на боротьбу із за-
хворюванням: оперативне лікуван-
ня, хіміотерапія, радіотерапія, гор-
монотерапія і т.д. Головне завдання 
полягає в максимальній реабілітації 
пацієнта і забезпечення йому опти-
мальної якості життя. Тому надзви-
чайно важливо інтегрувати програ-
ми паліативної допомоги в існуючі 
програми стаціонарної та амбула-
торної допомоги. Результати надан-
ня всіх видів допомоги (як спрямо-
ваної на основне захворювання, так 
і симптоматичного лікування) пови-

нні регулярно оцінюватися у кожно-
го хворого для своєчасного коригу-
вання плану лікування.

В останньому визначенні палі-
ативної допомоги ВООЗ робить-
ся великий акцент на запобігання 
страждань: «Паліативна допомога — 
напрямок медико-соціальної діяль-
ності, метою якого є поліпшення 
якості життя хворих та їх сімей, які 
зіткнулися з труднощами смертель-
ного захворювання, шляхом запобі-
гання страждання і позбавлення від 
нього завдяки ранній діагностиці, 
ретельній оцінці та лікуванню болю 
та інших проблем, фізичних, психо-
соціальних і духовних».

У якості додатку до цього визна-
чення ВООЗ стверджує основопо-
ложні принципи, відповідно до яких 
паліативна допомога:
— забезпечує позбавлення від болю 

та інших симптомів;
— стверджує життя і вважає вми-

рання природним процесом;
— не має наміру ані наблизити, ані 

відстрочити настання смерті;
— включає в себе психологічні та 

духовні аспекти допомоги хво-
рому;

— пропонує систему підтримки, що 
дозволяє пацієнту жити наскільки 
можливо активно до самої смерті.
Служіння в хоспісі допомагає оці-

нити життя. З цього досвіду випли-
ває розуміння цінності, важливості, 
святості людського життя. З христи-
янської точки зору воно, у порівнян-
ні з життям вічним, лише піщинка, 
але від цього вона не стає менш цін-
ною, тому що підготовка до майбут-
нього життя відбувається саме тут.
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Митрополит Антоній Блюм реко-
мендував сказати пацієнту: «Зі смер-
тю твоє життя не закінчується, а тіль-
ки починається».

Священик у хоспісі — член вели-
кої команди. Його завдання — зна-
йти спосіб співпраці з медперсона-
лом. Така взаємодія — основа хос-
пісного служіння.

Співчувати — значить дати лю-
дині притулок у своєму серці. 
Найважливіше, що нам завжди по-

трібно пам’ятати, що перед нами лю-
дина, яка помирає, страждає, кри-
чить душею про допомогу. І від якої 
всі відвернулися, бо бояться смерті. 
На таку людину треба дивитися якщо 
не як на друга, то як на того, хто вам 
дуже цікавий. Дуже важко і в житті, 
і в роботі ставити в центр не себе, а 
хворого. Річ не в присутності, а в то-
му, що треба душею бути поруч з ці-
єю людиною. А щоб бути душею по-
руч, треба бути відкритим. Це важко.
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Наявність насиченого ринку со-
ціальних послуг в умовах міс-
та-мегаполісу — це запорука 

соціального благополуччя в міській 
громаді.

Забезпечити це благополуччя ли-
ше силами державних соціальних 
служб практично неможливо, так 
як регламенти роботи цих служб 

чітко обмежують коло одержувачів 
послуг, і їх робота не передбачає 
вихід за чітко прописані функції і 
обов’язки по відношенню до одер-
жувачів соціальних послуг.

У цій ситуації за межею компетен-
ції соціальних служб, з одного боку, 
залишаються люди, які потребують 
уваги та сприяння з боку громади, 

Розділ 2
Роль місцевого самоврядування 
та громадських організацій 
у розвитку паліативної допомоги 
в Україні

С. А. Горбунова-Рубан, 
заступник міського голови з питань 

охорони здоров’я та соціального захисту 
населення; кандидат соціологічних наук; 

професор кафедри гуманітарної та соціальної 
політики Харківського регіонального 

інституту Національної академії державного 
управління при Президентові України

2.1. Ефективність співпраці органів місцевого 
самоврядування м. Харкова з громадськими 
організаціями соціального спрямування  
(«Єдина соціальна мережа» — 13 років роботи 
на ринку соціальних послуг Харкова)
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а з іншого — люди, які хочуть і мо-
жуть запропонувати громаді ті по-
слуги і види підтримки, які знахо-
дяться поза компетенцією офіційних 
соціальних служб. Як правило, це ті 
об’єднання громадян, в які входять 
люди — носії соціальних проблем, 
а також організації, що виникли за 
професійною ознакою та готові за-
пропонувати свою допомогу і під-
тримку носіям проблем.

Саме така ситуація послужи-
ла мотивом до виникнення у місті 
Харкові міського соціального проек-
ту «Єдина соціальна мережа».

13 років (з 1999 року) в Харкові 
працює міський соціальний проект 
«Єдина соціальна мережа» (ЄСМ). 
Метою його роботи є:
— об’єднання розрізнених зусиль 

усіх громадських організацій со-
ціальної спрямованості для на-
дання допомоги і підтримки жи-
телям територіальної громади;

 обмін досвідом, інформацією між 
учасниками ЄСМ для підвищення 
якості послуг, що надаються насе-
ленню;

— участь в корпоративних проек-
тах, проведення спільних міських 
заходів;

— організація додаткових робочих 
місць всередині ЄСМ, в першу 
чергу, для людей не здатних на 
рівних конкурувати на ринку пра-
ці;

— створення системи роботи з во-
лонтерськими командами;

— зниження витрат на соціальну по-
слугу, шляхом залучення суспіль-
ного і людського ресурсу.

У результаті роботи сформова-
ний механізм реалізації взаємодії 
органів місцевого самоуправління 
з об’єднаннями громадян соціальної 
спрямованості, а саме:
— проведення щорічних конкурсів 

соціальних проектів (за певними 
напрямами). З 2009 року в рамках 
ЄСМ проводиться конкурс про-
позицій на виконання соціально-
го замовлення;

— відбір переможців конкурсів та 
укладання з ними договорів про 
спільну діяльність;

— супровід громадських організа-
цій у процесі реалізації пропо-
зицій на виконання соціального 
замовлення та соціальних про-
ектів, шляхом проведення тренін-
гів, робочих зустрічей, семінарів, 
круглих столів, конференцій;

— аналіз ефективності роботи соці-
ального проекту ЄСМ.
Формули ефективності співп-

раці:
— залучення позабюджетних коштів 

на ринок соціальних послуг міста 
для реалізації проектів;

— розвиток волонтерського руху, 
і, як результат громадської ак-
тивності населення — зростання 
коефіцієнта волонтерів до одного 
робочого місця.

Крім того, ефективність соціальних 
проектів визначається такими по-
казниками як:

— кількість послуг, що надаються 
населенню;

— види послуг, що надаються;
— наявність навчальних програм;
— кількість одержувачів послуг;
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— інформаційна складова (надання 
та поширення інформації про со-
ціальні послуги проекту).
результатами спільної робо-

ти є:
1. Зменшення соціальної напруги 

в територіальній громаді;
2. Зміна ставлення влади до гро-

мадських організацій та громадських 
організацій до влади. Зростання ролі 
громадських організацій у розробці 
стратегії розвитку ринку соціальних 
послуг міста, формування соціальної 
політики міської ради. (З 2008 ро-
ку працює Велика Громадська Рада 
(ВГР) з питань соціальної політики 
при Харківському міському голові).

3. Підвищення якості роботи гро-
мадських організацій в умовах співп-
раці з владою.

4. Збільшення учасників відно-
син на ринку соціальних послуг, як 
об’єктів, так і суб’єктів. Підвищення 
якості та кількості соціальних послуг.

5. Залучення додаткових ко-
штів на ринок соціальних послуг. 
Створення міжвідомчих зв’язків як 
основи реалізації принципу надан-
ня комплексної соціальної послуги.

6. Наявність додаткових робочих 
місць у системі соціальних проектів.

7. Розвиток волонтерського руху, 
як результат громадської активності 
населення.

8. Формування активного спо-
собу життя жителів територіальної 
громади.

9. Надання соціальних послуг, 
які вперше були запропоновані в 
Харкові і працюють нині:

— 2000 р. — послуга раннього втру-
чання для дітей з проблемами 
розвитку;

— 2004 р. — інформаційні соціальні 
послуги: розробка, впроваджен-
ня і розвиток системи загально-
міських інформаційних сайтів;

— 2006 р. — розробка, впроваджен-
ня і розвиток системи інформа-
ційних соціальних електронних 
офісів;

— 2006 р. — робота клубів актив-
ного довголіття;

— 2008 — транспортна соціальна 
послуга для інвалідів-візочників 
«інватаксі»;

— 2009 р. — послуга супроводу не-
зрячих;

— 2009р — послуга «Почуй мене!» 
для людей з обмеженням слуху: 
виклик екстрених служб та інші 
соціальні послуги;

— 2009 р. — комплексна психо-со-
ціально-духовна підтримка паці-
єнтів хоспісу та членів їхніх сімей.
10. Як результат формування 

і надання цих послуг — перемо-
га в 2010 році в III Міжнародному 
огляді-конкурсі міських практик 
«Краще місто СНД та ЄврАзЕС», що 
був ініційований МАМ у взаємодії з 
Мінрегіонрозвитку РФ, Виконкомом 
СНД, Інтеграційним комітетом 
ЄврАзЕС і ВСМС в інтересах соці-
ально-економічного розвитку вели-
ких міст.

Місто Харків було нагороджене 
двома дипломами за впроваджен-
ня кращих соціальних практик і тех-
нологій. Перемога в конкурсі дала 
місту можливість показати наявні 
досягнення, рівень розвитку, якість 
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управління, наочно продемонстру-
вати свій ресурсний потенціал, що 
забезпечує стабільний соціально-
економічний розвиток міста.

Всього з 2000 по 2012 роки в 13-
ти конкурсах соціальних проектів 
«Єдина соціальна мережа»:
— взяли участь 709 соціальних про-

ектів;
— укладено 506 договорів про 

спільну діяльність (з них фінан-
сова підтримка за рахунок коштів 
міського бюджету — 442);

— коефіцієнт залучених коштів на 
одну бюджетну гривню в серед-
ньому склав 3:1;

— до роботи залучено 12,2 тис. во-
лонтерів;

— у системі «ЄСМ» створено 1 535 
робочих місць;

— коефіцієнт волонтерів до одного 
робочого місця склав 8:1;

— жителям міста було надано понад 
5 млн. різних соціальних послуг.
У грудні 2012 — січні 2013 року 

проводився 14-й Конкурс соціаль-
них проектів і 6-й Конкурс пропо-
зицій на виконання соціального за-
мовлення.

Конкурси 2013 показали рекорд-
ну кількість учасників і представле-
них соціальних пропозицій і про-
ектів, що свідчить про формування 
активної громадянської і життєвої 
позиції жителів територіальної гро-
мади у прагненні до самостійного 
забезпечення безпечної та комфорт-
ної життєдіяльності.

Партнерські відносини з громад-
ськими організаціями, які сьогод-
ні демонструють інноваційні форми 
в соціальному обслуговуванні на-

селення, забезпечують новий етап 
розвитку ринку соціальних послуг 
в Харкові.

Перед експертною радою з реа-
лізації соціального проекту «Єдина 
соціальна мережа» стояло нелегке 
завдання з визначення перемож-
ців конкурсу, яким буде надана фі-
нансова підтримка за рахунок ко-
штів міського бюджету в 2013 ро-
ці. Переможцями конкурсу визнані 
53 громадські організації, які внесли 
74 пропозиції та соціальних проекти, 
з них 11 організацій, які вперше бра-
ли участь у конкурсах, отримали фі-
нансову підтримку на їх реалізацію.

Фінансова підтримка склала від 
10 тис. грн. до 60 тис. грн.

У зв’язку з розвитком партнер-
ських відносин між органами міс-
цевого самоврядування та громад-
ськими організаціями змінився рі-
вень роботи і модель поведінки 
структур місцевого самоврядуван-
ня. Це відбулося в основному за-
вдяки тому, що постійний діалог з 
представниками територіальної гро-
мади прискорює процес отримання 
інформації про наявні соціальні про-
блеми, формує адекватне ставлення 
до них і оптимізує процес прийняття 
рішень щодо їх пом’якшення.

Взаємне співробітництво прино-
сить користь не тільки органам міс-
цевого самоврядування і клієнтам 
громадських організацій, а й самим 
громадським організаціям. До сьо-
годнішнього моменту в порівнянні 
з початком співпраці спостерігаєть-
ся позитивна динаміка в розвитку 
громадських організацій:
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— значно підвищилася дісципліна 
в організаціях-партнерах, якісно 
змінився рівень роботи як з клі-
єнтами, так і з партнерами. Це 
відбулося багато в чому завдяки 
можливості використання у сво-
їй діяльності моделі роботи ви-
конавчих органів місцевого са-
моврядування;

— істотно розширилися можливості 
отримання професійної інформа-
ції для підвищення ефективності 
діяльності організації.
Усе наведене вище свідчить про 

необхідність подальшої взаємодії 
сфери соціального захисту населен-
ня на основі ідеї соціального парт-
нерства, в якому державні та гро-
мадські організації можуть виступа-
ти рівноправними партнерами.

Отримані результати дозволяють 
зробити висновок про те, що роз-
виток партнерських відносин між 
органами місцевого самоврядуван-
ня та громадськими організаціями 
сприяє позитивному розвитку рин-
ку соціальних послуг, збільшенню 
фінансування соціальних програм, 
розширенню напрямів діяльності 
громадських організацій.

У населення спостерігається 
більш позитивне ставлення до гро-
мадських організацій та їхніх послуг, 
ніж до державних установ, оскільки 
перші за своєю природою більш ди-
намічні і можуть в короткі терміни 
видозмінювати свої послуги, орієн-
туючись, насамперед, на потреби 
клієнтів (дизайн послуги, що нада-
ється громадськими організаціями, 
як правило, нестандартний і більш 
динамічний).

Починаючи з 2009 року одним 
з напрямків соціального замовлен-
ня Харківської міської ради громад-
ським організаціям соціальної спря-
мованості на щорічному міському 
конкурсі «Єдина соціальна мережа» 
є напрямок з надання соціально-ме-
дичних послуг та інформування на-
селення з питань профілактики он-
кологічних (ракових) захворювань.

Злоякісні новоутворення відно-
сяться до патології, яка в усіх роз-
винених країнах має тенденцію до 
зростання.

Аналогічна тенденція має місце і 
на Харківщині.

У випадках, коли хвороба не під-
дається лікуванню, для вирішення 
проблем, що постають перед неви-
ліковними вмираючими хворими, а 
також їхніми сім’ями, служить палі-
ативна допомога, яка в сучасному 
розумінні розглядається як комп-
лексна система заходів медичного, 
психологічного, соціального і духо-
вного характеру, спрямована на все-
бічну підтримку хворого та членів 
його сім’ї.

Паліативна допомога надається 
в спеціалізованих медичних уста-
новах — хоспісах. У Харкові при 
міській багатопрофільній лікарні 
№17 другий рік успішно функціонує 
відділення хоспісу на 50 місць, де 
надається допомога онкологічним 
хворим. З червня 2012 року, після 
завершення ремонту та реконструк-
ції, планується відкрити другу чергу 
хоспісу на 30 ліжок.

У зв’язку з цим для Департаменту 
охорони здоров’я ключовими є: 
впровадження специфіки та філо-
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софії паліативної допомоги в прак-
тику медичних установ; визначення 
її місця і ролі в сучасній медицині 
та суспільстві в цілому; вибір змісту 
і конкретних форм організації та ре-
алізації паліативної допомоги; зміна 
ставлення суспільства до невиліков-
но хворих людей.

На відміну від радикального ме-
дичного втручання, мета якісної па-
ліативної допомоги, в першу чер-
гу, — полегшення фізичного стану 
хворого: подолання болю і усунення 
інших негативних проявів хвороби 
(лікування симптомів); крім цього, 
підтримка його психо-емоційного 
і духовного стану, а також поліп-
шення соціальних умов життя хво-
рого і його сімейного оточення.

Очевидно, що вирішувати дані 
завдання силами тільки обмеже-
ного штату медичних працівників 
хоспісу складно. Тому дуже своє-
часним виявилися соціальні про-
екти Харківського обласного бла-
годійного фонду «Соціальна служ-
ба допомоги» «Рука допомоги» та 
Харківської обласної громадської 
організації «Соціальний Всесвіт»: 
«Створення громадської молодіж-
ної волонтерської служби хоспіс-
ної допомоги «Ера милосердя». 
Основними цілями проектів є па-
ліативна медична допомога і така 
необхідна комплексна психо-соці-
ально-духовна підтримка пацієнтів 
хоспісу та членів їх сімей, яка допо-
внює паліативну медичну допомогу; 
а також — формування громадської 

психолого-педагогічного середови-
ща для соціального виховання і роз-
витку духовності сучасної молоді 
в процесі усвідомленої соціально 
значущої волонтерської діяльності 
в умовах хоспісу.

У всьому світі існує практика ма-
сової волонтерської підтримки палі-
ативної медицини. Створити атмос-
феру єдиної міждисциплінарної ко-
манди в хоспісі, здатної ефективно 
задовольняти різнобічні гуманітарні 
потреби паліативних пацієнтів — ще 
одне важливе завдання для адміні-
страції лікарні, персоналу хоспісу, 
активістів громадських організацій 
та волонтерського корпусу молодіж-
ної служби «Ера милосердя».

Харківський обласний благодій-
ний фонд «Соціальна служба допо-
моги» в рамках соціального замов-
лення провів 9–10 жовтня 2012 со-
ціальну акцію «Рука допомоги», яка 
приурочена до Всесвітнього Дня па-
ліативної та хоспісної допомоги.

Таким чином, соціальні проек-
ти, які реалізуються спільно гро-
мадськими організаціями, Департа-
ментом праці та соціальної полі-
тики та Департаментом охорони 
здоров’я Харківської міської ради, 
в рамках міського соціального про-
екту «Єдина соціальна мережа», 
спрямовані на розвиток ринку со-
ціально-медичних послуг та надають 
унікальні інформаційні послуги, які 
сприяють формуванню здорового 
способу життя жителів територіаль-
ної громади міста.
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в Україні щороку сотні тисяч лю-
дей страждають від важких та 
невиліковних хвороб. Усім їм 

потрібна кваліфікована комплексна 
допомога. Одним з головних за-
вдань паліативної допомоги є ствер-
дження цінності та забезпечення гід-
ного життєвого кінця невиліковно 
хворих.

Світовий досвід свідчить, що са-
ме паліативна та хоспісна допомога, 
застосовує комплексний мультидис-
циплінарний підхід, адекватно реа-
гує на потреби паліативних хворих 
та їх рідних, сприяє якості життя, що 
зумовлює велике соціально-еконо-
мічне значення цього інноваційного 
напрямку охорони здоров’я та соці-
ального захисту населення.

Аналізуючи існуючу ситуацію в 
Україні по паліативній медицині вра-
ховуючи зростання рівня онкологіч-
них захворювань населення доходи-
мо до висновку невідкладного ство-
рення в регіонах служб та закладів 
паліативної та хоспісної допомоги із 
залученням благодійних, релігійних, 
громадських, організацій при тісній 
співпраці з органами місцевого са-
моврядування та виконавчої влади.

Налагодження співпраці органів 
місцевого самоврядування та гро-
мадських організацій дозволяє за-
безпечити права паліативних хворих 
та членів їх родин через координа-
цію діяльності.

Основами законодавства України 
про охорону здоров’я визначено, 
що органи місцевого самовряду-
вання в межах своїх повноважень 
зобов’язані брати участь у реалі-
зації державної політики стосовно 
питань охорони здоров’я. Функції 
органів місцевого самоврядування 
регіонального рівня (районних та 
обласних рад) є підґрунтям для роз-
витку не тільки соціально-медичної 
спрямованості, а й міжрегіонально-
го та транскордонного співробітни-
цтва в напрямку впровадження палі-
ативної та хоспісної допомоги.

До пріоритетних завдань ор-
ганів місцевого самоврядування 
входить:

1. Розробка політики розвитку 
паліативної допомоги на місцевому 
рівні, затвердження та фінансування 
регіональних програм.

2. Реалізація програм соціально-
го захисту населення через підтрим-

В. А. Шевчук, 
голова правління Благодійної організації «Загальне об’єднання соціум», 

Член правління ВГО «Українська ліга сприяння розвитку паліативної 
та хоспісної допомоги»

2.2. Роль органів місцевого самоврядування 
та громадських організацій у розвитку 
паліативної допомоги в Україні. 
Досвід м. Виноградово
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ку незахищених груп паліативних 
пацієнтів.

3. Включення в навчальні про-
грами підготовку фахівців з надання 
паліативної допомоги.

4. Участь та співфінансування 
грантових проектів в конкурсних 
програмах донорських інституцій.

5. Підтримка заходів фандрей-
зингу в партнерстві з громадськи-
ми організаціями.

6. Налагодження міжнародної ін-
ституційної співпраці в розвитку па-
ліативної допомоги.

Не менш важливим в розвитку па-
ліативної допомоги є роль недержав-
них громадських організацій, які кон-
центрують свої зусилля на наданні 
фінансової підтримки. Вони постійно 
знаходяться в пошуку фінансових ре-
сурсів, проведенні фандрейзингових 
заходів, спрямованих на отримання 
коштів для закупівлі необхідного об-
ладнання, медикаментів (знеболюва-
чів), витратних матеріалів тощо.

Громадські організації актив-
но сприяють пошуку, залученню та 
координації волонтерів, які готові 

надати психологічну, емоційну під-
тримку пацієнтам. Також для робо-
ти служб та закладів паліативної до-
помоги необхідні засоби по догля-
ду,  інвалідні візки, спеціальні ліжка,  
проти пролежневі матраци тощо. Це 
все можуть надавати волонтери, а 
громадські організації у свою чергу 
беруть на себе роль координатора 
роботи волонтерів.

Для повноцінного функціонуван-
ня служб та закладів паліативної до-
помоги необхідна широка інформа-
ційна підтримка, так як «хоспіс» в 
свідомості значної частини населен-
ня України асоціюється із «будинком 
смертників». Таким чином, інформа-
ційна підтримка допомагає не тільки 
залучати додаткові кошти, знаходи-
ти нових волонтерів, а також форму-
вати громадську думку, роз’яснюючи 
суспільству призначення паліатив-
ної та хоспісної допомоги.

До пріоритетних завдань гро-
мадських організацій входить:

1. Покращення інформованості та 
обізнаності населення основам на-
дання паліативної допомоги.
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2. Впровадження системи фан-
дрейзингу та благодійних заходів 
з метою залучення коштів для під-
тримки служб паліативної та хоспіс-
ної допомоги.

3. Пошук позабюджетних коштів 
для підтримки служб та закладів па-
ліативної допомоги шляхом участі в 
грантових конкурсах.

4. Розвиток волонтерського руху.
5. Привернення уваги громад-

ськості до питання якості життя не-
виліковно хворої людини на остан-
ніх етапах життя.

6. Підтримання меценацтва.
Отже, співпраця органів місце-

вого самоврядування і громадських 
організацій, використання бюджет-
них джерел фінансування та джерел 
благодійних інституцій, дозволяє до-
сягти якісних результатів щодо роз-
витку та забезпечення доступнос-
ті паліативної допомоги. В умовах 
України є важливою співпраця орга-
нізацій державних структур та гро-
мадських для забезпечення інтере-
сів людей з обмеженим прогнозом 
життя та членів їх родин.

На прикладі Виноградівського 
району Закарпатської області мож-
на промоделювати успішний при-
клад плідної співпраці органів місце-
вого самоврядування з інституціями 
регіонального розвитку та громад-
ськими об’єднаннями.

Починаючи з 2007 року, керівни-
цтвом Виноградівської районної ра-
ди проводилась інформаційна ком-
панія щодо призначення та цілей 
паліативної допомоги. Депутатський 
корпус мав практичну можливість 
відвідати Івано-Франківський облас-

ний хоспіс, що надало поштовху для 
подальших реальних дій в даному 
напрямку.

За допомоги КП «Агенції місце-
вого розвитку Виноградівщини» ор-
ганами місцевого самоврядування 
шляхом участі в існуючих програмах 
та грантових конкурсах розроблено 
концепцію стратегії розвитку паліа-
тивної допомоги в регіоні.

Першим кроком було розширен-
ня кола зацікавлених сторін через 
створення громадської та благодій-
ної організацій.

Другим важливим кроком було 
приєднання до Європейських про-
грам для залучення додаткових дже-
рел фінансування.

Особливу увагу слід звернути на 
плідну співпрацю з Міжнародним 
фондом «Відродження». Команда 
програми «Громадське здоров’я», 
компонента «Паліативна допомога», 
професійно підійшла до вирішення 
проблеми, змогла об’єднати по всій 
країні розрізнені групи в єдину ор-
ганізацію «Всеукраїнська Ліга спри-
яння розвитку паліативної допомоги 
в Україні» і направила вектор дій на 
отримання результату.

Здавалося б, при невеликих об-
сягах фінансування за три роки бу-
ло досягнуто відчутних результатів, 
що дозволяють оптимістично про-
гнозувати рішення проблем, як на 
організаційному, так і на законодав-
чому рівні. Вирішено питання зне-
болювання, є реалізовані інструмен-
ти впровадження служб паліативної 
допомоги на базі лікувальних закла-
дів, напрацьовані формуляри робо-
чої документації, а найголовніше, — 
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доведена до суспільства інформація 
про сутність паліативної допомоги 
та можливості її отримання.

Третім кроком стало набуття між-
народного досвіду через програму 
Агентства США з міжнародного роз-
витку (USAID), а саме вдалось досяг-
нути необхідних знань та навичок як 
в паліативі, так і в менеджменті че-
рез стажування в діючих закладах.

Четвертим кроком було прак-
тичне відпрацювання на основі пі-
лотних моделей схеми стаціонару, 
виїзної консультативної служби та 
розбудові регіональної мережі, що 
призвело до реалізації міжнародно-
го проекту створення Регіонального 
Центру Паліативної Допомоги.

Безумовно, всі кроки зробле-
ні по «Цілині», тобто в умовах від-
сутності дієвих моделей та норма-

тивно-правової бази. Але власний 
досвід став основою для заповне-
ння «вакууму» через сприяння ВГО 
«Українська Ліга паліативної та хос-
пісної допомоги» та Міжнародного 
Фонду «Відродження». Завдяки їх 
організаційній та фінансовій під-
тримці вдалось отримати позитив-
ні результати, які демонструють ре-
альність розбудови системи паліа-
тивної допомоги не тільки в окремо 
взятому регіоні, але і в Україні в 
цілому.

Є ще багато проблем, в тому числі 
і по спрощенню системи знеболен-
ня, напрацювання алгоритму співп-
раці Міністерства охорони здоров’я 
та Міністерства соціальної політики 
України. Але шлях обраний, коман-
да згуртована, зв’язки налагоджені, 
процес розвивається.
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Надання паліативної допомоги 
вдома — це невід’ємна скла-
дова системи паліативної до-

помоги, адже 80% пацієнтів з неви-
ліковними хворобами воліють пере-
бувати і помирати вдома. Це право 
пацієнта — самостійно визначати, де 
саме він хоче прожити останні ро-
ки свого земного життя, і обов’язок 
держави — зробити все можливе, 
щоб такий пацієнт отримав макси-
мально якісну медико-соціальну до-
помогу незалежно від місця його 
знаходження.

У більшості ситуацій, лікарі вва-
жають за краще направляти тяж-
кохворих у стаціонарні медичні за-
клади. Це пов’язано, в першу чергу, 
з перевантаженістю лікарів первин-
ної ланки, які повинні обслуговува-
ти велику кількість пацієнтів. Також 
слід пам’ятати про брак практичних 
знань і навичок: у більшості випад-
ків, до хронічно хворих пацієнтів 
відбуваються нерегулярні візити, а 
догляд за ними повністю лягає на 
плечі родичів. З іншого боку, брак 
ресурсів є важливою перепоною, 
будь то відсутність лікарських засо-
бів, зокрема знеболюючих, або за-
собів догляду, які будуть потрібні 
важко хворому.

У разі госпіталізації в статаціо-
нарні медичні установи, які пови-
нні надавати паліативну допомо-

гу, пацієнту неможливо гаранту-
вати комплексне обслуговування. 
Хоспісів або паліативних відділень 
при стаціонарних медичних устано-
вах, які могли б пишатися комплек-
сною допомогою тяжкохворим па-
цієнтам, в Україні не так багато. А 
служб допомоги вдома — ще мен-
ше. Але потреба у такому вигляді 
допомоги не знижується. Навпаки, 
загальна тенденція старіння насе-
лення, низька народжуваність, ви-
сока смертність від онкологічних та 
інших захворювань повинні спону-
кати Міністерство охорони здоров’я 
України до розробки необхідної 
нормативно-правової бази, впрова-
дження стандартів Всесвітньої орга-
нізації охорони здоров’я з надання 
паліативної допомоги та адекватно-
го знеболення.

МФ Відродження» протягом 
останніх п’яти років активно співп-
рацює з профільними державними 
структурами та відомствами, гро-

2.3. Досвід роботи МФ «Відродження»

К. Ю. Шаповал, 
менеджер компоненту «Паліативна допомога» 

програм «Громадське здоров’я» 
МФ «Відродження»
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мадськими організаціями та медич-
ним співтовариством для створен-
ня системи паліативної допомоги 
в Україні.

У пріоритети діяльності Фонду, 
програми «Громадське здоров’я» 
входить і підтримка ініціатив щодо 
створення виїзних служб паліатівной 
допомоги вдома. Сьогодні успішно 
функціонують служби в Донецьку, 
Івано-Франківську, Миколаєві та у 
м. Виноградові Закарпатської облас-
ті. Основна мета діяльності служб, 
спільно з державними медичними 
установами, — надання комплексної 
допомоги паліативним хворим вдо-
ма, включаючи і забезпечення адек-
ватного знеболення.

Успіх діяльності виїзної служби 
визначається в оцінці якості надан-
ня послуг, як медичним персоналом, 
так і пацієнтами або їх родичами. 
Крім цього, важливим показником 
є забезпечення фінансової стійкос-
ті проекту, адже фінансування від 
Фонду не може бути гарантованим 
більш ніж на три роки. Таким чи-
ном, команди з надання паліативної 
допомоги вдома можуть планувати 
свою діяльність і забезпечення її 
фінансування самостійно, за раху-
нок залучення додаткових коштів 
від інших донорських організацій, 
збору пожертвувань, або за раху-
нок меценатів.

Інший шлях — це виділення ко-
штів з місцевих бюджетів для під-
тримки штатної одиниці виїзної служ-
би на базі державного медичного за-
кладу. Три команди: з Виноградово, 
Івано-Франківська та Донецька, 
вже працюють як повноцінні під-

розділи державних медичних уста-
нов, відповідно, Виноградівської 
районної лікарні, Обласного Івано-
Франківського центру паліативної 
допомоги і в Куйбишевському ра-
йоні м. Донецька при Центрах пер-
винної медико-соціальної допомоги 
№7 і №8.

Хоча МОЗ України протягом вже 
двох років відкладає затверджен-
ня «Положення про мультидисци-
плінарну команду паліативної допо-
моги «Хоспіс вдома», яке було роз-
роблено фахівцями Ліги паліативної 
допомоги, практикуючими лікарями, 
експертами Фонду, діяльність служб 
здійснюється відповідно до рішень 
обласних і міських управлінь охо-
рони здоров’я. Виділення бюдже-
ту, формування штатів і залучення 
фахівців — досить довгий і склад-
ний процес. Але як тільки паліа-
тивні хворі та їхні рідні починають 
отримувати якісну допомогу вдома, 
питання про необхідність реалізації 
проекту і підтримку цієї ініціативи з 
боку місцевого бюджету, фактично, 
більше не виникає. Таке розумін-
ня було досягнуто в Закарпатській 
та Івано-Франківській областях, у м. 
Донецьку.

Після затвердження Міністер-
ством охорони здоров’я України 
Наказу №41 «Про організацію палі-
ативної допомоги», постало питан-
ня про необхідність затвердження 
стандартів надання послуг паліа-
тивної допомоги для хоспісів, від-
ділень, виїзних служб. Повинен бу-
ти визначений єдиний стандарт на-
дання паліативної допомоги вдома. 
Наприклад, вимоги до персоналу, 
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склад мультидисциплінарної коман-
ди, навантаження, перелік медичних 
послуг, механізм взаємодії з інши-
ми медичними установами та со-
ціальними службами, зразкові та-
белі оснащення служби та ін. Тому 
ми вважаємо проекти, підтримані 
Фондом, пілотними. Адже саме на 
досвіді цих служб ми могли вивчи-
ти основні перешкоди у формуван-
ні штатів, потреби у фінансуванні, 
оснащенні.

Протягом 2012–2013 років Фонд 
підтримував дослідження розрахун-
ку вартості послуг паліативної допо-
моги вдома. Основними партнера-
ми в проведенні дослідження стали 
БФ «Мати Тереза» та Школа громад-
ського здоров’я Києво-Могилянської 
Академії. Офіційний звіт досліджен-
ня готується до подання восени 2013 
року, але зараз вже можна зроби-
ти певні висновки щодо порівнян-
ня витрат на функціонування полі-
клінічної патронажної служби та ви-
їзної служби паліативної допомоги 
вдома. Зокрема, функціональне на-
вантаження поліклінічної патронаж-
ної служби є мізерною порівняно 
зі стандартами надання паліативної 
допомоги вдома. Якщо виїзні служ-
би враховують максимальні потре-
би паліативних пацієнтів, включаючи 
медичні, духовні, соціальні, психоло-
гічні потреби, приділяючи увагу від-
носинам в сім’ї і стану членів сім’ї па-
ліативного хворого, то поліклінічна 
патронажна служба виконувала про-
тягом останніх років тільки техніч-
ну функцію донесення і підвезення 
опіоїдних анальгетиків паліативним 
пацієнтам. Більше того, на адекватне 

знеболення пацієнтам навряд чи до-
водилося розраховувати, бо графік 
роботи патронажної служби — до 
15:00. Обов’язки з надання знеболен-
ня у вечірній і нічний час були по-
кладені на швидку допомогу. Графік 
введення, наприклад, ін’єкційного 
морфіну, не дотримувався. Тобто ви-
моги введення морфіну кожні чоти-
ри години не виконувалися; морфін 
призначався в останній період жит-
тя пацієнта; пацієнти з хронічним бо-
льовим синдромом, але без онколо-
гічного діагнозу, не могли отримати 
необхідні знеболюючі.

З 1 січня 2013 року служба швид-
кої допомоги була реформована. 
Діюча служба невідкладної медич-
ної допомоги тепер не може на-
давати послуги зі знеболювання 
хронічно хворим пацієнтам. Та й не 
зобов’язана. Адекватну медичну до-
помогу зобов’язаний надавати діль-
ничний терапевт або сімейний лікар, 
забезпечуючи при цьому знеболюю-
чими з медичної установи, або ви-
писуючи рецептурний бланк фор-
ми Ф-3.

У той же час, виїзні служби па-
ліативної допомоги повинні забез-
печувати графік роботи 7 днів на 
тиждень по 24 години на добу. Вони 
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повинні виписувати знеболюючі, в 
тому числі опіоїдні анальгетики, на 
рецептурних бланках форми Ф-3; на-
вчаючи рідних контролю прийняття 
ліків і принципам догляду за важко 
хворими пацієнтами, надаючи по-
слуги з догляду, виконуючи всі ме-
дичні призначення, коригуючи ліку-
вання, і найголовніше — звертаючи 
увагу на різні потреби пацієнта та 
його родини, при цьому чітко коор-
динуючи свої дії з сімейним лікарем.

Місце і роль виїзних служб ще 
мають бути визначені в системі ме-
дичних послуг, зокрема практиками 
та пацієнтами. Адже паліативна до-
помога — це, в першу чергу, пова-
га до людської гідності, це медична 

допомога, орієнтована на потреби 
пацієнта і його сім’ю, це допомога 
всеосяжна, комплексна.

Сподіваємося, що МФ «Відро-
дження» зможе і далі підтримувати 
впровадження кращих практик па-
ліативної допомоги в систему охо-
рони здоров’я України.
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Історія розвитку паліативної допомоги в Україні:  
законодавчі ініціативи. короткий екскурс.
Перші законодавчі ініціативи 

з питань паліативної допомоги в 
Україні з’явилися на початку 2000 
року. Зокрема, 23.02.2000 р. було ви-
дано наказ МОЗ України №33, яким 
було затверджено штатний розпис 
хоспісу, як окремого лікувального 
закладу. У цей час в Україні вже ді-
яло кілька закладів, які надають па-
ліативну допомогу, зокрема хоспіси 
у Львові та Івано-Франківську.

Питання, що стосуються паліатив-
ної допомоги в Україні, піднімають-
ся з ініціативи громадських органі-
зацій, зокрема Всеукраїнської Ради 
захисту прав та безпеки пацієнтів та 
Всеукраїнської Асоціації паліативної 
допомоги починаючи з 2006 року. 
Розпочинається співпраця з пред-
ставниками церков та релігійних ор-
ганізацій, а також з міжнародним 
співтовариством, участь українських 
лікарів-практиків та громадських ді-
ячів у конференціях і семінарах з 
паліативної допомоги зокрема в 
Молдові, Румунії, Грузії, Угорщині, 
Франції та інших зарубіжних країнах 

з метою вивчення досвіду паліатив-
ної допомоги в світі.

З 2008 р., за сприяння Міністра 
охорони здоров’я України 
В.М.Князевича, значно активізувала-
ся розробка та обговорення проек-
тів нормативних документів, вдоско-
налення чинної нормативно-право-
вої бази, що стосується паліативної 
допомоги.

У квітні 2008 року з ініціативи 
громадськості Міністерство охо-
рони здоров’я України створило 
Координаційну Раду з розвитку па-
ліативної та хоспісної допомоги в 
Україні (наказ МОЗ України №210 від 
17.04.2008 р.). Рада виконувала за-
вдання з міжвідомчої координації 
діяльності державних установ, ві-
домств, наукових медичних установ 
щодо подальшого розвитку систе-
ми паліативної та хоспісної допомо-
ги населенню, забезпечення міжсек-
торального співробітництва у роз-
робці державної Програми розвитку 
хоспісної та паліативної допомоги в 
Україні на період до 2014 року.

2.4. Потреба та можливості розвитку в Україні 
системи надання паліативної допомоги 
вдома

Л. П. Брацюнь, 
виконавчий директор ВГО «Українська ліга сприяння розвитку 

паліативної та хоспісної допомоги»;
А. В. Царенко, 

кандидат медичних наук, доцент кафедри паліативної 
та хоспісної медицини НМАПО ім П. Л. Шупика, радник 

Голови Правління ВГО «Українська ліга сприяння розвитку 
палліативної та хоспісної допомоги»
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У липні 2008 р. згідно з нака-
зом Міністерства охорони здоров’я 
України №159–О від 24.07.2008 р. бу-
ло створено Інститут паліативної та 
хоспісної медицини МОЗ України, 
який в 2013 році був реорганізова-
ний у Національний клінічний на-
уково-практичний центр паліатив-
ної допомоги та визначений як ба-
зова (головна) науково-методична 
та клінічна установа Міністерства 
охорони здоров’я України з питань 
паліативної та хоспісної допомо-
ги. 26.06.2009 р. вперше за період 
незалежності України було видано 
наказ МОЗ України №463 «Про за-
твердження заходів щодо розвитку 
паліативної допомоги в Україні на 
2009-2010 роки», а 29.04.2010 р. на 
колегії МОЗ України було розглянуто 
тему «Розвиток паліативної та хоспіс-
ної допомоги» окремим питанням.

23.12.2009 р. Верховною Радою 
України було прийнято Закон України 
«Про затвердження Загально дер-
жавної програми боротьби з он-
кологічними захворюваннями на 
період до 2016 року», в якому пе-
редбачаються завдання щодо по-
ліпшення надання паліативної допо-
моги онкологічним хворим, розши-
рення мережі хоспісів та відділень 
паліативної допомоги. 14.05.2010 р. 
було видано спільний Наказ МОЗ 
України та НАМН України №409/36 
«Про виконання завдань та захо-
дів Загальнодержавної програми бо-
ротьби з онкологічними захворю-
ваннями на період до 2016 року», в 
якому передбачені заходи з розви-
тку паліативної допомоги онкологіч-
ним хворим. Проте, наскільки нам 

відомо, цей напрям вже кілька ро-
ків поспіль взагалі не фінансується.

У 2009 р. фахівцями Інституту па-
ліативної та хоспісної медицини МОЗ 
України та представниками НУО бу-
ло розроблено проект Концепції 
Державної цільової соціальної про-
грами розвитку паліативної та хос-
пісної допомоги в Україні в 2016 р., 
яка була затверджена Міністерством 
охорони здоров’я України та пода-
но на розгляд Кабінету Міністрів 
України. Подальшого розвитку про-
ект не отримав.

Важливою подією, що значно ак-
тивізувала розвиток паліативної до-
помоги в Україні, було створення в 
2010 р. ВГО «Українська ліга сприян-
ня розвитку паліативної та хоспісної 
допомоги» як авторитетної потужної 
загальнонаціональної громадської 
організації, яка змогла продовжи-
ти на якісно новому рівні напрацю-
вання громадських організацій, кон-
солідувати зусилля громадськості і 
фахівців, вчених і державних служ-
бовців, політиків з метою сприяння 
розвитку системи паліативної допо-
моги в Україні. Становлення інститу-
ційного розвитку ВГО «Українська 
ліга сприяння розвитку паліатив-
ної та хоспісної допомоги» підтри-
мується протягом трьох років МФ 
«Відродження». Станом на липень 
2013 Ліга, яку очолив екс-міністр охо-
рони здоров’я України В. Князевич, 
має свої представництва в більшос-
ті регіонів України, співпрацює, згід-
но з підписаними меморандумами, 
з Міністерством охорони здоров’я 
України, Міністерством соціальної 
політики України, Державною служ-
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бою України з контролю за наркоти-
ками, Національною Академією на-
ук України, Національною Академією 
медичних наук України, Націо наль-
ною Академією педагогічних на-
ук України, Міністерством культу-
ри України, Асоціацією мерів міст 
України, кафедрою паліативної та 
хоспісної медицини НМАПО імені 
П. Л. Шупика.

З 2011 року Ліга є членом 
Європейської асоціації паліатив-
ної допомоги. Також Ліга розви-
ває міжнародне співробітництво з 
Європейською лігою паліативної до-
помоги Фландрії, Асоціацією палі-
ативної допомоги Баварії, посоль-
ством Республіки Польща, «Caritas» 
Австрія.

У 2010 році було видано най-
більшу кількість законодавчих до-
кументів, що регламентують надан-
ня паліативної допомоги, а також 
створено кафедру паліативної та 
хоспісної медицини. У травні 2010 
р. було видано спільний Наказ МОЗ 
України та НАМН України №409/ 36 
«Про виконання завдань та захо-
дів Загальнодержавної програми бо-
ротьби з онкологічними захворю-
ваннями на період до 2016 року», в 
якому передбачені заходи з розви-
тку паліативної допомоги онкологіч-
ним хворим, а в червні 2010 р. вий-
шов Наказ МОЗ України №483 «Про 
затвердження Примірного положен-
ня про лікарню «Хоспіс» (відділення, 
палату паліативного лікування) для 
хворих на туберкульоз».

17 лютого 2010 було прийнято по-
станову Кабінету Міністрів України 
№208 «Деякі питання удосконален-

ня системи охорони здоров’я», яким 
затверджено основні концептуаль-
ні напрями реформування системи 
охорони здоров’я, що передбача-
ють, зокрема, і створення установ 
для надання паліативної допомоги 
(хоспісів).

02.07.2010 р. було видано наказ 
МОЗ України від №531 «Про ство-
рення робочої групи з питань удо-
сконалення нормативно-правових 
актів щодо збільшення доступності 
паліативних пацієнтів з хронічним 
больовим синдромом в терміналь-
ній стадії життя до сучасних високо-
ефективних анальгетичних засобів, 
включаючи опіоїдні анальгетики».

У 2010 р. був створений Перший 
Формуляр лікарських засобів для 
надання паліативної та хоспісної 
допомоги («Державний формуляр 
лікарських засобів». Випуск 2010 
Додаток 9.). в 2011 році — Другий 
Формуляр лікарських засобів для на-
дання паліативної та хоспісної допо-
моги («Державний формуляр лікар-
ських засобів». Випуск 2011 Додаток 
8.), який був затверджений Наказом 
МОЗ України №159 від 23.03.2011 р.

У грудні 2010 р. організована ка-
федра паліативної та хоспісної ме-
дицини на базі Національної ме-
дичної академії імені П. Л. Шупика, 
першою в своєму роді на всій те-
риторії пострадянського простору. 
Співробітниками кафедри розробле-
ні навчальні програми тематичного 
удосконалення для лікарів і серед-
ніх медичних працівників первин-
ної та вторинної мережі і фахівців, 
зайнятих у спеціалізованих закладах 
онкологічного профілю, а також у 
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хоспісах та відділеннях паліативної 
допомоги.

Для розробки клінічних настанов, 
стандартів та клінічних протоколів 
контролю хронічного больового син-
дрому в онкологічних пацієнтів на-
казом МОЗ України від 27.09.2010 ро-
ку №810 була створена робоча гру-
па, до якої увійшли фахівці Інституту 
паліативної та хоспісної медицини 
МОЗ України, Державного експерт-
ного центру МОЗ України, Інституту 
фармакології та токсикології АМН 
України і лікарі, зайняті в області 
паліативної допомоги. Результатом 
діяльності робочої групи стало клі-
нічне керівництво «Контроль болю 
в онкології. Адаптоване клінічне ке-
рівництво, засноване на принципах 
доказової медицини» і «Клінічний 
протокол контролю болю в онколо-
гії», затверджені МОЗ України 2012 
році.

Одним з найбільш значних до-
сягнень у розвитку паліативної до-
помоги в Україні є доповнення до 
Закону України «Про внесення змін 
до Основ законодавства України про 
охорону здоров’я щодо удоскона-
лення надання медичної допомоги» 
від 07.07.2011 р., №3611-VI, окремої 
спеціальної статті 35-4, паліативна 
допомога, в ній поняття «паліативна 
допомога» законодавчо прозвучало 
вперше, де зазначено:

«На останніх стадіях перебігу не-
виліковних захворювань пацієнтам 
надається паліативна допомога, яка 
включає комплекс заходів, спрямо-
ваних на полегшення фізичних та 
емоційних страждань пацієнтів, а 
також надання психосоціальної і мо-

ральної підтримки членам їхніх сі-
мей.

Паліативна допомога надається 
безоплатно за направленням закла-
ду охорони здоров’я, в якому пацієн-
тові надавалася вторинна (спеціалі-
зована) чи третинна (високоспеціа-
лізована) медична допомога, з яким 
укладено договір про медичне обслу-
говування населення.

Порядок надання паліативної до-
помоги та перелік медичних пока-
зань для її надання визначаються 
центральним органом виконавчої 
влади у сфері охорони здоров’я».

З 21.01 2010 вступив в дію наказу 
МОЗ України №11 «Про затверджен-
ня Порядку обігу наркотичних засо-
бів, психотропних речовин і прекур-
сорів у закладах охорони здоров’я 
України», виконання якого виявило-
ся найбільш складним за останній 
час, а також ускладнило на практиці 
роботу практичного лікаря і відпо-
відно доступність пацієнтів до палі-
ативної допомоги та якісному зне-
болюванню.

Враховуючи вищевикладене, в 
результаті значних зусиль громад-
ськості, в тому числі ВГО «Українська 
ліга сприяння розвитку паліатив-
ної та хоспісної допомоги» і МФ 
«Відродження» 04.11.2011 р. було ви-
дано наказ МОЗ України від №759 
«Про створення робочої групи з 
питань удосконалення норматив-
но-правових актів зі знеболювання 
паліативних пацієнтів з хронічним 
больовим синдромом».

Як результат спільної роботи в 
робочій групі представників різ-
них державних установ: медичних 
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та правоохоронних органів, прак-
тикуючих лікарів а також представ-
ників громадських організацій бу-
ло підготовлено проект постанови 
про організацію використання нар-
котичних засобів у закладах охоро-
ни здоров’я, який був доопрацьо-
ваний у Державній службі України з 
контролю за наркотиками і внесений 
нею на розгляд Кабінету Міністра 
України. Довгоочікувана постанова 
Кабінету Міністрів України «Порядок 
придбання, перевезення, зберіган-
ня, відпуску, використання та зни-
щення наркотичних засобів, психо-
тропних речовин і прекурсорів у за-
кладах охорони здоров’я» №333 була 
прийнята 13 травня 2013 року. Його 
значення переоцінити важко. Можна 
сказати лише те, що ця постанова в 
корені змінила ситуацію на краще. 
За своєю суттю цей нормативний до-
кумент скасовує положення наказу 
МОЗ України №11, істотно спрощує 
використання лікарських наркотич-
них засобів на практиці, покращує 
доступність пацієнтів до знеболен-
ня, особливо амбулаторних пацієн-
тів і завершує перший етап роботи 
щодо поліпшення доступності опіо-
їдів і знеболення в Україні. Для то-
го, щоб норми постанови повністю 
вступили в дію на практиці, потріб-
но прийняти ряд відомчих актів МОЗ 
України, на що постановою відве-
дено 3 місяці. Якнайшвидше при-
йняття таких документів сприятиме 
подоланню низки нормативних пе-
решкод, створить передумови для 

доступності знеболення та полег-
шення страждань сотням тисяч на-
ших співгромадян.

До документів, що регламентує 
надання паліативної допомоги, які 
прийняті останнім часом, відносить-
ся також наказу МОЗ України «Про 
організацію паліативної допомоги в 
Україні» від 21 січня 2013 №41.

І, безсумнівно, найбільш вагомим 
кроком на шляху поліпшення до-
ступності до знеболення паліатив-
них пацієнтів в Україні став наказ 
МОЗ України від 1 лютого 2013 №77 
«Про державну реєстрацію (пере-
реєстрацію) лікарських засобів та 
внесення змін у реєстраційні мате-
ріали», згідно з яким до Переліку 
зареєстрованих лікарських засобів, 
які вносяться до державного реє-
стру лікарських засобів України, був 
внесений морфіну сульфат в таблет-
ках. Важливим чинником є і те, що 
виробником препарату стало вітчиз-
няне фармацевтичне підприємство 
ВАТ «ІнтерХім», м. Одеса. Станом на 
липень 2013 препарат вже надхо-
дить в аптечну мережу і лікувальні 
установи України.

Загалом можна сказати, що два 
нормативних документи — поста-
нова Кабінету Міністрів України, про 
який йшла мова вище і реєстрація 
в Україні морфіну в таблетках — 
це величезний крок, який зробила 
Україна за останній час у забезпе-
ченні прав паліативних пацієнтів до-
ступністю до адекватного та ефек-
тивного знеболювання.
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Потреба розвитку в Україні системи надання паліативної 
допомоги вдома.
В Україні перші хоспіси поча-

ли створюватися наприкінці 90-х 
років ХХ століття у Львові, Івано-
Франківську, Коростені. Протягом 
наступних 18 років почали діяти 
установи для надання паліативної 
допомоги в Києві, Харкові, Херсоні, 
Луцьку, Донецьку, Севастополі, 
Запоріжжі, Чернігові, Черкасах, 
Дубно і т.д. Дані Міністерства охо-
рони здоров’я України за 2013 свід-
чать, що у всіх цих установах разом 
узятих розгорнуто дещо більше 1000 
ліжок, хоча потреби набагато біль-
ше. Якщо взяти для розрахунків ре-
комендації ВООЗ, 8–10 ліжок на 100 
000 населення, то на 45 мільйонів 
населення України необхідно 4,5 ти-
сячі ліжок. Отже, задовольнити по-
треби в наданні кваліфікованої до-
помоги невиліковно хворим паці-
єнтам Україна здатна тільки на 20%. 
Крім того, реальна ситуація така, що 
в багатьох з цих установ через не-
достатнє фінансування неможли-
во створити таку систему надання 
допомоги, яка відповідала б стан-
дартам багатьох європейських кра-
їн. Наприклад, створити хоспіс на 
12–13 ліжок, як в Бельгії та Румунії, 
підготовленим персоналом з роз-
рахунку одна медична сестра для 
обслуговування 5 пацієнтів, або па-
ліативне відділення на 25–30 ліжок, 
як у Польщі, Австрії, Італії але стан-
дартно — одномісні палати із сан-
вузлами, з можливістю перебуван-
ня родичів, присутністю волонтерів, 
залом, який призначений для прове-
дення Богослужінь, задоволення ду-

ховних потреб: можливістю Сповіді 
та Причастя, траурної кімнатою для 
прощання з померлим. І головне, що 
це установа не має нагадувати лікар-
ню, це має бути скоріше будинок, в 
якому розуміють, люблять і поважа-
ють, вміють полегшити страждання, 
в якому найважливішим є ПАЦІЄНТ. 
А на сьогоднішній день в Україні че-
рез недофінансування системи охо-
рони здоров’я в більшості установ, 
де надається паліативна допомога 
не вистачає найнеобхіднішого — 
ліків, протипролежневих матраців, 
функціональних ліжок, навіть пред-
метів гігієни, які повинні купувати 
самі пацієнти. Кількість персоналу 
таких установ, згідно діючим нор-
мативним документам, абсолютно 
недостатня, щоб впоратися з фізич-
ним та емоційним навантаженням.

Потрібно враховувати і той факт, 
що протягом останніх років в Україні 
збільшилася кількість неонкологіч-
них хворих, які потребують стаці-
онарної та амбулаторної паліатив-
ної допомоги. Для цих пацієнтів не 
існує яких-небудь установ медико-
соціального профілю, де б за ними 
здійснювався сестринський догляд.

За статистикою зарубіжних дже-
рел, 85% осіб, які страждають неви-
ліковними хворобами на терміналь-
ній стадії хвороби, бажають залиша-
тися вдома, у колі близьких людей. 
За даними українських експертів, та-
ка ж ситуація притаманна і Україні. 
Допомога пацієнтам з онкологією, а 
також з хронічними невиліковними 
захворюваннями неонкологічного 



37Роль місцевого самоврядування та громадських організацій...

характеру в амбулаторних умовах 
забезпечується або онкологами або 
дільничними лікарями. Але осно-
вний обсяг догляду за пацієнтами в 
останній період життя лягає на плечі 
їхніх родичів, які не можуть забез-
печити його на високому якісному і 
кваліфікованому рівні. Враховуючи 
це, потреба в розвитку паліативних 
сервісів для допомоги паліативним 
хворим, які знаходяться вдома — 
виїзної мультидисциплінарної служ-
би — незаперечна.

Думка експерта Ліги, Дзвенислави 
Чайковської:

Паліативна допомога вдома пови-
нна бути заснована на базі терито-
ріальних медичних і соціальних уста-
нов, і ключова роль повинна бути 
надана сімейному лікарю. Саме пра-
цівники первинної медичної служби 
першими інформують пацієнта та/
або його родичів про підозру (або вже 
реальності) невиліковність захворю-
вання. Саме вони повинні забезпечи-
ти максимальну доступність до зне-
болення та зменшення симптомів, і 
в місті, і на селі. Саме сімейний лікар 
знає умови проживання та особли-
вості стосунків у сім’ї і може надалі 
супроводжувати членів родини після 
втрати близької людини. Тому осо-
бливий акцент у підготовці медич-
ного персоналу дільничних медичних 
територіальних центрів потрібно 
зробити вже зараз. Саме ці устано-
ви повинні стати базою для виїзних 
мультидисциплінарних команд па-
ліативної допомоги. Поряд з ними, 
для підвищення якості паліативної 
допомоги вдома необхідні спеціалі-
зовані (або консультативні) мульти-

дисциплінарні мобільні команди, які 
формуються з фахівців стаціонарів 
різного профілю, і в першу чергу нада-
ють консультації та обслуговують 
лікарів і медсестер, а вже пізніше — 
хворих та їхніх родичів.

Така команда надає консультації 
з терапії болю, симптомконтролю, 
відповідності опіки та психологіч-
ного супроводу. Допомагає прийня-
ти рішення щодо вибору тактики 
і стратегії паліативного пацієнта, 
якщо випадок особливо складний.

Таким чином, цільовою групою 
виступає персонал різних ступенів 
паліативної допомоги; пацієнти з 
важким симптомокомплексом, про-
ведення експертної оцінки.

Завдання і цілі, які повинна ста-
вити перед собою мультидисциплі-
нарна мобільна команда: можливе 
усунення симптомів паліативного 
пацієнта у відділеннях та амбула-
торно шляхом підтримки професій-
ними консультаціями.

Завдяки консультаціям можна:
— поліпшити догляд та лікування 

пацієнта на місці і зняти наван-
таження з відділень невідкладної 
допомоги лікарень;

— досягти безперервності паліа-
тивної допомоги;

— полегшити перехід пацієнта від 
стаціонарної до амбулаторної 
допомоги (функція містка);

— продовжити перебування пацієн-
та вдома.
Метою є також проведення екс-

пертизи на місцях.
Також можна надавати кваліфі-

ковану консультативну допомогу в 
географічно віддалених лікарнях.
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Думка Дзвенислави Чайковської є 
дуже важливою, оскільки це узагаль-
нений досвід проведеної під її ке-
рівництвом протягом більше 10 ро-
ків в Україні програми МБФ «Карітас 
України» з допомоги нужденним са-
мотнім і хворим вдома — «Домашня 
опіка».

На якій базі формувати мульти-
дисциплінарні мобільні команди, 
у якому складі, з якими завдання-
ми — для України цей досвід тільки 
починається, ще належить вчитися 
і з часом вдосконалювати роботу. 
Головне — вміння бачити, розуміти 
і відповідати як можна в більшому 
обсязі на потреби невиліковно хво-
рої людини і його родичів, якими б 
вони не були: фізичними, психологіч-
ними, духовними або соціальними.

На сьогоднішній день, завдя-
ки фінансовій підтримці МФ «Від-
родження», в декількох регіонах 
України реалізуються пілотні про-
екти створення виїзної мульти-
дисциплінарної команди (бригади) 
для паліативних пацієнтів вдома. 
Організаційно, в кожному випадку 
видання наказу про створення виїз-
ної спеціалізованої мультидисциплі-
нарної мобільної бригади залежить 
від підтримки чи не підтримки ці-
єї ініціативи керівництвом департа-
менту охорони здоров’я в регіоні. 
В даний час, забезпечення надан-
ня допомоги невиліковним хворим 
вдома залежить від ініціативності 
медичних працівників або громад-
ських діячів і від політичної волі ке-
рівників на місцевому рівні. Змінити 
таку ситуацію — одне з головних за-
вдань Ліги.

Надання паліативної допомо-
ги в пілотних регіонах регламен-
тується згідно наказу МОЗ України 
від 07.11.2011 р. №768 «Про затвер-
дження табелів матеріально-тех-
нічного оснащення та примірних 
штатних нормативів закладу охоро-
ни здоров’я «Хоспіс», виїзної брига-
ди з надання паліативної допомоги 
«Хоспіс вдома», паліативного відді-
лення».

Для того, щоб охопити повноцін-
ною комплексною допомогою паці-
єнтів, які страждають від невиліков-
них хвороб, незалежно від того, де 
вони знаходяться, в стаціонарі або 
вдома, підтримати їхніх родичів під 
час догляду за близькими людьми, 
а також під час трауру, створити 
необхідні умови для роботи медич-
ним працівникам потрібна програ-
ма, затверджена на державному рів-
ні. Вона дала б можливість виділити 
необхідне фінансування і забезпечи-
ти створення нових стаціонарних лі-
кувальних закладів, які надають па-
ліативну допомогу, а також виїзних 
бригад паліативної допомоги вдома. 
Багато європейських країн регулю-
ють надання паліативної допомоги 
окремим законом.

Враховуючи ситуацію, що скла-
лася, Ліга продовжує працювати і 
в напрямку сприяння вдосконален-
ню законодавчої бази в області па-
ліативної допомоги. У Резолюцію 
Першого Національного конгресу 
паліативної допомоги, який був іні-
ційований і проведений Лігою 26–27 
вересня 2012 року і зібрав понад 300 
учасників з України та з-за кордону 
внесено пропозиції про розробку 
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Державної програми розвитку паліа-
тивної допомоги в Україні і надалі її 
розгляд Кабінетом Міністрів Україна 
до кінця 2013 року.

Крім того, в 2012 р. експерти Ліги 
розробили і подали на розгляд і 
затвердження МОЗ України про-
ект Державної програми «Здоров’я 
2020: український вимір. Напрямок 
6.7. Паліативна допомога».

Завдяки активній діяльності 
«Української ліги сприяння розвитку 
паліативної та хоспісної допомоги», 
яка здатна консолідувати зусилля 
громадськості, урядових організа-
цій, фахівців з паліативної допомоги, 
в Україні з’явилася реальна можли-
вість створення системи паліатив-
ної допомоги протягом наступних 
5–7 років.
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У рідних стінах ми відчуваємо 
себе захищеними і в звич-
ній обстановці. У колі рідних 

і близьких легше проходить всякий 
недуг. Поняття «дім», в широкому 
сенсі слова, може розглядатися як 
потужний психологічний ресурс, 
який дає нам сили рухатися далі. 
Тому, коли приходить старість, лю-
дина відчуває природне бажання 
не залишати рідний дім. Недарма 
старе італійське прислів’я говорить: 
«Вдома і стіни допомагають». Ніхто 
не хоче йти в інший світ в страж-
даннях і самоті.

Однією з організаційних форм на-
дання паліативної допомоги насе-
ленню є виїзна служба або «хоспіс 

вдома». Виїзна служба, як правило, 
створюється на базі стаціонару: хос-
пісу, відділення паліативної допо-
моги в лікарні загального профілю, 
але може функціонувати і незалеж-
но від лікувально-профілактичного 
закладу, наприклад, як патронажна 
служба православної громади сес-
тер милосердя — «сестринства». До 
складу виїзної служби входять ліка-
рі, медсестри, соціальні працівники, 
психолог, юрист, добровільні поміч-
ники (волонтери).

Для характеристики кадрово-
го складу сучасної системи паліа-
тивної та хоспісної допомоги ви-
користовують термін «мультипро-
фесійний» (multiprofessional), що 

Розділ 3
Моделі надання паліативної 
та хоспісної допомоги виїзними 
службами в Україні

І. А. Баглаєнко, 
віце-президент Харківського обласного благодійного фонду «Соціальна 

служба допомоги», керівник проекту «Рука допомоги»;
О. Є. Єльцова, 

психолог проекту «Рука допомоги»;
О. А. Гончаренко, 

лікар-психотерапевт проекту «Рука допомоги»

3.1. «Рука допомоги» м. Харків: історія,  
здобутки, перспективи
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передбачає залучення в роботу з 
хворим фахівців різного профілю. 
Мультипрофесійний підхід дозволяє 
членам команди врахувати потре-
би хворого в медичній, соціальній, 
психологічній та духовній сферах, 
об’єднати зусилля і узгодити дії з їх 
реалізації.

Виїзні служби паліативної до-
помоги поширені по всьому світі. 
Розгалужена мережа мобільних ко-
манд з обслуговування інкурабель-
них хворих вдома успішно пра-
цює в Німеччині, Великобританії і 
Нідерландах. США відомі високим 
рівнем профільної та психологічної 
підготовки персоналу для «хоспісів 
на дому».

В Україні хоспісний рух тільки 
починає розвиватися. В умовах не-
стабільної економіки та недостат-
нього фінансування систем охорони 
здоров’я і соціального забезпечення 
ініціативи громадських організацій, 
спрямовані на надання благодійної 
допомоги важко хворим людям, на-
бувають особливої значущості.

У лютому 2011 р. Харківський 
обласний благодійний фонд «Со-
ціальна служба допомоги» разом з 
Харківським обласним центром па-
ліативної медицини «Хоспіс» при-
ступив до реалізації проекту «Рука 
допомоги» — догляд на завершаль-
ному етапі життя за невиліковно 
хворими і літніми людьми, що за-
лишилися без опіки в Молдові і на 
Україні. У рамках проекту, вперше 
в м. Харкові, була створена виїзна 
служба, що надає безкоштовну ме-
дико-соціальну допомогу хворим на 
термінальній стадії хвороби.

Завдяки фінансуванню з боку 
Європейського Союзу і «Карітас» 
Австрії проект успішно впроваджу-
ється третій рік. Координуючою сто-
роною проекту виступає міжнарод-
на благодійна організація «Карітас» 
Австрії. Консультативно-методичну 
та фінансову допомогу надає 
Департамент праці та соціальної по-
літики Харківської міської ради.

У цільову групу проекту входять 
хворі з тяжкими серцево-судинними 
та нейродегенеративними захворю-
ваннями, онкологічні хворі, пацієнти 
на пізніх стадіях цукрового діабету, 
люди, які перенесли інсульт.

За два з половиною роки робо-
ти виїзна служба надала допомогу 
більш ніж 350 хворим. Близько 400 
осіб були ознайомлені з проектом 
і отримали первинний лікарський 
огляд. На сьогоднішній день коман-
да служби «Рука допомоги» склада-
ється з 12 співробітників: керівника 
проекту, лікаря-невропатолога, ліка-
ря-терапевта, лікаря-психотерапев-
та, психолога, двох медичних сестер, 
санітарки, двох соціальних праців-
ників, бухгалтера і водія.

Виїзна служба обслуговує паці-
єнтів за напрямом Харківського об-
ласного центру паліативної меди-
цини «Хоспіс», поліклінік м. Харкова 
та за особистими зверненнями гро-
мадян. Первинні виїзди до пацієн-
тів здійснюються командою у скла-
ді лікаря-невропатолога, лікаря-те-
рапевта, соціального працівника та 
психолога два рази на тиждень. При 
первинному відвідуванні ретельно 
збирається анамнез життя і захво-
рювання, оформляється відповідна 
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документація («Первинний огляд лі-
карем виїзної служби», «Акт обсте-
ження стану клієнта», «Анкета об-
стеження матеріально-побутових 
умов непрацездатного громадяни-
на», «Первинне відвідування хворо-
го співробітником виїзної служби»).

Лікарями виїзної служби доклад-
но описуються: об’єктивний стан 
хворого, верифікований клінічний 
діагноз, проведене лікування, рівень 
свідомості, мобільність, неврологіч-
ний статус, наявність і локалізація 
пролежнів і ран і т. д. Відзначаються 
скарги пацієнта (у тому числі зі слів 
родичів), наявність і ступінь вираже-
ності больового синдрому, застосо-
вувана протибольова терапія.

Соціальний працівник обстежує 
матеріально-побутові умови і рівень 

доходів клієнта, зазначає відомос-
ті про дітей і найближчих родичів, 
зобов’язаних утримувати непрацез-
датного громадянина за законом.

Психолог визначає психологічний 
стан хворого, відзначає поведінко-
ві особливості, характер взаємин з 
близькими людьми, а також улюбле-
ні заняття і духовні інтереси.

За результатами первинного 
огляду планується подальше ве-
дення хворого, визначається обсяг 
необхідної медико-соціальної та 
психологічної допомоги, виносить-
ся рішення про наявність медичних 
показань для госпіталізації в стаці-
онар хоспісу. Подальші відвідуван-
ня плануються в міру необхідності 
і з урахуванням побажань хворого 
і його родичів.

Колектив виїзної служби «Рука допомоги» (м. Харків). Зліва направо:
Ольга Єльцова (психолог), Олена Лозова (лікар-терапевт),  

Ірина Баглаенко (керівник проекту), Ася Екзархова (лікар-невропатолог), 
Валентина Мамонова (соціальний працівник), Алла Леонченко (молодша 

медична сестра), Валентина Денисенко (медична сестра), Ірина Бородіна 
(медична сестра), Валентина Бобренком (соціальний працівник).
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Основними напрямками роботи 
харківської виїзної служби «Рука до-
помоги» є:
— надання хворим, що страждають 

прогресуючими формами хроніч-
них захворювань, необхідної ме-
дико-соціальної допомоги вдома, 
в тому числі:

— медичних процедур (вимірю-
вання артеріального тиску, ЧСС, 
температури тіла, експрес-ви-
значення цукру в крові, всі види 
ін’єкцій, внутрішньовенні інфузії, 
накладення компресів, здійснен-
ня перев’язок, обробка пролеж-
нів і ранових поверхонь тощо);

— санітарно-гігієнічних послуг (об-
тирання, обмивання, гігієнічні 
ванни, стрижка нігтів, причісу-
вання, зміна натільної і постіль-
ної білизни і т.п.);

— допомоги в побуті (купівля і до-
ставка медикаментів, продуктів 
харчування, товарів першої необ-
хідності, прибирання житла, при-
готування їжі, прання та прасу-
вання білизни та ін);

—  психологічний супровід хво-
рих та їхніх родичів, спрямоване 
на гармонізацію психо-емоційно-
го стану та поліпшення взаємин 
у сім’ї (вдома і по телефону);

— систематичне спостереження та 
консультування хворих лікарем-
терапевтом (під час повторних 
лікарських оглядів і по телефону);

— надання медикаментів, засобів гі-
гієни та реабілітації, а також про-
дуктових наборів малозабезпече-
ним пацієнтам;

— навчання родичів хворих осно-
вним прийомам догляду за важ-
кохворими людьми;

— санітарно-освітня робота;
— здійснення кваліфікованого від-

бору хворих для госпіталізації в 
хоспіс, якщо в сім’ї прийнято рі-
шення про необхідність стаціо-
нарного догляду;

— надання медико-соціальної до-
помоги на догоспітальному ета-
пі, що підтримує хворого і його 
родичів під час очікування гос-
піталізації;

— взаємодія і співробітництво з ор-
ганами соціального захисту на-
селення, лікувально-профілак-
тичними установами, а також 
громадськими і благодійними 
організаціями, з метою надання 
хворим та їх близьким повного 
пакету соціальних послуг;

— розвиток волонтерського руху.
Вся допомога надається безкош-

товно.
Фахівці виїзної служби намага-

ються знаходити індивідуальний 
підхід до кожного з наших хворих. 
Адже допомагати іншим — це біль-
ше покликання, ніж професія. Ми за-
вжди щиро співчуваємо нашим па-
цієнтам і радіємо, коли нам разом 
вдається зменшити біль, поліпши-
ти настрій або просто поговорити 
по душах.

Виїзна служба «Рука допомоги» 
користується довірою і повагою се-
ред населення м. Харкова. Завдяки 
цьому ми не тільки надаємо всебічну 
підтримку важкохворим, а й набува-
ємо безцінний, перший для нашого 
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міста, досвід з надання професійної 
паліативної допомоги вдома.

За час реалізації проекту 
Харківський обласний благодійний 
фонд «Соціальна служба допомо-
ги» організував і взяв участь у ряді 
важливих заходів, присвячених роз-
витку паліативної та хоспісної допо-
моги в Україні.

Так 16 травня 2011 р. представни-
ки фонду були запрошені на навчаль-
ний семінар, присвячений розвитку 
волонтерського руху в паліативній та 
хоспісній допомозі. Семінар прохо-
див у м. Києві, на базі Всеукраїнської 
громадської організації «Українська 
ліга сприяння розвитку паліативної 
та хоспісної допомоги».

17 травня делегати з Харкова 
взяли участь у засіданні правління 
Ліги, на якому обговорювалися пи-
тання професійної підготовки ме-
дичного персоналу, а також можли-
вості залучення духовенства до ро-
боти в умовах стаціонару і виїзної 
служби. За результатами доповіді 
Ганни Сиромолот про роботу виїз-
ної служби «Рука допомоги», ХОБФ 
«Соціальна служба допомоги» отри-
мала членство у ВГО «Українська лі-
га сприяння розвитку паліативної та 
хоспісної допомоги».

Більшість соціальних проектів, що 
реалізуються в Україні, носять харак-
тер партнерства. У рамках розвитку 
відносин між громадськими органі-
заціями та органами муніципалітету 
ХОБФ «Соціальна служба допомоги» 
та Харківської обласної громадської 
організацією «Соціальний всесвіт» 4 
Липня 2011р. було проведено кру-
глий стіл, присвячений різним питан-

ням можливої співпраці у сфері па-
ліативних послуг. У роботі круглого 
столу взяли участь також представ-
ники Департаменту праці та соціаль-
ної політики, Департаменту охорони 
здоров’я Харківської міської ради, 
Харківського обласного центру палі-
ативної медицини «Хоспіс», хоспісно-
го відділення КУОЗ «Харківська місь-
ка клінічна багатопрофільна лікар-
ня №17», Всеукраїнської громадської 
організації «Українська ліга сприян-
ня розвитку паліативної та хоспіс-
ної допомоги», Асоціації міст України, 
Єдиної соціальної мережі, засобів 
масової інформації. Перспективними 
були визнані такі напрямки діяльнос-
ті, як створення єдиного персоніфі-
кованого реєстру хворих на термі-
нальній стадії, подальший розвиток 
волонтерського руху, проведення 
просвітницьких кампаній у ЗМІ.

12–16 вересня 2011 року, на за-
прошення організації «Карітас» 
Австрії, фахівці виїзної служби здій-
снили навчальний візит до м. Відень. 
У ході поїздки вони ознайомилися з 
особливостями роботи австрійських 
хоспісів і мобільних команд, що об-
слуговують тяжкохворих вдома. 
Головний принцип ставлення до па-
цієнтів — «Ніхто не повинен залиша-
тися один на один зі своєю бідою». 
Час відвідування в хоспісі не регла-
ментований: хворий може прийняти, 
кого забажає, в будь-який час доби. 
Велика увага в Австрії приділяєть-
ся естетичному оформленню при-
міщень. Інтер’єр палат прикрашають 
живі квіти та картини, фотографії 
близьких людей. Просвітницька ро-
бота серед населення ведеться за 
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допомогою розповсюдження жур-
налів, брошур та буклетів з інфор-
мацією про діяльність організації 
«Карітас». Особливою популярністю 
серед населення користуються фут-
болки з написом «Caritas».

Діалог між учасниками хоспісно-
го руху необхідний, тому що в ньо-
му беруть участь представники різ-
них професій і сфер діяльності. Це 
медичні працівники, юристи, свяще-
ники, політичні діячі, представни-
ки громадських та благодійних ор-
ганізацій та багато інших. Великий 
крок у цьому напрямку був зро-
блений 26–27 вересня 2012г. У ці 
дні в м. Ірпінь, вперше в Україні, 
пройшов Перший Національний 
Конгрес з паліативної допомоги, 
який об’єднав понад 500 фахівців 
з організації та надання паліатив-
ної допомоги з України, Росії, США, 
Великобританії, Франції, Бельгії, 
Італії, Австрії, Польщі, Єгипту і 
Білорусії. На конгресі обговорював-
ся широкий спектр питань ведення 
хворих на термінальній стадії: від 
забезпечення адекватної аналгезії, 
особливостей сестринського догля-
ду та духовно-психологічного су-
проводу в паліативній медицині до 
вдосконалення спеціалізованої до-
помоги хворим на туберкульоз, ВІЛ-
інфікованим і хворим на СНІД. Віце-
президент ХОБФ «Соціальна служба 
допомоги» Ірина Баглаенко висту-
пила з доповіддю про проект «Рука 
допомоги» в м. Харкові. За підсум-
ками роботи конгресу учасниками 
було прийнято резолюцію про пер-
спективи розвитку паліативної та 
хоспісної медицини в Україні.

9 та 10 жовтня 2012р. ХОБФ «Со-
ціальна служба допомоги», за під-
тримки організацій-партнерів, прове-
ла міжнародну конференцію, присвя-
чену розвитку регіональних ініціатив 
у сфері паліативної та хоспісної допо-
моги в Україні. Доповідачі ознайоми-
ли аудиторію з роботою Харківських 
хоспісів, реалізацією медико-соціаль-
них та освітніх проектів у сфері палі-
ативних послуг. Так, голова правлін-
ня ХГО «Соціальний всесвіт» Алла 
Аніщенко розповіла про молодіжний 
проект «Ера милосердя», в рамках 
якого спеціально підготовлені волон-
тери надають психологічну, соціальну 
і моральну підтримку пацієнтам хос-
пісу та членам їхніх сімей. Директор 
громадської організації «Інститут 
правових досліджень та стратегій» 
Андрій Роханський повідомив про 
плановане відкриття в Харкові тре-
нінгового центру для медичних пра-
цівників і родичів невиліковно хво-
рих людей. Він також повідомив, що 
викладачі Харківського базового ме-
дичного коледжу №1 успішно прове-
ли декілька пілотних семінарів на базі 
Харківських поліклінік №11 та №18.

Таким чином, завдяки співпра-
ці органів державної влади та гро-
мадських об’єднань, можуть успішно 
реалізовуватися найрізноманітніші 
програми паліативної та хоспісної 
допомоги населенню. Виїзна служба 
є однією з найбільш перспективних 
форм роботи з важкохворими людь-
ми і може розвиватися в декількох 
напрямках. Не вимагаючи великих 
матеріальних витрат на початкових 
етапах свого існування, виїзна служ-
ба може почати працювати, маючи 
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в своєму розпорядженні невеликі 
приміщення і нечисленну команду, 
що складається з медичних і соці-
альних працівників. Згодом виїзна 
служба може бути розширена за ра-
хунок залучення волонтерів та спе-
ціалістів вузького медичного про-
філю, таких як онколог, кардіолог, 
невролог тощо, а також середнього 
і молодшого медичного персоналу. 
Для відправлення духовних таїнств 
і треб пацієнтів виїзна служба часто 
потребує послуг священика.

У складі виїзної служби може пра-
цювати як одна, так і декілька ко-
манд. Виїзні команди, в свою чергу, 
можуть обслуговувати різні райони 
міста чи області, або мати різну спе-
ціалізацію, в залежності від захво-
рювання або вікової групи хворих.

Виїзна служба може розвива-
ти свою діяльність не тільки шля-
хом розширення спектру надава-
них медико-соціальних послуг, але 
і за рахунок залучення волонтерів 
та шляхом освоєння нових терито-
рій обслуговування. Найбільш гостро 
послуги фахівців паліативної допо-
моги потребують жителі районів і сіл. 
Якщо в обласних центрах є, як пра-
вило, принаймні один хоспіс або від-
ділення паліативної допомоги на базі 
онкологічного центру або лікарні, то 
на периферії отримати допомогу по-
дібного роду практично неможливо. 
Не кажучи вже про те, що у великих 
містах медико-соціальний патронаж 
здійснюється громадськими та релі-
гійними організаціями, а також при-
ватними медичними центрами. Для 
усунення дефіциту паліативної до-
помоги на місцях виїзні команди до-

цільно формувати на базі районних 
та сільських дільничних лікарень.

Нарешті, виїзна служба з надан-
ня паліативної допомоги з часом 
може бути реорганізована в «стаці-
онар вдома», де хворий буде отри-
мувати послуги такі ж, як при ста-
ціонарному лікуванні. Такі служби 
вже успішно працюють у Франції, 
Фінляндії та Росії.

За два з половиною роки роботи 
досвід виїзної служби в м. Харкові 
показав велику затребуваність па-
ліативних послуг, що надаються на 
дому. Фахівці, зайняті в реалізації 
проекту «Рука допомоги», постійно 
працюють над підвищенням свого 
професійного рівня та якістю обслу-
говування хворих, прагнучи охопи-
ти найважливіші аспекти паліативної 
допомоги: медичний, психологічний, 
соціальний і духовний.

ХОБФ «Соціальна служба допомо-
ги» не збирається зупинятися на до-
сягнутому. В даний час керівництво 
фонду спільно з органами місцевого 
самоврядування та представниками 
громадських організацій веде роботу 
по створенню партнерської програ-
ми розвитку паліативної та хоспіс-
ної допомоги в Харківському регіо-
ні. Крім розширення виїзної служби, 
організація планує реалізувати масш-
табний проект з будівництва сучасно-
го геріатричного медико-соціального 
центру, що об’єднує в собі хоспіс, пан-
сіонат для літніх людей та тренінго-
вий центр для родичів хворих, ме-
дичного персоналу та волонтерів. Ми 
щиро сподіваємося, що наші плани та 
починання знайдуть підтримку серед 
інвесторів, благодійників і меценатів.



48 Розділ 3

3.2. Досвід розвитку та надання виїзної 
паліативної та хоспісної допомоги «Хоспіс на 
дому» мешканцям Донецького регіону

Н. С. Трифонова, 
голова Правління Благодійної організації  

«Ангел милосердя», м. Донецьк;
Л. М. Шилова, 

психолог Благодійної організації 
«Ангел милосердя», м. Донецьк

в Україні, як і в усьому світі, три-
ває неухильне зростання за-
хворюваності і смертності 

населення від злоякісних новоут-
ворень. Майже у 2/3 хворих цей ді-
агноз розпізнається на стадії, коли 
допомогти можливо, лише полег-
шивши страждання та поліпшивши 
якість життя. На сьогоднішній день 
видається актуальним поліпшення 
доступності та якості надання па-
ліативної допомоги інкурабельним 
хворим. Необхідно розширити обсяг 
цієї допомоги з симптоматичною те-
рапії до надання медико-соціальної 
допомоги пацієнтам та їх родинам. 
Існує досить багато моделей надан-
ня паліативної допомоги. Це і допо-
мога в умовах стаціонару медичної 
установи, наприклад, того ж хоспісу 
або хоспісного відділення, це допо-
мога в умовах денного стаціонару, 
куди хворих привозять на процеду-
ри, екстрені служби оперативного 
знеболювання, виїзні служби допо-
моги вдома і т. д.

Донецька область — найбіль-
ший промисловий регіон України, 
що забезпечує близько 20% промис-
лового виробництва держави (при 
населенні 10% від загальноукраїн-

ського). На 1 січня 2013 р. чисель-
ність населення Донецької облас-
ті склала 4373981 осіб, з них у м. 
Донецьку проживає 969 146 осіб. 
Близько 60% людей, які вмирають 
щорічно в м. Донецьку, потребують 
паліативної допомоги. Паліативна 
допомога здатна поліпшити якість 
життя 80% з цих невиліковно хво-
рих людей, за умови зменшення у 
них больового симптому і страж-
дань в останні дні життя, а саме: у 
онкологічних хворих, кількість яких 
становить 321 чол. на 100 тис. на-
селення, хворих на ВІЛ/СНІД, кіль-
кість яких досягла 27 000 осіб, та ін-
ших хворих, життєвий прогноз яких 
є песимістичним. Але паліативної 
допомоги потребують також і літні 
люди, кількість яких щороку зрос-
тає. Сьогодні в Донецькій області 
потреба в стаціонарних установах 
становить близько 350 паліативних 
ліжок. Не дивлячись на це, на всю 
Донецьку область функціонує ли-
ше 90 паліативних ліжок: 10 ліжок 
у відділенні інтенсивного сестрин-
ського догляду (хоспіс) Донецького 
обласного протипухлинного центру, 
30 хоспісних ліжок у міській лікарні 
№21 м. Донецька, 25 хоспісних ліжок 
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у лікарні №3 м.Горлівка та 25 хос-
пісних ліжок у м. Маріуполь. До то-
го ж близько 8 тис. пацієнтів потре-
бують паліативної допомоги вдома, 
і їх кількість постійно зростає. Але, 
у зв’язку з недостатнім фінансуван-
ням галузі охорони здоров’я, в цих 
установах відсутнє та кількість лі-
жок, яка б відповідала потребі на-
селення, немає необхідної кількості 
кваліфікованих кадрів у цій галузі 
медицини, до того ж, вони надають 
допомогу переважно онкологічним 
хворим, тому ці установи не мо-
жуть надавати паліативну допомогу 
в повному обсязі, обмежуючись тіль-
ки певними видами послуг. Кожна 
з цих структур не працює в повно-
му циклі: немає служби на дому, яка 
б забезпечила потреби більшої чи-
сельності населення. Крім нестачі 
в стаціонарних ліжках існує потреба 
в кваліфікованих медичних кадрах 
у сфері паліативної та хоспісної до-
помоги. Так, для роботи стаціонар-
них відділень Донецька область по-
требує 350 лікарів, 2500 медичних 
сестер, 2500 співробітників молод-
шого медичного персоналу, 150 пси-
хологів, а для надання паліативної 
допомоги вдома — 180 лікарів, 535 
медсестер, 160 психологів.

Щоб хоч якось вирішити нагаль-
ну проблему, групою ентузіастів бу-
ло прийнято рішення про створення 
благодійної організації «Ангел мило-
сердя». БО «Ангел милосердя» було 
засновано у квітні 2008 р. Основною 
метою діяльності організації стало 
надання паліативної та хоспісної до-
помоги невиліковно і важко хворим 
саме на дому. Цей вид допомоги 

має свою специфіку і є сьогодні ду-
же затребуваним в Донецькому ре-
гіоні. По-перше, далеко не всі хворі 
хочуть проводити останні дні сво-
го життя в хоспісі, а вдома, як відо-
мо, і стіни допомагають. По-друге, 
це найбільш соціалізований вид до-
помоги, при якому вона надаєть-
ся без зміни звичної для хворого 
обстановки і соціального оточення. 
Зрозуміло, не всі вони потребують 
стаціонарної допомоги, але в тих чи 
інших видах спеціалізованої медико-
соціальної та психологічної допомо-
ги відчуває потребу більшість.

Так як більшість наших пацієнтів 
потребувало, в першу чергу, якісно-
го медичного догляду та патронажу, 
для чого необхідна ліцензія на ме-
дичну практику, членами правлін-
ня БО «Ангел милосердя» у верес-
ні 2008 р. прийняли рішення про 
створення приватного медичного 
підприємства «ДОНБАСЬКИЙ ЦЕНТР 
ПАЛІАТИВНОЇ МЕДИЦИНИ». У даний 
час ми працюємо тільки з п’ятьма 
основними категоріями хворих. Це 
пацієнти з хронічними захворюван-
нями органів серцево-судинної сис-
теми, що мають першу або другу 
групи інвалідності, пацієнти з хро-
нічними цереброваскулярними за-
хворюваннями, що мають першу або 
другу групи інвалідності, пацієнти 
з травматичними ушкодженнями, 
що мають першу або другу групи 
інвалідності, а також пацієнти з ІІІ–
IV клінічною групою онкологічно-
го захворювання. З онкологічними 
хворими ми працюємо в основному 
за напрямом лікування пролежнів, 
оскільки спеціалізована онкологіч-
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на паліативна допомога у нас в місті 
надається їм у 2– х хоспісних відді-
леннях м. Донецька. У процентному 
відношенні переважають хворі з це-
реброваскулярними захворювання-
ми і захворюваннями органів кро-
вообігу, потім геронтологічні хворі, 
пацієнти з важкими черепно-мозко-
вими травмами та травмами хреб-
та. Загальна структура паліативної 
допомоги вдома виглядає приблиз-
но так: до 40% — онкологічні хво-
рі, більше 60% — всі інші нозології. 
У плані вікового складу, переважна 
більшість наших пацієнтів — це ге-
ронтологічні або вікові пацієнти.

Організаційна структура діяльно-
сті нашого Центру наведена нижче.

Процедура прийняття під опі-
ку Центру вкрай проста. Для цьо-
го законні представники або родичі 
хворого повинні оформити договір 
з нашим Центром. Після цього ми 
зв’язуємося з пацієнтом або його 
родичем і призначаємо дату пер-
винного візиту. На перший візит за-
вжди виїжджає паліативна коман-
да у складі: лікар, медична сестра і 
психолог. Лікар і медсестра займа-
ються суто медичними маніпуляція-
ми і процедурами, психолог прово-
дить експертизу та оцінку соціаль-
но-психологічного статусу хворого 
і клімату в його оточенні, а також 
консультування родичів і надання 
їм допомоги у створенні найбільш 
комфортної обстановки, як соціаль-
ної, так психологічної та духовної. 
Саме від цієї обстановки в значній 
мірі і залежить якість життя тяжко 
хворого. Потім визначається фор-
ма надання допомоги, необхідні для 

цього фахівці та графік їх роботи з 
даним пацієнтом.

Пацієнти можуть отримати допо-
могу в різній формі: одинична до-
помога, консультації, відвідування; 
патронаж (цілодобово, щодня, 2−5 
разів на тиждень); медико-соціаль-
на допомога мінімум 1 раз на тиж-
день; строкові виїзди за особливих 
обставин. Паліативна допомога на 
дому включає в себе: адекватне зне-
болювання і купірування інших фі-
зичних симптомів; організацію ста-
ціонару вдома; динамічне спосте-
реження; здійснення взаємозв’язку з 
дільничною службою; навчання ро-
дичам догляду за хворим; психоло-
гічну підтримка хворого та родичів, 
що доглядають за ним; госпіталіза-
цію в стаціонар (за необхідності); ви-
роблення ставлення до смерті як до 
нормального етапу життєвого шляху 
людини, надання допомоги у задо-
воленні духовних потреб хворого і 
його близьких; вирішення соціаль-
них та юридичних питань; вирішен-
ня питань медичної біоетики.

Але на створенні Центру паліа-
тивної медицини БО «Ангел мило-
сердя» не зупинилася, а навпаки по-
чала розвиватися і в інших напрям-
ках надання паліативної та хоспісної 
допомоги в Донецькому регіоні.

Так, з листопада 2012 по червень 
2013 р. за фінансової підтримки про-
грами «Громадське здоров’я» МФ 
«Відродження» в рамках компанії 
доступу до знеболення «StopБоль» 
БО «Ангел милосердя» реалізує про-
ект «Ти маєш право жити без болю». 
Мета цього проекту — привернути 
увагу представників органів влади, 
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громадськості і медичних праців-
ників до проблем пацієнтів, які по-
требують постійного знеболюван-
ня, і знайти спільні шляхи вирішен-
ня цих проблем. В рамках проекту 
було створено 2 групи підтримки в 
м. Донецьку: одна для невиліковно 
хворих пацієнтів і їх родичів; інша — 
для людей, які втратили близьку лю-
дину. Головною метою створення та-
ких груп є надання консультативної 
медичної, соціальної, психологічної 
та юридичної підтримки невиліков-
но хворим і членам їхньої сім’ї. Під 
час зустрічей проводився перегляд 
тематичних фільмів, обговорення 
проблеми доступу до знеболюючих 
засобів, які сприяють їх вирішенню. 
Також була надана інформація про 
догляд за важко хворою людиною 
в домашніх умовах.

Таким чином, учасники отримали 
не тільки необхідну їм інформацію і 
підтримку, а й змогли висловити пе-
реживання найрізноманітніших емо-
цій, як позитивних, так і негативних, 
відчути силу взаємодопомоги і силу 
надбання нового сенсу життя в за-
йнятості наданням допомоги та під-
тримки людям у подібному станови-
щі. Створення таких груп дозволило 
об’єднати людей з однаковими про-
блемами, отримати підтримку після 
втрати близької людини, створити 
мережу зворотного зв’язку і можли-
вості знаходити відповіді на свої пи-
тання і отримати необхідні поради 
для вирішення власних труднощів.

Так само були проведені чотири 
семінари на теми «Ви маєте право 
на знеболення», «Лікування больо-
вого синдрому»: два семінари для 

організаційна структура центру

ПАЦІЄНт,
роДиЧ

Адміністрація:
головний лікар

юрист
бухгалтер Інформаційно-

диспетчерська 
служба

Волонтери

Священик

Соціальний  
працівник

Головна медсестра 
патронажної служби

Зовнішні зв’язки з державними лікувальними
та соціальними установами

виїзна служба:
лікар (терапевт; 
невропатолог, 

психотерапевт);
психолог;

медсестра;
молодша медсестра
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представників обласного та місь-
кого управління охорони здоров’я 
Донецької області, громадських ор-
ганізацій, студентів медичних вузів, 
медичних працівників, психологів і 
2 семінари для пацієнтів, які потре-
бують знеболювання, та членів їх 
сімей. Було розроблено і випущено 
брошури на теми: «Як спілкувати-
ся з невиліковно хворою людиною», 
«На порозі смерті. Важливі момен-
ти на останній стадії життя», «І про 
смерть говоріть із дітьми», «Синдром 
емоційного вигоряння. Рекомендації 
для родичів тяжкохворих».

З січня 2013 р. за фінансової 
підтримки програми «Громадське 
здоров’я» компонент «Паліативна до-
помога» МФ «Відродження» та управ-
ління охорони здоров’я м. Донецька 
БО «Ангел милосердя» реалізує про-
ект «Створення Комплексної служ-
би паліативної допомоги в Центрі 
первинної медичної допомоги №7 
та №8 м. Донецька». Куйбишевський 
район Донецька був утворений в 
1937 році і займає площу 52,9 ква-
дратних кілометра. Чисельність на-
селення району складає близько 118 

тисяч чоловік. На території району 
знаходиться два центри первинної 
медичної допомоги, до складу яких 
входить десять амбулаторій. У рам-
ках проекту на базі центрів пер-
винної медичної допомоги №7 і №8 
Куйбишевського району м. Донецька 
була створена мультидисциплінарна 
мобільна бригада паліативної допо-
моги «Хоспіс вдома».

Основними завданнями мульти-
дисциплінарної мобільної бригади 
паліативної допомоги «Хоспіс вдо-
ма» є:
— реєстрація та облік руху паліа-

тивних пацієнтів Куйбишевського 
району м. Донецька;

— взаємозв’язок і наступність у ро-
боті виїзної служби з міським хос-
пісним відділенням міської лікар-
ні №21 Куйбишевського району 
м. Донецька;

— первинне знайомство з паліатив-
ним пацієнтом і його родичами;

— визначення тактики ведення: 
призначення знеболюючої симп-
томатичної терапії;

— надання медичної допомоги вдо-
ма онкологічним хворим з вира-

основні показники діяльності Центру

Рік

Кількість

Перебуває
на обліку 
пацієнтів

Візитів  
лікарів

Візитів 
медсестер

Візитів 
соцпраців-

ників

Консультації 
пацієнтів, які 
не належать 

до регіону об-
слуговування

Кількість 
хворих зня-
тих з обліку 
(померлих)

Візити до 
родичів 

померлих 
пацієнтів

2009 80 1920 3740 2900 40 20 46

2010 95 2440 4100 3150 58 30 67

2011 107 2960 4820 3340 52 42 85

2012 120 3140 5260 3650 67 56 110
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женим больовим синдромом в 
термінальній стадії захворювання;

— визначення показань для направ-
лення до хоспісного відділення 
МЛ №21;

— організація спостереження за ти-
пом «стаціонар удома», динаміч-
не спостереження або спостере-
ження за зверненням;

— надання консультативної допо-
моги, психологічної, соціальної та 
юридичної підтримки для пацієн-
тів;

— організація кваліфікованого до-
гляду в домашніх умовах;

— навчання рідних і близьких паці-
єнта навичкам спілкування та до-
гляду;

— надання психологічної підтримки 
пацієнтам та членам їх сім’ї;

— надання психологічної підтримки 
членів сім’ї після втрати близької 
людини.
На сьогоднішній день виїзна служ-

ба працює щодня з 8.00 до 20.00. Всі 
заявки на відвідування хворого при-
ймаються в реєстратурі центрів №7 
і №8 по телефону. По штатному роз-
кладу станом на 02.02.2013 р. було 
виділено і використано ставок: лі-
каря — 1,0; медсестри — 1,5; пси-
холога — 1,0; молодшої медичної 
сестри — 1,0; соціального праців-
ника — 1,0; водія — 2,0. На травень 
2013 р. кількість ставок перегляда-
ється у бік збільшення. Виїзна бри-
гада укомплектована з урахуванням 
психологічної сумісності її членів. 
Взаємозамінність, спадкоємність і 
взаємодія — необхідні умови ро-
боти в бригаді за тієї умови, що ко-
жен з членів бригади має свої стро-

го певні посадові обов’язки. Робота 
в бригаді здійснюється під керівни-
цтвом лікаря.

Показання для надання паліатив-
ної допомоги вдома: пацієнти з ІІІ−IV 
клінічної групою онкологічного за-
хворювання, наслідки перенесено-
го гострого порушення мозкового 
кровообігу з вестибуло-атаксичес-
кие і кортико-анамнестичними син-
дромом; хронічна серцево-судинна 
недостатність ІІІ ст.; атеросклероз 
з переважним ураженням судин го-
ловного мозку і серця з вестибуло-
атаксичним і кортико-анамнестич-
ними синдромом і серцево-судинна 
недостатність ІІ–ІІІ ст.; захворювання 
опорно-рухового апарату зі стійки-
ми порушеннями функцій суглобів 
(ревматоїдний артрит, ДОА тощо); 
хронічні обструктивні захворюван-
ня легень з легеневою недостатніс-
тю II ст.; наявність соціально-психо-
логічних показань (втрата здатності 
до самообслуговування, пригніче-
ний стан пацієнта, неможливість ро-
дичів здійснювати догляд за пацієн-
том та ін.); пацієнти з травматични-
ми ушкодженнями, що мають першу 
або другу групи інвалідності.

Протипоказання до надання па-
ліативної допомоги вдома: стани, 
що вимагають реанімаційних захо-
дів; гострі захворювання, хронічні 
захворювання у стадії загострення, 
що вимагають лікування у спеціа-
лізованих відділеннях; декомпенсо-
вані захворювання, які вимагають 
спеціалізованого лікування; психічні 
захворювання у стадії загострення, 
які викликають стани, що загрожу-
ють безпеці своєї і оточуючих; гострі 
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інфекційні захворювання; цукровий 
діабет у стадії декомпенсації з важ-
ким перебігом хвороби; гостра хі-
рургічна патологія; стани після опе-
ративних втручань, які вимагають 
реанімаційних заходів або лікуван-
ня в умовах відділення інтенсивної 
терапії; дерматовенеричне захворю-
вання; туберкульоз активна форма; 
інші захворювання, що вимагають 
спеціалізованої медичної допомоги; 
відсутність згоди пацієнта або його 
законних представників.

Процедура прийняття під опіку 
виїзної бригади гранично проста. 
Постановка на облік пацієнтів ве-
деться на підставі списків, що надхо-
дять з Центрів первинної медичної 
допомоги №7 і №8 Куйбишевського 
району м. Донецька; висновків спе-
ціалізованих онкологічних закладів 
охорони здоров’я м. Донецька; за 
особистими зверненнями пацієнтів 
або довірених ними осіб, які прожи-
вають на території Куйбишевського 
району. Після цього ми зв’язуємося 
з хворим і призначаємо дату пер-
винного візиту. Виїзною службою з 
моменту реєстрації на кожного па-
цієнта заводиться медична карта, в 
якій фіксуються всі відвідування вдо-
ма лікарями і сестринським персо-
налом, а також консультації по те-
лефону.

На перший візит завжди виїж-
джає паліативна команда у складі: 
лікар, медична сестра і фахівець з 
психолого-соціальної роботи. При 
первинному відвідуванні ретельно 
збирається анамнез життя і захво-
рювання, які фіксуються в «Карті 
виїзної служби». У ній також вка-

зується, ким і коли проведена ве-
рифікація онкологічного або іншо-
го діагнозу (вказується дата прове-
дення гістологічного дослідження, 
найменування установи охорони 
здоров’я, в якому проводилося до-
слідження, результати дослідження). 
Відзначається проведене лікування, 
скарги пацієнта (у тому числі зі слів 
родичів) з обов’язковим зазначен-
ням вираженості больового синдро-
му, ніж купірується біль (якщо па-
цієнт отримує наркотичні анальге-
тики, вказується їх доза, кратність і 
тривалість прийому, оцінка ефектив-
ності за 10-бальною шкалою).

У «Карті виїзної служби» доклад-
но описуються: об’єктивний стан 
хворого, динаміка з моменту остан-
нього огляду лікарем-спеціалістом, 
розгорнутий клінічний діагноз, об-
сяг проведених у процесі відвіду-
вання лікувальних заходів, призна-
чення режим подальшого спосте-
реження (динамічне спостереження 
на дому, денний стаціонар на дому, 
стаціонарне лікування у відділенні 
паліативної допомоги). У карті від-
значаються також соціально-побуто-
вий статус, житлово-побутові умови, 
можливість організації та забезпе-
чення паліативної допомоги та до-
гляду на дому, а також смаки і схиль-
ності пацієнта, його релігійні по-
гляди (віросповідання, дотримання 
обрядів, релігійних традицій) тощо. 
Подальші відвідування плануються 
в міру необхідності і з урахуванням 
побажань пацієнта і його родичів.

При тимчасовій категоричній 
відмові пацієнта від спостережен-
ня здійснюється відповідний запис 
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у карті з обов’язковим зазначенням 
причини відмови. Рішення про на-
явність показань для госпіталіза-
ції в стаціонар приймає лікар ви-
їзної служби. Потім лікар намічає 
подальший план ведення хворого, 
корекцію схеми протибольовий те-
рапії, попередження різноманітних 
ускладнень, частоту відвідувань хво-
рого медсестрою, а також обсяг на-
дання психологічної та соціальної 
допомоги хворому та його родичам, 
консультування родичів і допомога 
їм у створенні найбільш комфортної 
обстановки, як соціальної, так пси-
хологічної та духовної. Саме від цієї 
обстановки в значній мірі і залежить 
якість життя тяжко хворого.

Розгляд відвідувань хворого про-
водиться щодня на ранкових конфе-
ренціях з визначенням обсягу на-

дання медичної допомоги хворому 
та планування роботи на наступний 
день. Відвідування виїзної бригади 
на дому: планові (усіх, кого було 
вперше взято на облік; складаються 
під спостереженням в режимі «стаці-
онар вдома»; перебувають на дина-
мічному спостереженні) та позапла-
нові (за викликом пацієнта або його 
близьких; консультації з призначен-
ня онкологічної служби або центрів 
№7 і №8). Кількісний і професійний 
склад виїзної бригади визначаєть-
ся завідувачем виїзний службою за-
лежно від показань (первинне або 
повторне відвідування; погіршен-
ня самопочуття хворих; потреба в 
симптоматичній, соціальній, психо-
логічній, духовній допомозі; навчан-
ня родичів навичкам догляду за хво-
рим, техніці ін’єкцій та ін.).

основні показники діяльності мультидисциплінарної мобільної 
бригади паліативної допомоги «Хоспіс вдома»  

куйбишевського району м. Донецька

2013 г.,
місяць

Количество

Перебуває
на обліку 
пацієнтів

Візитів  
лікарів

Візитів 
медсес-

тер

Візитів 
соцпра-
цівників

Консультації пацієн-
тів, які не належать 
до регіону обслуго-

вування

Кількість хво-
рих знятих 

з обліку  
(померлих)

Візити до 
родичів 

померлих 
пацієнтів

Лютий 60 180 240 15 5 2 4

Березень 58 174 232 20 8 2 4

Квітень 57 171 228 10 4 – –

На квітень 2013 р. на обліку перебуває 57 пацієнтів 
з такими діагнозами:
— онкологічні хворі — 15,8%
— цереброваскулярні хворі — 35%
— пацієнти з травмами (спинальні) — 3,5%
— захворювання органів кровообігу — 37%
— інші (загальне захворювання) — 8,7%.



56 Розділ 3

При зміні умов, які забезпечу-
ють надання допомоги вдома (різке 
погіршення стану хворого, тривала 
відсутність родичів та ін.), виїзна 
служба госпіталізує хворого до хос-
пісного відділення. За свідченнями і 
для контролю симптоматики поточ-
ного захворювання лікар призначає 
клінічні аналізи (загальний аналіз 
крові, сечі, біохімічний аналіз кро-
ві), які бере на дому медсестра ви-
їзної бригади і відносить в лабора-
торію центру первинної допомоги. 
За необхідності, вдома здійснюєть-
ся консультація пацієнтів вузькими 
спеціалістами (невропатолог, хірург, 
окуліст, ЛОР).

Для оцінки роботи мультидис-
циплінарної мобільної бригади па-
ліативної допомоги «Хоспіс вдома» 
Куйбишевського району м. Донецька 
проводитимуться медико-еконо-
мічні, статистичні, соціологічні до-
слідження. Аналіз досвіду роботи 

виїзної служби дасть можливість 
створити оптимальний варіант ор-
ганізації подібної служби для всіх 
центрів первинної медичної допо-
моги Донецького регіону, де вона 
ще не створена. Саме виїзна служ-
ба може стати первинною і найбільш 
ефективною ланкою паліативної до-
помоги невиліковно хворим пацієн-
там. Оптимізація організації амбу-
латорної допомоги в Донецькому 
регіоні поліпшить якість життя та 
соціально-психологічної реабіліта-
ції інкурабельних хворих, а також, 
враховуючи економічну доцільність 
виїзної паліативної служби, призве-
де до найбільш раціонального ви-
користання бюджетних коштів на-
шого регіону.

Більш детальну інформацію про 
діяльність наших організацій ви мо-
жете дізнатися на наших сайтах:

www.angellove.com.ua,
www.DonbassCPM.narod.ru.
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Мабуть, досвід Миколаївської 
області з впровадження та 
розвитку паліативної та хос-

пісної допомоги мало чим відрізня-
ється від досвіду інших областей 
України. Адже точно так само, як 
кожній ініціативній групі/ благодій-
ній організації, на початковому етапі 
нам довелося зіткнутися з недоско-
налою нормативно-законодавчою 
базою і відсутністю знань як у чи-
новників так і у населення, підготов-
лених кадрів у даній сфері.

Але, незважаючи на значне по-
ліпшення ситуації завдяки комп-
лексним зусиллям як недержавно-
го сектора так і державних струк-
тур, проблема надання хоспісної та 
паліативної допомоги, зокрема, хво-
рим на злоякісні новоутворення на 
Миколаївщині, на жаль, залишається 
до цих пір невирішеною.

Хоча за останні кілька років бу-
ло зроблено багато для покращен-

ня надання паліативної допомоги 
таким категоріям як люди, що жи-
вуть з ВІЛ. Це пов’язано: з постій-
ним відкриттям і удосконаленням 
інфраструктури вже функціонуючих 
хоспісних палат при медичних уста-
новах не тільки обласного, а й ра-
йонного значення.

Е. В. Горбатенко, 
голова Правління Миколаївського обласного благодійного 

фонду боротьби з туберкульозом «Віта-Лайт», Член правління 
ВГО «Українська ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної 

допомоги»;
К. А. Бєляєва, 

керівник проекту, виконавчий директор 
Миколаївського обласного благодійного фонду боротьби 

з туберкульозом «Віта-Лайт»

3.3. Досвід надання паліативної допомоги 
у Миколаївській області

«Сила не в умінні пробивати стіни,
а в умінні знаходити двері».

Народна мудрість

* згідно даних організаційно-
методичного відділу Миколаївського 

обласного протитуберкульозного 
диспансеру

Паллатівну і хоспісну допомогу 
хворим на вІл-асоційованим тБ 

надано*:

2007 (за 4 міс.) 31 особа

2008 72 особи

2009 58 осіб

2010 68 осіб

2011 60 осіб



58 Розділ 3

Що й поклало початок активному 
впровадженню паліативної допомо-
ги в Миколаївському регіоні.

Влітку 2007 року для ВІЛ-
інфікованих пацієнтів обласного 
протитуберкульозного диспансеру 
хворих на активну форму туберку-
льозу було відкрито три палати (на 
10 ліжок).

І це був перший, найважливіший 
крок, завдяки якому на-
решті вдалося приверну-
ти увагу місцевих чинов-
ників до реально існую-
чих проблем і потреб у 
даній сфері. Адже, незва-
жаючи на лідируюче міс-
це по захворюваності й 
смертності від туберку-
льозу (особливо в поєд-
нанні з ВІЛ), яке займав 
і продовжує займати наш регіон, 
можливість надання паліативної та 
хоспісної допомоги для цієї катего-
рії практично не розглядалася. Не 
вистачало і знань про те, що вклю-
чає в себе надання такого роду до-
помоги, як її надавати. Іншими сло-
вами, вивчивши зарубіжний досвід 
і адаптувавши його до нашої дій-
сності, було покладено початок на-
дання хоспісної допомоги в нашо-
му регіоні.

Наступний важливий крок — 
створення через рік координацій-
ної ради при Миколаївській облас-
ній державній адміністрації з палі-
ативної та хоспісної допомоги. До 
її складу увійшли представники 

управління охорони здоров’я, пра-
ці та соціального захисту, обласно-
го протитуберкульозного диспан-
серу, СНІД-центру, обласного он-
кологічного диспансеру, госпіталю 
інвалідів війни та громадських ор-
ганізацій. Введена спеціальна поса-
да — обласний спеціаліст з питань 
паліативної допомоги при управлін-
ні охорони здоров’я Миколаївської 

облдержадміністрації, 
яку займає голова прав-
ління фонду «Віта-Лайт» 
Едуард Горбатенко. Саме 
тоді, вже на рівні місце-
вої влади, відкрито заго-
ворили про необхідність 
створення хоспісу як 
окремої медичної уста-
нови, де була б можли-
вість обслуговувати різні 

категорії населення.
І якщо це питання до цих пір так 

і зависло в повітрі, палати все ж 
поступово почали з’являтися. Так у 
2009 році фондом «Віта-Лайт» було 
відкрито дві на базі обласного гос-
піталю інвалідів війни, в 2011 р. — 
дев’ять для ВІЛ-інфікованих при ра-
йонних і міських лікарнях таких міст 
як Первомайськ, Южноукраїнськ та 
Вознесенськ. І тут виникло черго-
ве запитання: де навчати персонал, 
адже паліативна допомога почина-
ється в першу чергу зі зняття симп-
томатики захворювання, особистого 
догляду, а це прерогатива здебіль-
шого середнього та молодшого ме-
дичного персоналу.

З 2009 по 2012 
роки фондом 
«Віта-Лайт» 

було відкрито 
11 хоспісних 

палат,
9 — в області, 

2 — на базі 
районних лікарень
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Навчання персоналу
З 2010 року був створений єдиний 

на півдні України тренінговий центр 
для навчання медичного персоналу та 
соціальних працівників. Кваліфіковані 
фахівці, що пройшли багатоетапне на-
вчання, в тому числі і за кордоном, 
протягом року провели 14 занять з 
основ паліативної допомоги: десять 
на базі центральних районних ліка-
рень, чотири — на базі обласних. 
Ніхто навіть не гадав, що замість 20 
учасників кількість бажаючих пере-
вищить 35 осіб і виникне необхідність 
у проведенні додаткових семінарів.

Ще одним досягненням можна 
вважати випуск методичного посіб-
ника з надання паліативної допомо-
ги в домашніх умовах, розрахова-
ного на родичів і близьке оточення 
хворого. У ньому вдалося зібрати всі 
корисні і необхідні поради: почина-
ючи з поліпшення фізичного стану 
(формування правильного раціону, 
зняття симптоматики захворювання, 
попередження пролежнів, особистої 
гігієни, вибору памперсів, аромоте-
рапії) до стадій прийняття діагнозу 
і, згодом, догляду близької людини.

робота з пресою
Не менш важливим напрямком 

у розвитку паліативної допомоги є 
робота з засобами масової інфор-
мації. Адже не випадково їх назива-
ють «четвертою владою». На сьогод-
ні фонд «Віта -Лайт» налагодив тісну 
співпрацю з провідними видання-
ми області. І ще: тема паліативної 
та хоспісної допомоги широко об-
говорюється в ЗМІ, як державних, 
так і приватних. Причому робота 
з останніми була дійсно трудоміст-
кою і тривалою. Проблема в тому, 
що через свою специфіку комер-
ційні видання зазвичай розміщують 
матеріал, у тому числі такий, що ви-
світлює ту чи іншу акцію або подію, 
організовану тією або іншою орга-
нізацією на правах реклами. Навіть 
якщо ці статті зачіпають такі болю-
чі проблеми суспільства як безпо-
радність хворих на рак через від-
сутність адекватного знеболення, 
які день у день приречені на тор-
тури болем.

Але поступово «Віта -Лайт» все-
таки вдалося привернути увагу пре-
си. Головне — грамотно підібрати ін-
формаційний привід. Місячники до 
Всесвітнього дня паліативної та хос-
пісної допомоги (до речі, вперше в 
Миколаєві він пройшов у 2010 ро-
ці завдяки Фонду), прес-тури, фото-
виставка, презентації, круглі столи, 
прямі радіо ефіри, невеликі соціаль-
ні ролики, навіть «Жива бібліотека» 
(в ролі книг виступали провідні лі-
карі міста, юрист, психолог) і багато 
іншого. Звичайно не без сприяння 
місцевої влади: управління охоро-
ни здоров’я Миколаївської облдер-
жадміністрації, представники яко-
го завжди виступають на всіх захо-
дах, і що не менш важливо, надають 
конференц-зал. Що стосується пре-
си, то тепер це в першу чергу на-
ші друзі, які усвідомлюють соціаль-
ну значущість того, що робить наш 
фонд «Віта-Лайт» і не залишаються 
осторонь.
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Паліативна допомога вдома
Для регіону, де до цих пір не 

відкрито хоспіс, а хворі на онколо-
гію взагалі не отримують допомо-
ги, що була б хоча б віддалено схо-
жою на паліативну, створення виїз-
ної мультидисциплінарної команди 
(МДК), яка надаватиме такого роду 
підтримку та й ще й на дому, два 
роки тому було утопією.

А забезпечення адекватного зне-
болення, враховуючи існуючу на той 
момент законодавчу базу нашої кра-
їни, було чимось взагалі з області 
фантастики. Але, тим не менш, нам 
вдалося створити і запустити виїзну 
службу у складі: лікар-терапевт, соці-
альний працівник та медична сестра 
(при необхідності, юрист, духівник, 
психолог), клієнтами якої крім хво-
рих на онкологію стали і хворі на 
цукровий діабет, захворювання сер-
цево-судинної системи, які перене-
сли інсульт. За час роботи бригади 
з 01.06.12 по 01.01.13 допомогу отри-
мали 109 осіб (онкологія — 97 осіб), 
постійно на обслуговуванні знахо-
диться 5 осіб.

Що стосується документальної 
бази, то робота МДК ґрунтуєть-
ся на наказах управлінь охорони 
здоров’я Миколаївського виконко-
му та облдержадміністрації, розро-
бленому положенні про виїзні ко-
манди з надання паліативної допо-
моги «Хоспіс на дому» та посадових 
інструкціях. Весь пакет готувався 
групою фахівців: лікарів, представ-
ників фонду «Віта-Лайт», особами, 
що мають досвід і знання у сфе-
рі надання паліативної та хоспісної 
допомоги.

Керівництво командою здій-
снює Розділ правління «Віта-Лайт» 
Едуард Горбатенко і лікар Тетяна 
Ганусовська. У її основні обов’язки 
входить огляд пацієнтів вдома (раз 
на 10 днів), призначення і корек-
ція лікування (з залученням необхід-
них спеціалістів), контроль над при-
значенням адекватного знеболення, 
роз’яснювальна робота з близькими 
хворого, участь у заходах, спрямова-
них на розвиток паліативної допо-
моги на Миколаївщині (акції, прес-
конференції, засідання круглих сто-
лів, семінари).

В обов’язки медичної сестри вхо-
дить, в першу чергу, щоденне знебо-
лення, також огляд клієнта, контр-
оль виконання призначень лікаря, 
зняття загальної симптоматики за-
хворювання.

Обов’язки соціального працівни-
ка базуються, в першу чергу, на вияв-
ленні потреб не тільки хворого, але і 
його близького оточення. Для цього 
з кожним пацієнтом і його сім’єю роз-
робляється індивідуальний план па-
ліативного догляду, в який входять: 
протоколи знеболювання, картки 
медичних та соціально-психологіч-
них спостережень (як за динамікою 
захворювання, так і за загальним 
станом хворого). Також соціальний 
працівник крім надання необхідних 
медичних процедур (перев’язок, 
ін’єкцій, крапельниць, санітарно-гігі-
єнічних процедур тощо) також вчить 
догляду родичів (купанню, годівлі, 
простому масажу, обробці пролеж-
нів). Відвідування пацієнта здійсню-
ється 3–4 рази на тиждень.
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Крім усього, до роботи виїзної 
мультидисциплінарной команди за-
лучаються інші фахівці (юрист, реа-
білітолог, онколог, хірург, невропато-
лог, фізіотерапевт). Команда працює 
як самостійна структура, і її послуги 
безкоштовні для пацієнтів та їх сі-
мей. Але поки її діяльність обмеж-
ується тільки одним районом міс-
та — Заводським — і фінансується 
за рахунок донорських коштів МФ 
«Відродження». Однак активно ве-
деться адвокаційна діяльність, спря-
мована на виділення коштів з бю-
джету, на хоча б часткове фінансу-
вання діяльності подібних бригад, 
особливо в області.

Зовсім новий напрям у діяль-
ності фонду — допомога людям, 
які кожен день стикаються з болем: 
родичам і близькому оточенню па-
ліативних хворих. Крім груп само-
допомоги, де учасники мали можли-
вість отримати допомогу психолога, 

обмінятися практичними порадами 
по догляду, ініціативна група таких 
людей з Миколаївщини брала актив-
ну участь у Всеукраїнській компанії 
«Стоп біль», спрямованої на забез-
печення доступу до різних видів 
знеболюючих препаратів, зокрема 
реєстрацію в Україні таблетовано-
го морфіну.

Можна ще довго перераховува-
ти те, що було зроблено для до-
ступності паліативної допомоги 
населенню Миколаєва та області, 
головне — ми не збираємося зу-
пинятися на досягнутому. Ми до-
сі крокуємо до нашої основної ме-
ти — відкриття хоспісу як окремої 
медичної установи, і вдячні нашим 
партнерам: громадським організаці-
ям з України, ближнього зарубіжжя, 
фонду «Відродження» за підтримку. 
Адже саме завдяки ним паліативна 
допомога на Миколаївщині отрима-
ла свій розвиток і перспективи.
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Питання допомоги помираю-
чим та тяжкохворим, зокре-
ма тим які є одинокими тур-

бувало людство протягом багатьох 
століть. Особливої актуальності во-
но набуває в наш час, коли держав-
ні структури не в силі забезпечити 
догляд за такими людьми в повному 
обсязі, адже для цього необхідним 
є комплексний підхід. Який включає 
не тільки медичну допомогу а й со-
ціальну, психологічну та духовну під-
тримку. Саме це є пріоритетним в 
роботі паліативної та хоспісної до-
помоги для онкохворих, тяжкохво-
рих, помираючих.

В 2010 році з доброї волі ліка-
ря-онколога В. В. Гончара та лікаря-
інтерна С. А. Чорнія та за підтрим-
ки директора Благодійної служби 
милосердя «Карітас», отця Григорія 
Канака у місті Чорткові, ними була 
розпочата волонтерська робота з 
онкохворими за принципом палі-
ативної допомоги. На початку під-
опічними волонтерів були пацієн-
ти вік яких був обмеженим смер-
тельними хворобами. З часом до 

волонтерської роботи підключили-
ся: лікар-гастроентеролог районної 
поліклініки Г. М. Тимофій та медична 
сестра О. Я. Березовська, що допомо-
гло обслуговуванню 8-х пацієнтів в 
м. Чорткові в позаробочий для во-
лонтерів час. У той час директором 
БСМ «Карітас», з ініціативи колег з 
«Карітас-Австрія», написано проект 
про створення виїзної бригади по 
наданню паліативної допомоги на 
дому до Євросоюзу. Перша відпо-
відь, щодо проекту, отримана нами 
у січні 2011 року була негативною. 
Проте надія залишалася, робота 
продовжувалася, кількість пацієн-
тів — збільшувалася. Не втрачали 
віри в нас наші колеги з «Карітас-
Австрія», тому й підтримували нас 
всіма можливими способами.

Несподівано для нас у лютому 
2011 року Євросоюзом було затвер-
джено програму проекту «Рука до-
помоги — догляд на заключному 
етапі життя за невиліковно хворими 
та людьми похилого віку, які залиши-
лися без опіки в Молдові та Україні» 
і у місті Чорткові розпочне свою ро-

3.4. Мобільний центр для надання паліативної 
та хоспісної допомоги БСМ «Карітас», 
м. Чортків

С. А. Чорній, 
керівник проекту «Рука допомоги», 

м. Чортків
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боту виїзна консультативна бригада 
для надання паліативної та хоспісної 
допомоги на дому. Початковою да-
тою нашої роботи стало 11 березня 
2011 року де відбулася зустріч, біль-
шої частини нинішніх колег виїзної 
служби. За досить короткий проміж-
ок часу (2 місяці), кількість пацієнтів 
збільшилася до 40-а, до яких входи-
ли: одинокі, помираючі, онкохворі — 
жителі міста Чорткова. Для кожного 
працівника виїзної бригади ця сфера 
роботи була новою, проте з кожним 
візитом ми вдосконалювали навички 
роботи, спілкування та підтримки 
пацієнтів.

Поштовхом для покращення ро-
боти став робочий візит чотирьох 
працівників у Відень (Австрія) по 
ознайомленню з роботою паліатив-
ної та хоспісної допомоги виїзних 
бригад. Ознайомившись із роботою 
колег ми почали покращувати робо-
ту по догляду за хворими. Розпочали 
обслуговування пацієнтів з окруж-
них сіл міста Чорткова.

На даний момент до штату виїз-
ної бригади входять такі працівни-
ки: лікар, медична сестра, соціаль-
ний працівник, психолог, духівник, 
волонтери. Робочий час кожно-
го працівника є невнормованим, 
оскільки частина з них працює на 
половині ставки. У зв’язку з цим ко-
жен коригує і складає свій власний 
графік дня, щотижня узгоджуючи 
на спільній нараді. При потребі ме-
дичні працівники відвідують хворих, 
надаючи лікарську чи медсестрин-
ську допомогу у вихідні та святкові 
дні. У розпорядженні виїзної бри-
гади є два автомобілі, що допома-

гає регулярно здійснювати виїзди 
до хворих.

Повноцінній роботі служби спри-
яє наявність офісного приміщення, з 
телефонним зв’язком та доступом до 
інтернет– мережі. Для покращення 
стану пацієнтів є можливість вико-
ристання електрокардіографа, 2-х 
глюкометрів, набору медичного ін-
струментарію для перев’язок, засо-
бів для догляду за хворими.

Згідно проекту пацієнти мають 
можливість отримати часткову до-
помогу медикаментами, засобами 
гігієни та продуктами харчування. 
Інформацію про пацієнтів отримує-
мо від дільничних терапевтів та сі-
мейних лікарів. Окрім того важливу 
інформацію про онкологічних хво-
рих ми отримали від районного он-
колога. Поступово в ході роботи на-
шого проекту до нас звертались без-
посередньо самі хворі, інформацію 
надавали вузькі спеціалісти та лікарі 
поліклініки. Інколи інформацію про 
пацієнтів ми отримували від органі-
зацій з якими співпрацюємо, а саме 
організації «Червоного хреста» та 
Територіального центру соціально-
го забезпечення.

Варто зазначити що на початку 
проекту керівництвом виїзної бри-
гади узгоджено роботу служби на 
основі співпраці з районним від-
ділом охорони здоров’я, територі-
альним центром соціального забез-
печення, організацією «Червоного 
хреста». Завдяки цьому маємо мож-
ливість уточнити списки, знаючи 
спільних пацієнтів не дублюємо ро-
боту, а забезпечуємо повноцінний 
догляд.



64 Розділ 3

Центральна районна поліклініка 
допомагає бригаді додатковими ме-
тодами обстеження та консультація-
ми суміжних спеціалістів.

У структуру надання допомоги 
виїзної бригади входять такі види 
діяльності:

1. лікарська допомога.
Після первинного лікарського об-

стеження, ними заповнюється від-
повідна документація, призначаєть-
ся лікування та складається план 
подальшої роботи працівників, що-
до хворого, а також графік відвіду-
вання. В залежності стану здоров’я 
та тяжкості перебігу захворювання 
здійснюється відвідування хворих 
лікарями виїзної служби. Після при-
значення лікаря медична сестра ви-
конує відповідні маніпуляції або ви-
користовує додаткові методи обсте-
ження.

2. Медико-соціальний догляд.
Медична сестра спільно з соці-

альним працівником здійснює комп-
лексний медико-соціальний догляд 
пацієнта. При потребі за хворим за-
кріплюється соціальний працівник, 
який здійснює допомогу по догляду 
за пацієнтом, а також піклується по-
бутовими справами.

3. знеболення.
За наявності потреби чи погір-

шенні стану пацієнта, районним он-
кологом здійснюється знеболення, 
як наркотичне, так ненаркотичне.

4. Духовна підтримка.
Духовну підтримку здійснює ду-

хівник через сповідь та бесіди. При 
потребі запрошуємо до співпраці ду-
хівників та пасторів інших конфесій. 
Окрім того, кожен працівник допо-

магає пацієнту та родичам в духо-
вному контексті.

5. Психологічна допомога.
Психологічну допомогу та під-

тримку надає психолог, проводячи 
індивідуальну бесіду, тренінги, арт-
терапію, тощо. А також допомагає 
працівникам при виникненні непо-
розумінь між колегами та хвори-
ми. Регулярно проводить тренінги 
та лекції по спілкуванню з хворим 
та профілактиці професійного ви-
горання.

Особливої уваги заслуговує ро-
бота з родичами та близькими хво-
рого. А також допомога родичам під 
час трауру.

6. волонтерська допомога.
Для залучення волонтерів орга-

нізація БСМ «Карітас» м. Чорткова 
організовувала і проводила волон-
терські курси. Після відвідин волон-
терських курсів і навчання співро-
бітниками вони можуть самостій-
но здійснювати соціальний догляд 
за хворим. Відповідно, проводячи 
курси, ми вже формуємо команди, 
які допомагають співробітникам ви-
їзної служби. Аудиторія волонтерів 
є різноманітною: це студенти ме-
дичного та педагогічного коледжів, 
люди працездатного віку, різних 
професій. На початку проекту, для 
навчання та обміну досвідом, ми не-
одноразово відвідували стаціонарні 
хоспіси у Львові, Івано-Франківську 
та Тернополі. Співробітники виїзної 
служби відвідали курси та цикли 
лекцій по паліативному догляду в 
різних містах України. Наша орга-
нізація «Карітас Чортків» є членом 
ВГО «Українська Ліга сприяння роз-
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витку паліативної та хоспісної до-
помоги».

З метою профілактики професій-
ного вигоряння працівники служби 
збираються два рази на тиждень для 
обміну інформацією про стан паці-
єнтів, планування подальшої роботи 
та спілкування між собою. Для цього 
співробітники організовують спільні 
екскурсії та інші заходи в неформаль-
ній обстановці. Особливо кожному 
працівникові допомагає його духовне 
формування і усвідомлення того, для 
чого він працює і кому допомагає.

Усвідомлюючи складність робо-
ти і спілкування з хворими, а також 
постійне переживання болю, горя, 
втрати і смерті, кожен працівник, 
по суті, не випадковий в колективі. 
Адже не кожна людина, маючи до-

бре і здатне співчувати серце, змо-
гла би постійно спілкуватися, допо-
магати і, особливо, супроводжувати 
тяжкохворих до самої смерті.

Надихають до плідної роботи 
вдячні очі і серця пацієнтів і їх ро-
дичів. Особливо працівникам виїзної 
служби запам’яталися слова однієї 
з хворих: «Не треба сьогодні нічого 
робити, ні прибирати, ні готувати, 
сядь біля мене і поговори зі мною!» 
Для нас це підтвердження того, що 
не так важливо, що ми робимо для 
наших друзів, а те, з яким серцем 
ми це робимо.

«Бо ми не в змозі понести з собою 
наші праці, меблі, машини, досягнен-
ня; єдине, з чим ми залишимося — 
з нашою здатністю любити...»

(Бруно Ферреро).
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3.5. Досвід розвитку та надання паліативної 
та хоспісної допомоги мешканцям 
м. Виноградово

Н. І. Іляш, 
керівник виїзної консультативної 

служби Виноградівської  
районної лікарні

Паліативна допомога — це 
комплексний підхід, мета яко-
го забезпечити максимально 

можливу якість життя паліативних 
хворих і членів їх родин, шляхом 
запобігання та полегшення страж-
дань завдяки ранньому виявленню 
і точному діагностуванню симпто-
мів болю та розладів функцій життє-
діяльності, проведення адекватних 
лікувальних заходів, симптоматич-
ної (ад’ювантної) терапії та догляду, 
надання психологічної, соціальної, 
духовної та моральної підтримки, 
незалежно від захворювання, віку, 
соціального статусу, національнос-
ті, релігійних та політичних пере-
конань.

Організація паліативної допомо-
ги має різні форми. Потрібно взяти 
до уваги, що більшість невиліковних 
хворих хотіли б отримувати відповід-
ну допомогу вдома. Тому, є доціль-
ним створення виїзної служби па-
ліативної допомоги «Хоспіс вдома».

В Виноградівському районі спеці-
алізована виїзна служба паліативної 
допомоги вдома створена за спри-
янням Агенції місцевого розвитку 
Виноградівщини, голови РДА та го-

лови райради, відповідним розпо-
рядженням голови РДА та рішенням 
сесії районної Ради, наказами УОЗ 
Закарпатської області та ВОЗ РДА, 
наказами райлікарні.

Основними напрямками роботи 
виїзної бригади паліативної допо-
моги на дому є:
— Усунення больового синдрому, 

дотримання особистої гігієни 
хворого, догляд за відкритими 
ранами, огляд лікарів, призначен-
ня лікарських засобів, додаткових 
(при необхідності) медичних до-
обстежень, виконання медичних 
маніпуляцій з дотриманням пра-
вил асептики, рекомендацій по 
харчуванню тощо.

— Усунення стану стресу, виклика-
ного розвитком захворювання, 
шляхом налагодження спілкуван-
ня з психологом, постійним до-
глядом медперсоналу, повагою 
до особи.

— Духовна підтримка — допомога 
священнослужителів в залежнос-
ті від віро сповідування та належ-
ності до тої чи іншої конфесії.

— Забезпечення соціальної під-
тримки.
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— Запобігання розвитку синдрому 
психологічного вигорання мед-
персоналу.

— Систематичне навчання пер-
соналу.

— Волонтерство.
До роботи у виїзній бригаді за-

прошувалися працівники високо-
професіональні з почуттям відпові-
дальності, милосердя, тактовності, 
бажанням допомогти.

Відповідними наказами началь-
ника ВОЗ РДА та головного ліка-
ря райлікарні затверджена орга-
нізаційна структура «Хоспісу вдо-
ма». Затверджено штатний розклад, 
посадові інструкції, функціональні 
обов’язки, примірна обліково-звітна 
документація, положення.

Бригада здійснює свою діяльність 
як підрозділ районної лікарні в скла-
ді завідувача, лікаря-онколога, ліка-
ря-невропатолога, медичних сестер, 
молодших медичних сестер. В функ-
ціональні обов’язки однієї мед. се-
стри вміщено виконання функцій 
старшої мед. сестри, диспетчера-
консультанта, статиста.

До 2012 року в складі бригади 
працювала психолог.

Тривалість робочого часу — 742 
години. Тривалість обслуговування 
паліативного пацієнта 60–80 хви-
лин в залежності від важкості стану 
та об’єму необхідних послуг. В свій 
робочий час, при наданні повного 
об’єму послуг паліативної допомо-
ги, навантаження від 5 до 6 хворих. 
Працюють 3 медсестри та 3 молод-
ші медсестри позмінно через день. 
Бригада користується автотран-
спортом, закріпленим за сімейни-

ми лікарями. Має в розпорядженні 
відповідне приміщення, оснащене 
сигналізацією, комп’ютером, холо-
дильником, шафою для медикамен-
тів та перев’язувального матеріалу, 
маніпуляцій ним столиком, сейфом 
для зберігання опіоїдних анальгети-
ків, сумка-укладка, візок інвалідний, 
ходунки, бікс для перев’язувального 
матеріалу, термометр, стетофонен-
доскоп, штативи, ванночка для миття 
волосся, судна, електромасажер, по-
суд для знезараження. Вишукуються 
можливості для придбання проти-
пролежневих матраців, валиків, по-
душок, портативного електрокарді-
ографа, крісла-біотуалету. При не-
обхідності бригада користується 
портативним електрокардіографом 
із стаціонарного хоспісу.

Для тимчасового користування 
вдома пацієнтам видано ходунки, 
візок інвалідний.

Медикаментозне забезпечення 
здійснюється за рахунок пацієнтів 
(в основному передбачено виписка 
рецептів на пільговій основі), а для 
укомплектування укладки анафілак-
тичного шоку через аптеку РЛ.

Першочерговим завданням на 
початку роботи мобільної брига-
ди є встановлення статусу пацієн-
та та проведення кваліфікованого 
відбору. В наявності комп’ютерний 
реєстр хворих, захворювання яких 
прогресує, сумнівний прогноз оду-
жання, важкі розлади життєдіяль-
ності, спроби лікування недоцільні, 
з хронічним больовим синдромом, 
в основному хворі з онкологічною 
патологією. Тривалість життя паці-
єнтів, яким надавалася допомога, 
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завідувач

Сімейні лікарі

Водій Лікарі

Соціальні працівники Релігійні організаціїВолонтери

Медсестри
Молодші медсестри

(санітарки)

Лікарі-консультантиСпеціалізована 
мультидисциплінарна 

команда

організаційна структура «Хоспісу вдома»

спостерігалася від 1 місяця до 1,5 
року.

Паліативна допомога надаєть-
ся пацієнтам і з неонкологічними 
захворюваннями, захворювання-
ми хронічними прогресуючими, що 
призводять до вираженого пору-
шення функцій, втрати самообслу-
говування — декомпенсації серце-
ві, печінкова, ниркова недостатність, 
важкі порушення мозкового крово-
обігу, опірно-рухового апарату, що 
не піддаються лікуванню сучасни-
ми методами.

Протипоказаннями для надання 
паліативної допомоги є:
— Гострі захворювання, хронічні за-

хворювання в стадії загострення, 
що потребують нагляду в умовах 
спеціалізованих відділеннях, не-
компенсовані захворювання, що 
потребують спеціалізованого лі-
кування.

— Гострі інфекційні та психічні за-
хворювання, що становлять не-
безпеку для оточуючих і потребу-

ють лікування в спеціалізованих 
ЛПЗ.

— Гострі хірургічні стани, стани піс-
ля оперативного втручання, що 
можуть потребувати реанімацій-
них заходів.

— Відсутність згоди пацієнта.
Паліативна допомога надається 

у співпраці з сімейними лікарями, 
в межах діяльності яких перебуває 
пацієнт.

Паліативна допомога повинна 
починатися з моменту встановлен-
ня невиліковного прогресуючого 
захворювання. Надання паліативної 
допомоги вдома здійснюється за 
згодою керівника мобільної брига-
ди при наявності скерування сімей-
ного лікаря, який подає інформацію 
про пацієнта диспетчеру-консуль-
танту (старшій медсестрі), та одно-
часно розпочинає заходи для змен-
шення больового синдрому(при йо-
го наявності) на первинному рівні. 
В поодиноких випадках скеруван-
ня можуть здійснювати профіль-
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ні спеціалісти, або хворий береть-
ся на облік при зверненні родичів. 
Обслуговування починається при 
наявності письмової згоди пацієнта 
на обслуговування та згоди на об-
робку персональних даних. Старша 
медсестра готує робочу документа-
цію, в яку вносить анкетні дані па-
цієнта. Це: амбулаторна карта паці-
єнта (яка після смерті хворого до-
дається до первинної амбулаторної 
карти ф-025-0 і здається в архів ме-
дичної документації), заповняє жур-
нал обліку пацієнтів. Після огляду 
хворого в перший день керівником 
та сімейним лікарем заповняється 
протокол первинного огляду, оці-
нюється ступінь виразності больо-
вого синдрому по 5-ти бальній шка-
лі (фізичного та переваги емоційно-
го, соціального чи психологічного) 
на день огляду з подальшим його 
моніторингом. Керівником сумісно 
з старшою медсестрою розробля-
ється план-об’єм надання паліатив-
ної допомоги лікарями, медсестра-
ми та молодшими медсестрами, 
визначається провідний лікар, що 
веде постійний нагляд. Надання 
паліативної допомоги здійснюєть-
ся щоденно, згідно графіку. Після 
виїзду заповнюється карта обліку 
візитів, журнал маніпуляцій та роз-
хідних матеріалів, проводиться зне-
зараження використаних матеріа-
лів. Лікарські огляди проводяться 
регулярно по потребі, але не рідше 
1 разу на тиждень. При необхідності 
проведення спеціалізованих огля-
дів залучаються лікарі-консультан-
ти відповідного профілю, при по-
требі проводяться доступні лабо-

раторні та інструментальні методи 
дообстеження вдома. Заповняється 
листок призначень. Завідувач від-
відує хворих з лікуючим лікарем по 
типу «обходів» періодично 1 раз в 
2 тижні (а по потребі частіше), ана-
лізується робота бригади з обгово-
ренням можливих недоліків на опе-
ративній нараді. Щоквартально ро-
бота моніторингується (звіти, аналіз 
роботи). Обліково-звітна докумен-
тація, яка використовується в ро-
боті мобільної бригади по надан-
ню паліативної допомоги на дому 
дивіться додатки.

Посмертні епікризи заповнюють-
ся сімейними лікарями чи профіль-
ними спеціалістами, що спостері-
гають хворого до направлення до 
мобільної бригади. Припиняється 
обслуговування пацієнтів на дому 
мобільною бригадою в разі:
— Наявності медичних показань 

для направлення до стаціонар-
ного відділення ЛПЗ або стаціо-
нарного хоспісу (різке погіршен-
ня стану здоров’я, що потребує 
цілодобового медичного нагля-
ду, тривала відсутність родичів, 
видане бажання хворого).

— Зміни місця проживання.
— Систематичного грубого ставлен-

ня до персоналу ВКС (перешко-
джання роботі, тощо).

— Смерті пацієнта.
По припиненні обслуговування 

робиться відмітка в журналі обліку 
з датою, підписом завідувача.

За період роботи мобільної бри-
гади структура хворих: з онкозах-
ворювань — 47,3%, з наслідками 
порушення мозкового кровообі-
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гу — 41,2%, інші (серцево-судинна 
декомпенсація, захворювання опір-
но-рухового апарату) — 10,5%.

Виїзди бригади в складі однієї 
медсестри та двох молодших мед-
сестер. Виконуються медичні маніпу-
ляції (внутрішньовенні, внутрішньо-
венні краплинні, внутрішньом’язеві 
тощо), профілактика обробка про-
лежнів, перев’язки, промивання ка-
тетерів, догляд за стомами, дрена-
жами, постановка очисних клізм, 
тренування(ходьба, сидіння, вста-
вання, допомога при ходьбі, роз-
тирання, легкий масаж), контроль 
життєвих показників — пульс, тиск, 
дихання, вимірювання температу-
ри тіла.

Медична сестра повинна володі-
ти навиками консультативної робо-
ти, в межах своєї компетенції, ре-
комендаціями щодо раціонального 
харчування.

Молодший персонал проводить 
санітарно-гігієнічний догляд — вми-
вання, догляд за порожниною рота, 
миття голови, купання, обтирання 
тіла, обрізання нігтів, зміна натіль-
ної та постільної білизни, підгузни-
ків тощо. Персонал працює в ме-
дичних костюмах, масках, рукави-
цях, бахілах.

Медичні сестри не обмежуються 
медичними маніпуляціями, але ви-
конують і не властиві їм функції пси-
холога, оскільки спілкуються щодня 
з пацієнтами і з часом приймаються 
як члени родини. Інший аспект ро-
боти медсестер це навчання членів 
сім’ї правилам догляду.

Огляд лікарів забезпечує корек-
цію призначень, контроль ступеня 

вираженості больового синдрому, 
навчання середнього медперсоналу.

Знеболення при онкозахворю-
ваннях здійснюється під контролем 
рай спеціаліста за 3-ступеневою сис-
темою на підставі контролю динамі-
ки больового синдрому.

Цілодобове знеболення опіоїд-
ними анальгетиками здійснювало-
ся медперсоналом «швидкої допо-
моги», обумовленого наказом голов-
ного лікаря РЛ.

Статус пацієнта погоджується 
із службою соціального захисту. 
Досвід показує, що є, поодинокі ви-
падки, коли лікарі вважають паліа-
тивними хворими — одиноких пере-
старілих осіб, які повинні обслугову-
ватися службою соціального захисту 
населення. Існує взаємозв’язок ме-
дичних працівників мобільної бри-
гади з службою соц. захисту, яка є 
вагомою допомогою при обслугову-
ванні важко хворих. Соц. працівник 
надає послуги по закупівлі продук-
тів, ліків, організації харчування, го-
дування тощо.

Однією з важливих проблем в 
наданні паліативної допомоги вдо-
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ма є наявність психологічної під-
тримки, яка виражається в робо-
ті психолога протягом всього пе-
ріоду нагляду. Психолог працює по 
індивідуальній програмі з кожним 
пацієнтом, який потребує психоло-
гічної допомоги. Невеликий досвід 
вказує на основні психологічні про-
блеми, притаманні важко хворим: 
страх перед болем, тривога, страх 
смерті, нудьга, депресивний стан, 
відчуття тягаря для родини, відчут-
тя самотності перед стражданнями. 
Робота психолога необхідна у випад-
ках захворювання невіруючих лю-
дей, які нажаль відмовляються від 
допомоги священнослужителя. Всі 
вищенаведені психологічні пробле-
ми пом’якшуються при роботі з па-
цієнтами духовних наставників, які 
запрошуються до хворих за його 
згодою чи бажанням, враховуючи ві-
росповідання, належність до тієї чи 
іншої конфесії. Більшість пацієнтів 
мають свого духовного наставника, 
якого запрошують родичі. Відвідини 
духівників, молитви, сповідь є суттє-
вою підтримкою хворим, піднімають 
дух, крізь страждання проблискує 
посмішка.

Медичний персонал із надання 
паліативної допомоги важко хворим 
перебуває в стані постійної фізичної 
та емоційної напруги. Це і професій-
на і людська відповідальність перед 
хворим і його оточенням, сприй-
няття та переживання власної без-
порадності, відчуття недостатньої 
своєї роботи. Важко відповідати на 
запитання «Коли мені буде краще?».

Для попередження психологічно-
го синдрому вигорання використо-

вується організація роботи персо-
налу позмінно через день, прово-
дяться оперативні наради у формі 
спілкування за чашкою чаю з вияс-
ненням тих чи інших проблем, пере-
гляд фільмів, відпочинок 30 хвилин, 
не допущення перевантаження, ма-
теріальне стимулювання, вихован-
ня в персоналу емоційної стійкості 
та вміння побудови власної броні.

З метою вдосконалення роботи, 
медперсонал оволодів практични-
ми навиками надання паліативної 
допомоги на базі лікарні-хоспісу 
м. Івано-Франківська; міжнародно-
го циклу ELNEC по наданню па-
ліативної допомоги на базі онко-
диспансеру м. Черкаси за участю 
міжнародних спеціалістів; 40-го-
динним виїзним циклом тематич-
ного вдосконалення «Основи па-
ліативної та хоспісної допомоги», 
яким охоплені і сімейні лікарі райо-
ну; міжнародному семінарі ELNEC 
Зальцбург, Австрія «Робота медич-
них сестер паліативної допомоги»; 
навчальний семінар «Основи паліа-
тивної допомоги. Роль соціального 
працівника та патронажних сестер 
Червоного Хреста в наданні паліа-
тивної допомоги»; були учасниками 
1-го Національного Конгресу з па-
ліативної допомоги, де обмінюва-
лися досвідом роботи з колегами 
інших зарубіжних країн та облас-
тей України; брали участь у міжна-
родній конференції «Перспективи 
інституційної співпраці в сфері на-
дання паліативної допомоги»; се-
мінарі «Паліативна допомога та 
суспільство. Розвиток благодійни-
цтва, волонтерства» за підтримки 
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міжнародного благодійного фонду 
«Карітас України».

У зв’язку з тим, що персонал мо-
більної бригади в процесі роботи зу-
стрівся з відсутністю порозуміння з 
боку населення значимості надання 
паліативної допомоги, робота її не-
одноразово висвітлювалася в засо-
бах масової інформації (виступи на 
телебаченні, в пресі), участь в доку-
ментальних фільмах, влаштовували-
ся благодійні акції, тощо.

Одна з функцій медичної сестри 
з надання паліативної допомоги це 
робота з волонтерами. З метою ство-
рення команди волонтерів проведе-
но семінари у навчальних закладах.

Налагоджується взаємозв’язок з 
медичними коледжами.

Проблемні питання в роботі 
спеціалізованої мобільної брига-
ди з надання паліативної допо-
моги:

1. Недопрацьована нормативно-
правова база, що регламентує функ-

ціонування служби по наданню палі-
ативної допомоги вдома, відсутність 
методичних посібників.

2. Відсутні уніфіковані форми ро-
бочої документації.

3. Відсутні реальні нормативи 
по об’єму надання паліативної до-
помоги вдома, що не дає можливос-
ті сформувати необхідний штатний 
розпис бригади.

4. Відсутні стандарти, протоколи 
щодо надання паліативної допомо-
ги вдома.

5. Недостатнє матеріально-тех-
нічне забезпечення.

6. Немає психолога в складі бри-
гади.

7. Відсутня програма підготовки 
волонтерів.

8. Відсутня система мотивації і 
заохочення кадрів, що надають па-
ліативну допомогу.

9. Виникає необхідність в підго-
товці спеціалістів «Паліативної та 
Хоспісної допомоги».
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обліково-звітна документація

Додаток 1
Виноградівська районна лікарня

спеціалізована мультидисциплінарна виїзна бригада
з надання паліативної допомоги вдома

 
90300, Закарпатська область, м. Виноградово, вул. Лікарняна, 13, тел. 2-66-90, 

e-mail: vks.paliativ @ mail.ru
 

(прізвище)
 

(ім’я)
 

(по батькові)
 

(рік народження)
 

(адреса проживання)
з А я в А

Я,  
згоден (-а) отримувати безкоштовно: медичну, лікарську, психологічну та духовну 
опіку від працівників спеціалізованої мультидисциплінарної виїзної бригади для 
надання паліативної та хоспісної допомоги.
  «  »          20   р.                     

(підпис)

Додаток 2
Посібник 

для надання паліативної допомоги
спеціалізованої мультидисциплінарної мобільною бригадою

паліативної допомоги («Хоспіс вдома»)
Посібник для:

ПІБ:  
Дата народження:  
Адреса:  
Діагноз:  
 

З метою надання паліативної медичної допомоги спеціалізованої мультидисциплі-
нарної бригадою («Хоспіс вдома»)

 Дата                                 
Підпис лікаря або особи, що направляє
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Додаток 3
Протокол

первинного огляду та оцінки стану
хворого, що потребує надання паліативної допомоги

ПІБ:  
Адреса:  
Діагноз:  
Адреса:  
Дата огляду:  
Об’єктивний стан на день огляду:  
 
 
Оцінка больового синдрому:  
Рекомендації:  
 
Підписи:

Додаток 4
карта больового синдрому

за 5-бальною системою вираженості
ПІБ пацієнта  
Дата народження  
Домашня адреса  
1. Слабо виражений  
2. Средне виражений  
3. Виражений  
4. Різко виражений  
5. Нестерпний  
Оцінка переважання типу больового синдрому

1. Фізичний біль.
2. Емоційний (депресія, відчуття безпорадності тощо).
3. Соціальний (втрата друзі, втрата самоконтролю, спустошеність тощо).
4. Психологічний (страх смерті, безвихідь ситуації тощо).

Додаток 5
карта обліку візитів

ПІБ пацієнта  
Адреса  
Рік народження   контактний тел.  

№ дата лікар м/с санітарка лікарі- 
консультанти підписи

1
2
...
30
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Додаток 6
План

лікарсько-сестринського догляду
Прізвище, ім’я, по батькові хворого  

Заходи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

... ...

Підписи
Підписи

Додаток 7
листок 

лікарських призначень
Прізвище, ім’я, по батькові хворого  

Заходи
Відмітка про призначення

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

... ...

Підписи
Підписи

Додаток 8
звіт 

про надання паліативної допомоги вдома
спеціалізованої мультидисциплінарної мобільною бригадою

Кількість пацієнтів, які отримують допомогу
на початок звітного періоду
Поставлено на облік
Знято з обліку
Кількість пацієнтів, які отримують допомогу на кінець звітного 
періоду
Кількість пацієнтів, які отримують допомогу протягом звітного 
періоду
Причина зняття з обліку:

Смерть
Відмова
Госпіталізація

Надання духовної потримай пацієнтам та їх родичам
Кількість виїздів бригади загалом:

Медсестри
Санітарки
Лікарів
Психолога

Зроблено маніпуляцій:
У т. ч. перев’язувань

Ин’єкції загалом
в/м
в/в стр.
в/в крап.

У т. ч. додаткові маніпуляції:
Масаж
Розтирангя
Щоденний догляд
Спец. масаж
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Мета нашої статті — показа-
ти, що й при обмежених фі-
нансово-економічних мож-

ливостях можна розпочинати добру 
справу і вирішувати проблемні за-
вдання за умов активізації суспіль-
ної думки щодо важливої проблеми, 
спільної участі ініціативної громади 
і влади, об’єднання всіх моральних, 
матеріальних, фінансових ресурсів. 
Тут доцільно навести відому україн-
ську поговірку: «під лежачий камінь 
вода не тече»

Івано-Франківський хоспіс засно-
ваний у липні 1997 року як стаціонар 
спочатку на 25 ліжок, а з січня 2002 
року — на 30. Практично це був єди-
ний паліативний заклад на область, 
не спроможний забезпечити постій-
но зростаючу потребу в допомозі ін-
курабельним пацієнтам. На початок 
2005 року ми вимушено створили 
журнал черги на госпіталізацію, і, на 
жаль, не завжди пацієнти могли до-
чекатися своєї черги. Така ситуація 

заставляла шукати прийнятні шляхи 
вирішення проблеми.

Вивчення зарубіжних моделей 
ПХД і власний досвід роботи стаці-
онару показав, що організація палі-
ативної допомоги пацієнтам за міс-
цем їх проживання чи тимчасово-
го перебування дозволяє вирішити 
кілька дуже важливих завдань:
— розширити доступність пацієнтів 

до якісної спеціалізованої допо-
моги;

— охопити такою допомогою зна-
чно більшу кількість інкурабель-
них хворих;

— практично здешевити послуги, 
оскільки утримання одного па-
цієнта в умовах «хоспіс вдома» є 
значимо дешевшим від утриман-
ня у стаціонарному хоспісі;

— врахувати ментальність населен-
ня щодо бажання останні дні хво-
роби і земного життя проводити 
вдома в колі близьких родичів;

3.6. Організація та розвиток паліативної 
допомоги пацієнтам вдома — крок за кроком 
(З досвіду Івано-Франківського обласного 
клінічного центру паліативної допомоги)

«Успіх — це здатність рухатися від однієї невдачі  
до іншої без втрати ентузіазму».

Уїнстон Черчілль

Л. І. Андріїшин, 
головний лікар Івано-Франківської обласної клінічної лікарні «Хоспіс», 

асистент кафедри Івано-Франківського національного медичного 
університету, віце-президент Благодійного фонду «Мати Тереза», 

Член правління «Українська ліга сприяння розвитку паліативної та 
хоспісної допомоги»
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— здійснювати кваліфікований від-
бір пацієнтів на госпіталізацію в 
стаціонар.
Отже, важливим є висновок про 

те, що «Хоспіс вдома» має отримати 
головне місце в системі паліативної 
допомоги.

Розуміючи, що в рамках існуючих 
правил надання медичних послуг 
держава робить те, що вона може 
робити, нашим наступним кроком 
було максимальне поширення ін-
формації в різних колах влади, ме-
дичної та суспільної громадськос-
ті Івано-Франківської області щодо 
потреб, бар’єрів і реальних можли-
востей на місцевому рівні наблизи-
ти паліативну допомогу до тих, хто 
її потребує. Шляхами попередньо-
го інформування були бесіди, круглі 
столи і засідання, виступи в місцевих 
засобах інформації.

Перші дискусії та обговорення 
перспективного плану розвитку в 
області мережі ПХД, в тому числі 
створення виїзного відділення, від-
булися на оперативній нараді на-
чальника головного управління охо-
рони здоров’я облдержадміністрації 
21 вересня 2009 року (див. табл. 1)

Подальший шлях від цього обго-
ворення до затвердження виїзного/
консультативного відділення в штат-
ному розписі нашого хоспісу відзна-
чається такими основними подіями:
— наказом МУОЗ ОДА від 08.10.2009 

№417 затверджені Заходи щодо 
розвитку паліативної допомоги 
в області на 2009–2010 рр. (див. 
табл. 2)

— у січні 2010 хоспіс розпочав на-
давати паліативну допомогу на 

дому пацієнтам з онкологічною 
патологією за рахунок власних 
ресурсів на благодійних засадах 
та частково за підтримки облас-
ного благодійного фонду «Мати 
Тереза».

— для певного поштовху і наступ-
ного поступального кроку ми іні-
ціювали слухання роботи хоспісу 
та надання ПХД в області на за-
сіданні колегії МУОЗ ОДА; така 
колегія відбулася 26 грудня 2011 
року.

— офіційною датою початку робо-
ти виїзної служби можна вважа-
ти 29 лютого 2012 року, коли був 
виданий наказ головного управ-
ління за №124, «Про створення 
виїзного/консультативного від-
ділення хоспісу». Відповідно до 
цього наказу були затверджені 
штатний розпис, положення і та-
бель оснащення, а також пропи-
сано ввести в дію відділення без 
додаткового збільшення заплано-
ваних кошторисних призначень 
поточного року. Практично від-
ділення функціонувало за раху-
нок гранту Міжнародного фонду 
«Відродження» (вересень 2012 — 
лютий 2013) та часткової фінансо-
вої підтримки обласного благо-
дійного фонду «Мати Тереза».

— обласна рада своїм рішенням 
від 23.11.2012 №717-19/2012 за-
твердила комплексну програму 
«Здоров’я населення Прикарпаття 
2013-2020», додаток 20 якої зву-
чить так: «Перелік заходів, обсяги 
та джерела фінансування розділу 
«Паліативна та хоспісна допомо-
га», що в тому числі передбачає 
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створення виїзного консульта-
тивного відділення на базі існу-
ючого хоспісу;

— 27 листопада 2012 року на засі-
данні громадської ради при ОДА 
відбулося обговорення доціль-
ності створення в області цілісної 
системи паліативної та хоспісної 
допомоги у залежності від потре-
би в ній різних категорій хворих, 
включаючи дітей і сільське насе-
лення. Голова обласної держад-
міністрації Михайло Вишиванок 
підтримав ідею і видав окреме 
доручення головам районних 
держадміністрацій щодо пла-
нування в кошторисах видатків 
асигнувань на впровадження різ-
них форм ПХД в області;

— 07 березня 2013 року наказом 
№147 департаменту охорони 
здоров’я ОДА внесені зміни до 
штатного розпису хоспісу і за-
тверджена довідка про зміни до 
плану асигнувань на 2013 рік.
Таким чином, шлях хоч довготри-

валий і не зовсім легкий, але резуль-
тативний. В штаті виїзного відділен-
ня працюють завідувач — 1 посада, 
лікар-терапевт — 0,5 посади, лікар-

психолог — 0,25 та лікар-гемато-
лог — 0,25 посади, 4 медичні сестри, 
одна молодша медична сестра.

За попередніх 9 місяців роботи 
отримали паліативну допомогу на 
дому зі сторони різних спеціалістів 
виїзного відділення 68 пацієнтів (на 
обслуговуванні було 65 онкохворих 
і 3 — з тяжкими наслідками ішеміч-
ного інсульту), в тому числі надано 
юридичних консультацій 50 пацієн-
там. Також проведено 11 лікарських 
консультацій в інших закладах охо-
рони здоров’я. В даний час на обліку 
і обслуговуванні 15 пацієнтів з поши-
реними формами раку. Відбір на гос-
піталізацію в стаціонар хоспісу здій-
снюється після консультації лікарем 
виїзного відділення. Створюються 
програми для роботи з невиліковно 
хворими дітьми на дому та в онко-
гематологічному відділенні обласної 
дитячої лікарні. Заплановано укласти 
угоди про співпрацю з обласними і 
районними спеціалістами з терапії, 
онкології, неврології.

Основні проблеми на сьогодні: 
відсутність власного транспорту і 
окремого приміщення для виїзного 
відділення.
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Таблиця 1
Перспективний план розвитку паліативної та хоспісної медицини  

в Івано-Франківській області на 2009–2010 роки.

Мета: надання комплексної якісної паліативної та хоспісної допомоги населенню облас-
ті з невиліковними хворобами та обмеженим прогнозом життя, у тому числі сільському 
населенню та дітям.

обґрунтування: на виконання міжгалузевогї комплексної програми «Здоров’я нації», за-
твердженої постановою КМУ 10.01.02 №14, Урядової програми «Український прорив: для 
людей, а не політиків», затвердженої постановою КМУ 16.01.08 №14, зважаючи на між-
народні зобов’язання України, враховуючи накази МОЗ від 17.04.08 №210 та від 24.07.08 
№159-0; — забезпечення виконання Конституції та Закону України «Основи законодав-
ства України про охорону здоров’я» (ст. 2, 7, 17, 18, 45) щодо доступності всіх верств на-
селення області та гарантій їх права на якісну медичну, психологічну, духовну і соціальну 
допомогу від моменту встановлення діагнозу невиліковної хвороби до завершення жит-
тя; — опрацювання і виконання єдиного алгоритму паліативного (медичного, психологіч-
ного, духовного, соціального) забезпечення стану здоров’я невиліковних хворих на за-
вершальному етапі їх життя.

Модель: Система обласної паліативної та хосписної допомоги, яка передбачає:

1. областной центр паллиативной и хосписной медицины:
— існуючий стаціонар на 30 ліжок (онкологічни, у т. ч. 5 — дитячої онкології, інші — з ко-

ротким прогнозом тривалості життя);
— хоспіс-стаціонар для ВІЛ/СНІД хворих на 15–20 ліжок;
— денний стаціонар на 5 ліжок (психосоціальна допомога, адаптація, арттерапія тощо);
— виїзна (патронажна та консультативна) служба, у т. ч. для дітей («хоспіс на дому» + на-

вчання й консультації сім’ї хворого);
— організаційно-методичний (організація, співпраця і координація паліативної допомоги 

на усіх рівнях медичного забезпечення в області);
— навчальний: філіал Інституту паліативної та хосписної медицини МОЗ (навчання медич-

них працівників первинної ланки медичного забезпечення та створених хоспісних від-
ділень і стаціонарів з питань паліативної допомоги інкурабельним хворим);

— волонтерство.
2. Мережа в області:
— міське відділення паліативної допомоги (сестринського догляду) на 25–30 ліжок в Івано-

Франківську (для невиліковних хворих із хронічними хворобами, які потребують все-
бічної паліативної підтримки і мають прогнозовано триваліший термін життя);

— районні (міжрайонні) стаціонари паліативної та хоспісної медицини;
— віддділення паліативної допомоги та хоспісні відділення при ЛПЗ (5–10–15 ліжок);
— первинна ланка хоспісної допомоги: лікарі загальної практики/сімейної медицини, ФАПи 

(якісна паліативна і хоспісна допомога сільському населенню).

Шляхи вирішення:
— будівництво нового (типового) корпусу на території існуючого хоспісу за адресою: вул. 

Новаківського, 8 (пошуки джерел фінансування);
— реорганізація, оптимізація ліжкового фонду (наказом ГУОЗ);

— с. Чернелиця Городенківського району, Тлумацький район, Калуш, Коломия... (про-
думати можливості);

— паліативна допомога у педіатрії... (продумати можливості);
— поширення необхідних знань з паліативної та хоспісної допомоги;
— організація навчання, лекцій, практичних навичок у навчально-методичному центрі 

Івано-Франківського хоспису.
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Таблица 2
Мероприятия по развитию ПХП  в ивано-Франковской области  

на 2009–2010 годы

1.

Розробити і подати пропозиції до Департаменту розвитку 
медичної допомоги МОЗ та ДП «Інститут паліативної та 
хоспісної медицини» щодо клінічних протоколів та стан-
дартів паліативної допомоги

ІІ–ІІІ 
кварта-
ли 2010

Цихонь З.О., заст. 
нач. ГУОЗ;
Андріїшин Л.І., 
гол. лікар хоспісу

2.

Подати пропозиції до Департаменту розвитку медичної 
допомоги МОЗ та ДП «Інститут паліативної та хоспісної 
медицини» щодо табелю оснащення хоспісу, паліатив-
ного відділення

IV квар-
тал 2009

Цихонь З.О., заст. 
нач. ГУОЗ;
Андріїшин Л.І., 
гол. лікар хоспісу

3.

Подати пропозиції до Департаменту розвитку медичної 
допомоги МОЗ та ДП «Інститут паліативної та хоспісної 
медицини» щодо змін та доповнень до нормативно-пра-
вових актів про застосування у паліативній практиці опі-
оїдних анальгетиків та психотропних засобів

IV квар-
тал 2009

Цихонь З.О., заст. 
нач. ГУОЗ;
Андріїшин Л.І., 
гол. лікар хоспісу

4. Створити навчально-методичний центр з питань паліа-
тивної та хоспісної медицини на базі існуючого хоспісу

IV квар-
тал 2009

Цихонь З.О., заст. 
нач. ГУОЗ;
Андріїшин Л.І., 
гол. лікар хоспісу

5.
Здійснювати заходи щодо продовження співпраці з на-
уковими та громадськими організаціями, в тому числі 
закордонними, з питань розвитку паліативної медицини

2009–
2010

Цихонь З.О., заст. 
нач. ГУОЗ;
Андріїшин Л.І., 
гол. лікар хоспісу

6. Продовжувати наукову роботу, проведення навчальних 
семінарів-практикумів, науково-практичних конференцій

2009–
2010

Цихонь З.О., заст. 
нач. ГУОЗ;
Андріїшин Л.І., 
гол. лікар хоспісу

7.

Забезпечуваті інформування населення області з пи-
тань, пов’язаних з наданням паліативної допомоги, по-
дання матеріалів до ЗМІ про функціонування хоспісної 
служби в області

2009–
2010

Цихонь З.О., заст. 
нач. ГУОЗ;
Андріїшин Л.І., 
гол. лікар хоспісу
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традиційно в Україні невиліков-
но хворих людей переважно 
доглядають рідні, близькі чи 

сусіди. Системи комплексного до-
гляду, опіки і супроводу пацієнтів, 
а, особливо, членів їх родин немає 
і тому, коли раптом приходить біда 
(важка хвороба, травма або вродже-
на важка патологія дитини) це стає 
вироком для усієї сім’ї.

Складна економічна ситуація зму-
шує молодих і працездатних людей 
шукати роботу за кордоном або у 
великих містах, залишаючи старень-
ких, немічних і хворих напризволя-
ще. Навіть при бажанні сплачувати 
за весь комплекс допомоги близь-
кій людині, система надання таких 
послуг в Україні не напрацьована.

Паліативна базова допомога по-
винна міститися в площині системи 
охорони здоров’я та соціальної до-
помоги. Тому необхідно конкретною 
діяльністю і практичними кроками 
наближати об’єднання цих двох сис-
тем для кращої координації їх дій, 
попередження дублювання заходів 
і послуг та ефективного викорис-
тання бюджетних коштів. Відсутність 
скоординованих дій медиків, соці-

альних працівників, психологів; їх 
підпорядкованість різним міністер-
ствам і відомствам призводить до 
того, що в Україні комплексний під-
хід до проблем людини, і, зокрема, 
лікування і супроводу не надається. 
Певні проблеми, як наприклад, до-
гляд за тілом, гігієна взагалі не бе-
руться до уваги, або покладають-
ся на членів родини, які не мають 
відповідних знань та навичок. Це в 
свою чергу призводить до виник-
нення ускладнень (пролежні, застій-
ні пневмонії, розвиток контрактур, 
тощо). Механізм переадресації па-
цієнтів не відлагоджений і здійсню-
ється за рахунок персональних кон-
тактів.

Міжнародний благодійний фонд 
«Карітас України» з 1999 року впро-
ваджує та розвиває нові підходи у 
вирішенні проблем осіб похилого 
віку, немічних та хворих, які в си-
лу прогресування віку або неви-
ліковного захворювання втрати-
ли здатність до самообслуговуван-
ня та потребують сторонньої опіки. 
Головною метою цієї діяльності є 
підвищення якості життя шляхом за-
безпечення комплексного підходу та 

3.7. Досвід Міжнародного Благодійного Фонду 
«Карітас України» у формуванні моделей 
надання паліативної допомоги

Д. Р. Чайковська, 
директор БО «Шпиталь імені Митрополита Андрія Шептицького», 

Національний координатор програми напрямку «Здоров’я» 
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надання медико-соціальних, психо-
логічних, юридичних послуг, задо-
волення духовних потреб. Тобто, на 
основі міжнародного досвіду (голов-
но Німеччини, Австрії та Франції) за-
проваджує модель домашньої та па-
ліативної опіки в Україні, адаптуючи 
її до наших реалій та потреб.

На початках цієї діяльності ці-
льовою групою Карітасу були са-
мотні особи похилого віку, проте 
з часом кількість невиліковно хво-
рих пацієнтів різного віку та з різ-
ною патологією (онкологічні, СНІД-
хворі у термінальній стадії) ставало 
дедалі більше. Розширення цільо-
вої групи і зміна спектру захворю-
вань стимулювала створення нової 
форми допомоги, а саме створення 
Центру паліативної медицини на базі 
БУ «Шпиталю ім. Шептицького» (гру-
день 2003 року).

Поєднання діяльності центру па-
ліативної допомоги з системою по-
стійного підвищення кваліфікації 
працівників Шпиталю, а також інших 
державних та недержавних органі-
зацій, що працюють у цій сфері по-
слуг шляхом проведення тренінгів зі 
здобуття навиків, цільового навчан-
ня, ознайомчих поїздок та супервізії 
дало змогу збільшити кількість ква-
ліфікованих спеціалістів у цій сфері. 
Оскільки центр паліативної допомо-
ги Шпиталю є єдиною недержавною 
установою такого типу в регіоні, йо-
го діяльність значною мірою відріз-
няється від державних закладів — 
значна увага приділяється роботі 
з родинами хворих, вирішенню со-
ціальних, психологічних та юридич-
них проблем, для чого проводяться 

тренінги для штатного персоналу та 
залучення кваліфікованої допомоги 
професійного психолога та юриста.

Дуже корисною є випозичальня 
медичного обладнання та допоміж-
них засобів. Для невиліковно хворих 
надаються у тимчасове використан-
ня функціональні ліжка, проти про-
лежневі матраци, туалетні крісла, ін-
валідні візочки, палиці, милиці, хо-
дунки, тощо. Для підвищення якості 
життя і обслуговування пацієнта це 
необхідні речі, проте придбати ро-
дині особисто для пацієнта дуже до-
рого. Паралельно, працівники випо-
зич альні дають кваліфіковані кон-
сультації по використанню цього 
обладнання. Працює пральня та кух-
ня для вирішення побутових про-
блем пацієнтів вдома. Залучається 
широке коло волонтерів з числа 
студентів — медиків, студентів ду-
ховної семінарії, студентів факуль-
тетів соціальної педагогіки (УКУ) 
та соціальної роботи (Університет 
«Львівська політехніка»).

Стаціонарне відділення паліатив-
ної допомоги призначено для того, 
щоб була можливість у особливо важ-
ких випадках, коли вдома неможливо 
подолати симптоми (невпинні крово-
течі внаслідок розпаду тканин, гли-
бокі пролежні, розлади дихання або 
серцево-судинної системи, глибокі 
розлади психіки, виражений больо-
вий синдром, коматозні стани), або 
необхідний цілодобовий медичний 
супровід госпіталізувати пацієнта 
на короткий термін (до 3-х тижнів). 
Справедливості ради, треба відзна-
чити, що, нажаль, частина пацієнтів 
залишається тут на тривалі термі-
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ни (переважно особи похилого віку), 
оскільки адекватних умов перебуван-
ня вдома або будинків сестринської 
опіки нема. Також стаціонарне від-
ділення забезпечує короткотривале 
перебування невиліковно хворих на 
період відпустки/відпочинку вихід-
ного дня для членів родин, з метою 
їх психологічного розвантаження. 
Невелика кількість ліжко-місць (28) 
не може забезпечити всіх бажаючих 
і потребуючих у нагальній госпіталіза-
ції. Тому, на превеликий жаль (і сором 
для цивілізованого суспільства) у від-
діленні існує «лист очікування», проте, 
не завжди у пацієнта «є час на очіку-
вання». Для таких пацієнтів надається 
допомога вдома мультидисциплінар-
ною бригадою. Значним позитивним 
кроком до вирішення проблеми зне-
болення паліативних пацієнтів було 
створення умов та отримання ліцен-
зії на використання сильнодіючих та 
наркотичних засобів.

На певному етапі Карітас України 
створював умови денного перебу-
вання для невиліковно хворих лю-
дей (і на даний час існує така мож-
ливість), проте труднощі у транспор-
туванні та переміщенні важкохворих 
зробили неефективним цей вид до-
помоги на базі центру паліативної 
допомоги у Шпиталі. Більш доціль-
ними є такі відділення на базі спеці-
алізованих онкоцентрів, де пацієнти 
можуть отримувати хіміо– та радіте-
рапію. Все ж ми сподіваємося, що у 
майбутньому ця ланка у комплексі 
паліативної допомоги в Україні за-
йме своє повноцінне місце.

Для завершення комплексу ба-
гатоступеневої структури паліа-

тивної допомоги (стаціонарне від-
ділення та мобільні групи паліа-
тивної допомоги вдома) Карітасу 
України на базі БУ «Шпиталь імені 
Шептицького» виникала необхід-
ність у мобільній паліативній кон-
сультативній службі. Створення та-
кої служби передбачало закупівлю 
портативного обладнання (апарати 
ЕКГ, УЗД, Ехо-КГ) та формування ко-
манди з висококваліфікованих ліка-
рів та медичних сестер, соціального 
працівника, психолога. При потре-
бі, якщо мобільна паліативна гру-
па або дільничний медперсонал не 
можуть самостійно справитися з 
наростаючими симптомами або ін-
шими соціальними та психологічни-
ми проблемами, записують викли-
ки для фахівців вузького профілю, 
і вдома, після проведених додат-
кових обстежень та аналізів, нада-
ються фахові консультації медикам 
по подальшій тактиці ведення хво-
рого, а також поради по переадре-
сації пацієнта у державні установи, 
громадські організації або служби, 
які можуть бути корисними у да-
ному конкретному випадку (як на-
приклад, оформлення опікунства 
над неповнолітніми дітьми вмира-
ючого хворого, отримання матері-
альної допомоги, отримання без-
коштовних ліків, або гуманітарної 
допомоги, тощо) Особливо, запо-
требуваними є консультації зі змен-
шення болю, по лікуванню пролеж-
нів, а також по навчанню догляду 
за тілом. Така форма надання кон-
сультативної виїзної допомоги палі-
ативним пацієнтам є дуже виправ-
даною з економічної точки зору та 
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огляду на високу доступність фа-
хової допомоги для пацієнта, тран-
спортування якого і переміщення є 
надто виснажливим і утрудненим. 
З іншого боку, така форма обслу-
говування дозволяє розширити те-
риторіальні межі обслуговування 
і спектр фахівців, оскільки лікарі-
фахівці не займаються безпосеред-
нім веденням такого пацієнта, але 
є консультантами для дільничних 
терапевтів, мобільних бригад палі-
ативної допомоги та мультидисци-
плінарних бригад Домашньої опі-
ки. Цей пілотний проект здійснений 
за фінансової підтримки Мережі 
Нідерландських благодійних фондів 
для Центральної та Східної Європи 
та Карпатського Фонду — Україна 
(2009–2010). Нажаль, через відсут-
ність систематичного фінансування 
об’єм виконання проекту на даний 
час є зменшений, проте спектр по-
слуг збережений у повному обсязі.

Соціологічні дослідження, прове-
дені «Карітас України» у 2012 році 
на замовлення «Всеукраїнської ліги 
сприяння розвитку паліативної до-
помоги» та за фінансової підтрим-
ки МБФ «Відродження» підтвердили 
думку про те, що паліативна допо-
мога повинна ґрунтуватися на базі 
первинної медичної допомоги. Тому 
саме досвід виїзних консультатив-
них мультидисциплінарних бригад 
може бути корисним і сформувати 
економічно ефективний і доступний 
вид паліативної допомоги в Україні. 
Це ж дослідження показало, що най-
більша потреба у невиліковно хво-
рих є у медичних послугах вдома, 
оскільки доступ до високоспеціа-

лізованих медичних закладів є ли-
ше у обмеженої кількості пацієнтів, 
особливо, якщо прогноз їх життя 
є обмеженим. Забезпечивши кон-
сультативні послуги фахівців вузь-
ких спеціальностей вдома у паці-
єнта можна вирішити велике коло 
медичних, етичних та економічних 
проблем не тільки невиліковно хво-
рих та членів їх родин, але й заоща-
дження бюджетних коштів.

Досвід Карітасу України є цінний 
тим, що він є практичним і виходить 
від потреб людини і її бажань. Наша 
мета не є нав’язати весь комплекс 
послуг, а дати можливість хворому 
і його родині самим визначити, що 
для них є пріоритетним і важливим. 
Ми повинні супроводжувати, бути 
поруч і допомагати, але чітко дослу-
хатися до побажань і волі пацієнта, 
адже це люди з різним культурним і 
освітнім рівнем, релігійними і етніч-
ними традиціями.

Головне завдання: «допомогти 
конкретному пацієнтові у конкрет-
ний час у конкретному місці» може 
бути виконане, якщо якісна та адек-
ватна паліативна допомога буде до-
ступна і в стаціонарі, і вдома, і у ве-
ликому місті, і у віддаленому селі.

Алгоритм супроводу пацієнта і 
його родини з моменту постановки 
діагнозу невиліковної хвороби і аж 
до психологічного супроводу роди-
ни після втрати близької людини 
повинен бути сформований і від-
працьований спільно державними 
структурами, приватними інститу-
ціями і консультативними бригада-
ми та розгалуженою системою па-
ліативного супроводу вдома.
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Для досягнення успіху у розви-
тку системи надання паліативної до-
помоги на національному рівні не-
обхідно прикласти немало зусиль, 

провести значну просвітницьку ді-
яльність та зробити значні інвести-
ції у переорганізацію медичних та 
соціальних закладів України.
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Прощатися — важко!
У 1989 році мобільний хоспіс 

«Карітас» Віденської Архієпархії 
вперше в Австрії почав надавати 
допомогу важко хворим, людям, що 
помирають та людям у скорботі на 
дому, у звичному для них оточенні.

Завдяки ентузіазму і працьови-
тості перших співробітників хоспісу, 
завдяки семінарам та підвищенню 
кваліфікації, з основою команди хос-
пісний рух став мало помалу поши-
рюватися по всій території Австрії.

руді Бабітс (народився у 1954 р.), 
лікар хоспісу «Карітас», один із за-
сновників хоспісного руху в Австрії, 
з самого початку працює у виїзній 
бригаді лікарем. Крім того, він ве-

де прийом амбулаторних хворих 
у Відні.

«Коли я порівнюю те, що є, з тим, 
що було, я відчуваю радість, вдяч-
ність і трохи гордість, що все так 
вийшло. Зараз хворі, їхні родичі та 
члени сім’ї, їх лікарі більше не пови-
нні боротися самотужки».

Якщо людина страждає від неви-
ліковної хвороби, він відчуває біль в 
самих різних її формах. На перших 
порах часто доводиться спостеріга-
ти важкі симптоми хвороби, напри-
клад, біль, і контролювати її за допо-
могою придатних знеболюючих пре-
паратів. У цьому напрямку за останні 
роки було зроблено чимало, так що 
сьогодні в більшості випадків втаму-

Розділ 4
Моделі надання паліативної 
та хоспісної допомоги виїзними 
службами за кордоном

4.1. Мобільний хоспіс «Карітас» Віденської 
Архиєпархії (Австрія) з 1989 року.  
Гідне життя до кінця

Еріх Боровняк, 
MBA, магістр, керівник 

мобільного хоспісу «Карітас» 
Віденської Архиєпархії, Австрія
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вати біль і зробити її переносимою 
цілком реально. Мобільний хоспіс 
«Карітас» усуває больові симптоми 
і надає паліативну допомогу.

курт Алькер (народився в 1957 р.), 
лікар мобільного хоспісу «Карітас» з 
1993 року. Постійний доповідач на 
багатьох семінарах, лектор.

«Коли бачиш, що хтось може на-
віть в цей важкий час, який йому від-
міряно, переживати яскраві та на-
сичені моменти життя, це завжди 
диво, я захоплююся пацієнтами та 
їхніми рідними, я відчуваю, що це мо-
же сильно вплинути і на моє власне 
життя, і на хід моїх думок».

Діагноз «невиліковний» наносить 
й інші, дуже глибокі рани. Щодня до-
водиться миритися з тим, що твої 
сили вичерпуються, твої можливос-
ті обмежуються, твоя самостійність 
під загрозою. Твоє майбутнє тобі 
невідомо, ти більше не можеш ре-
алізувати те, що задумав. І хоспіс-
на допомога полягає в тому, щоб 
вислухати, спільно шукати рішення, 
втішити. Хвороба, особливо, небез-
печна, змінює життя не тільки хво-
рого, але і його рідних та друзів. 
Відносини проходять сувору пере-
вірку на міцність, іноді з почуття 
страху рідні відгороджуються від 
хворого. Необхідність купувати до-
рогі медикаменти, скромний або від-
сутній дохід — все це тисне на сім’ю. 
Конфлікти, що назрівають, раптом 
прориваються на поверхню, а для 
примирення часу залишається дуже 
мало. І хоспісна допомога полягає в 
тому, щоб примиряти, возз’єднувати, 
прояснювати, полегшувати. Для хос-
пісної допомоги необхідна злагодже-

на команда професіоналів, що мо-
жуть підставити плече в такій важкій 
ситуації і забезпечити високу якість 
життя у фізичному, психічному та со-
ціальному відношенні.

клаус Швайґль (народився в 
1950 р.), з 1973 року єзуїт, духівник 
при хоспісі, який супроводжує паці-
єнтів, родичів, співробітників, а та-
кож скорботних.

«Для мене важливо, перш за все, 
бути чуйним і уважним до того, що 
люди хочуть мені сказати, зашифро-
вуючи або розкриваючи це в якомусь 
образі. Для мене образ — спосіб по-
говорити про надії і страхи, про по-
треби і радощі».

«Відповідь вкрай проста: мені по-
щастило зрозуміти, що погляд на 
життя з точки зору смерті надає 
життю більше сенсу і спонукає жи-
ти тут і зараз!»

Виїзна хоспісна служба «Карітас» 
Віденської Архієпархії супроводжує 
невиліковно хворих людей у термі-
нальній стадії і їх рідних безпосе-
редньо вдома, в знайомому оточен-
ні. Ми приходимо до людей додому, 
ми даємо поради, слухаємо їх, ми 
поруч. Ми намагаємося пом’якшити 
біль та інші симптоми. І ми служимо 
сполучною ланкою між усіма, хто бе-
ре участь у супроводі хворих.

вилікувати — рідко,
полегшити — часто,
підтримати — завжди!
Ми працюємо відповідно з голо-

вними принципами хоспісної та па-
ліативної допомоги: в центрі нашої 
уваги знаходиться цілісне сприйнят-
тя людини, яку ми зустрічаємо з по-
вагою і щирістю, незалежно від її по-
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ходження, релігій-
ної приналежності, 
світогляду чи соці-
ального статусу.

Команда профе-
сіоналів, що скла-
дається з лікарів, 
медперсоналу, со-
ціальних праців-
ників, координаторів, духовних на-
ставників і спеціально навчених во-
лонтерів, докладає всіх зусиль для 
збереження і поліпшення якості 
життя пацієнта до останньої хвили-
ни, надає паліативну медичну, пси-
хосоціальну і духовну допомогу, за-
вжди заручаючись підтримкою сі-
мейних лікарів, які доглядають за 
хворими, медсестер, лікувальних 
установ тощо. Наприклад, у Відні 
лікарі чергують 24 години на добу 
кожен день!

Агнес Глазер-Хекман (народи-
лася в 1956 р.), медична сестра в 
«Карітас».

З 1995 року — дипломована діль-
нична медична сестра в мобільному 
хоспісі «Карітас», відповідальна за ко-
манду медперсоналу, денний хоспіс 
та волонтерів, які працюють у хоспісі.

«Я не можу позбавити від скорбо-
ти. Я не можу полегшити будь-який 
біль. Я можу лише допомогти людині 
пройти якийсь відрізок шляху».

Денний хоспіс служить доповне-
нням до мобільної виїзної хоспісної 

служби. Гості проводять тут приєм-
ний, насичений день у невимушеній 
обстановці. Музична, арт– і фізіо-
терапія, розтирання, розслаблюючі 
ванни, бесіди, консультації, обгово-
рення результатів обстежень, спіл-
кування з іншими хворими, спіль-
ні трапези і інші заходи — все це 
пропонує денний хоспіс. Гостей су-
проводжує команда лікарів, медпер-
соналу, духовних наставників і во-
лонтерів, які пройшли спеціальну 
підготовку.

вальтер сікула (народився в 
1951 г, пішов з життя в 2009 р.), па-
цієнт з аміотрофічним латеральним 
склерозом, працював столяром і за-
вгоспом. У липні 2004 р. йому був 
поставлений діагноз аміотрофічний 
латеральний склероз (АЛС) — за-
хворювання нервової системи, не-
виліковне за сьогоднішнього рівня 
розвитку медицини.

«Все почалося з кистей, потім пе-
рейшло на руки і на ноги. Зараз вже 
і м’язи шиї не працюють. Мені іноді 
навіть важко тримати голову».

«Тоді ми вирішили піти в денний 
хоспіс, хоча спочатку я ставився до 
цього дуже скептично».

«Я не хочу залишитися один, коли 
вмиратиму. Я хочу, щоб поруч була 
моя дружина або рідні, або священик, 
або хто-небудь з хоспісу».

Усі послуги хоспісу для нужден-
них безкоштовні.

Мобільний хоспіс «карітас», 2012
53 найманих працівника і 237 волонтерів щорічно піклуються про близь-

ко 1 600 осіб у термінальній стадії вдома, в притулках і лікарнях, а також 
про більш ніж 500 скорботних людей на території Віденської Архієпархії.
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розвиток мобільного хоспісу «карітас» у цифрах
1989/90 1998 2007 2012

Клієнти 78 402 1 568 2 136

Основне захворювання: рак 100% 98% 70% 70%

Інші захворювання 2% 30% 30%

Середній вік (роки) 63 68 70 72

Середня тривалість догляду (дні) 46 30 91 101

Години, відпрацьовані волонтерами 15 801 21 614

Відвідування денного хоспісу 228 310

Співробітники 16 68 240 290

З них дипломовані медичні працівники 3 8 22 25

Лікарі 2 6 12 12

Духовні наставники 1 1

Дипломовані соціальні працівники 1 1

Хоспісні координатори 9 10

Адміністрація 1 4 6 4

Волонтери хоспісу 10 50 189 237
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відповідно до визначеної ста-
тистикою, в Молдові понад 
23 000 пацієнтів на рік по-

требують паліативних послуг вдо-
ма (або 60% від загальної кількості 
померлих хворих).

У Молдові існує державна онко-
логічна служба, яка складається з 
Республіканського Онкологічного 
Інституту (поліклініка та стаціонар), 
а також онкологічних відділень і по-
ліклінік в інших регіонах Молдови. 
Онкологічний Інститут має всі необ-
хідні відділення для лікування та ре-
абілітації всіх видів онкохворих (хі-
рургічні, терапевтичні, радіологічні, 
реабілітаційні та ін.)

У 2008 р спільно з організаці-
єю «Сорос» було створено першу 
бригаду паліативної допомоги в 
Онкологічному інституті Молдови, 
яка складається з лікаря анестезіо-
лога, хірурга і психотерапевта. Однак 
вони надають послуги тільки хво-
рим, які перебувають на лікуван-

ні в стаціонарі, коли мова йде про 
підбір доз опіоїдів для купіруван-
ня болів, або ж коли вдаються до 
послуг лікаря психотерапевта, який 
працює з хворими в онко-полікліні-
ці. Подальшої паліатівної допомоги 
бригада не надає, проте, паліативний 
догляд починається саме після того, 
як всі терапевтичні або хірургічні ме-
тоди лікування не дали результатів.

Такі пацієнти, пішовши додому, 
стикаються з безліччю проблем, 
за рішенням яких їм просто нікуди 
звернеться.

На жаль, державна медична служ-
ба не може виконувати всіх тих по-
треб, з якими стикається онкологіч-
ний хворий.

У зв’язку з цим розвиток паліатив-
ної допомоги у Молдові припадає 
на неурядові організації (НУО), які з 
часом набралися досвіду у сусідніх 
європейських країн (Румунія, Англія, 
Австрія, Польща та ін.) і почали нада-
вати паліативні послуги вдома.

4.2. Досвід розвитку та надання паліативної 
допомоги вдома в Республіці Молдова

Отілія Сирбу, 
директор Релігійно Католицької 

Місії «Карітас Молдова»
Ліліана Спатару, 

координатор медичного 
департаменту Релігійно 

Католицької Місії «Карітас 
Молдова»
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Хотілося б відзначити, що в Мол-
дові вже існує законодавство про 
обов’язкове медичне страхуван-
ня. Починаючи з 2008 року, Націо-
нальна компанія з медичного стра-
хування (НКМС) оплачує організа-
ціям послуги з догляду на дому. 
Серед таких медичних організацій 
можуть бути як державні, так і при-
ватні структури, які пройшли медич-
ну Акредитацію (атестацію) згідно з 
прийнятими нормативами Міністер-
ства Охорони здоров’я.

На початку цієї кампанії з надан-
ня послуг з догляду на дому прак-
тично всі дільничні поліклініки ма-
ли можливість надавати ці послуги. 
НКМС перераховувала гроші полі-
клінікам для надання послуг, однак 
виявилося, що вони не справляють-
ся з об’ємами робіт і необхідною до-
кументацією. На сьогоднішній день 
практично всі поліклініки міста від-
мовилися надавати такі послуги вдо-
ма, і тому цей обсяг робіт припадає 
на НУО, які за цей час набралися до-
свіду і знань і є лідерами в наданні 
допомоги на дому.

До 2012 року практично всі НУО, 
що працюють у сфері послуг вдо-
ма, надавали і послуги паліативного 
догляду на дому, проте НКМС опла-
чувала 37 лей (приблизно 2,5 євро) 
за один візит медсестри по догляду 
на дому. У цю суму було включення 
50% на зарплату медсестри, 7 лей 
на ліки, 2 лея на дорогу.

Протягом 2012 року в рамках 
співпраці з усіма НУО спільно з 
Міністерством Охорони здоров’я та 

представниками НКМС було внесено 
певні зміни до наказу Міністерства 
Охорони здоров’я1 про принципи у 
сфері послуг вдома, ціни тощо. Було 
введено вартість одного візиту з 
метою паліативного догляду вдома, 
яка складає на сьогоднішній день 
69,30 лей (4,6 євро), а також один 
ліжко-день у хоспісі вартує 214,40 
лей (14,2 євро). Звичайно, це дале-
ко не покриває реальних витрат 
на одного хворого, але це є дер-
жавним внеском у дану проблему 
суспільства.

А також до кінця року будуть змі-
нені і ціни з надання послуг з догля-
ду вдома.

Це доводить те, що наша Держава 
зацікавлена в цій сфері послуг для 
населення і рухається вперед разом 
з усіма європейськими країнами.

На сьогоднішній день в Республіці 
Молдова є наступні служби, які на-
дають паліативну допомогу:
— відділення з паліативного догля-

ду в міській лікарні №4 на 30 
місць, яке відкрилося на початку 
2012 року (на державному фінан-
суванні);

— відділення з паліативного догля-
ду в с. Зубрешти, Страшенського 
району (на 30 ліжок). Має подвій-
не фінансування (НКМС і спонсо-
ри з різних країн);

— неурядові Організації (Caritas 
Moldova, Hospice Angelus, 
HomeCare, Neoumanist, «Друге 
Дихання» в м.Бельци (які займа-
ються СНІД хворими) та інші НУО, 
які надають послуги з паліатив-

1 http://cnam.md/editorDir/file/Alte_acte_normative/norme_metodologice_deviz_cheltuieli_imsp_privata1.pdf
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розДІл I. загальні положення
Згідно з визначенням ВООЗ 

«Паліативний догляд — це підхід, 
що поліпшує якість життя пацієнтів 
та їх сімей, які зіткнулися з пробле-
мами, пов’язаними з небезпечними 
для життя захворюваннями, попе-
реджаючи і усуваючи страждання, 
завдяки передчасному виявленню, 
правильній оцінці та лікуванню бо-
лю, а також інших фізичних, пси-
хо-соціальних і духовних проблем» 
(2002).

розДІл II. основні принципи 
паліативного догляду
ВООЗ розробила такі основні 

принципи, згідно з якими паліатив-
ний догляд:
а) покращує якість життя і благо-

творно впливає на розвиток хво-
роби;

б) застосовується на початкових 
стадіях захворювання, спільно 
з іншими методами лікування 
спрямованими на продовження 
життя;

в) включає ті дослідження, які не-
обхідні для кращого розуміння 
та розгляду ускладнень захворю-
вання та його клінічних проявів;

г) підтримує життя і вважає смерть 
природним процесом;

д) не передбачає ані прискорення, 
ані відтермінування смерті;

е) забезпечує контроль болю та ін-
ших симптомів;

ж) інтегірує психосоціальні та духо-
вні аспекти в догляді за пацієн-
том;

з) пропонує систему підтримки для 
пацієнта, яка дає можливість яко-
мога активніше прожити до кінця 
життя;

і) підтримує сім’ю під час хвороби 
пацієнта і в період жалоби;

к) використовує міждисциплінарну 
команду для задоволення комп-
лексних потреб пацієнта і сім’ї 
(Рекомендація ВООЗ 24 /2003).
розДІл ІІІ. Доступ до послуг 
паліативного догляду, корис-
тувачі та організації, що нада-
ють паліативну допомогу
стандарт 1. Послуги паліативно-

го догляду надаються всім хворим, 
які мають право, в рамках наявних 
ресурсів, за їх згодою та згідно чин-
ного законодавства.

(1) Бенефіцарами паліативно-
го догляду є пацієнти різного віку 

2 http://old.ms.md/_files/8016-Standard_national_de_ingrijiri_paliativa-final-2010.pdf

ного догляду на дому в рамках 
різних проектів і організацій.
Слід зазначити, що за роки робо-

ти в цій області вже досягнуті чима-
лі результати в області паліативно-
го догляду. Спільно з Міністерством 
Охорони здоров’я та неурядовими 
організаціями, а також з Організацією 

Soros Молдови розроблена концеп-
ція паліативного догляду вдома, а 
також і національні стандарти якос-
ті з надання паліативних послуг вдо-
ма (всі схвалено через накази МОЗ).

Далі коротко наведено основні 
глави Національного стандарту з 
паліатівного догляду2.
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з хронічними захворюваннями на 
прогресуючій стадії, мають надію на 
життя менше 12 місяців, з неконтр-
ольованими симптомами, із значни-
ми психо-емоційними і душевними 
муками та/або мають певний рівень 
залежності.

(2) Пацієнт і сім’я є одиницею по-
слуг по паліативному догляду.

(3) Пацієнти з надією на життя 
менше 12 місяців, встановленою лі-
карями-спеціалістами, можуть бути 
клієнтами паліативного догляду в 
одному або більше випадків, коли:
а) застосовується лікування нее-

фективно;
б) є неконтрольовані медичні симп-

томи;
в) існують психосоціальні і духовні 

потреби;
г) рекомендації по термінальному 

догляду або інших ситуацій від-
повідають стандарту 1. абзац (1).
(4) догляд здійснюється тільки за 

згодою пацієнта в письмовому ви-
гляді, а у разі його нездатності при-
йняття рішення та його бажання не 
визначено, сім’я або його законний 
представник мають право прийняти 
рішення щодо лікування та догляду.

(5) прийом пацієнтів здійснюєть-
ся на підставі направлення від сімей-
ного лікаря або спеціаліста, згідно з 
приписами стандарту 1. абзац (1), у 
співпраці з організаціями, що нада-
ють послуги з паліативного догляду.

стандарт 2. Організації, які на-
дають послуги з паліативного догля-
ду мають умови відбору пацієнтів зі 
списку очікування.

(1) Організації, які надають по-
слуги з паліативного догляду ма-

ють чітко визначену цільову групу 
бенефіціарів і певну територію об-
слуговування.

(2) Організації, які надають по-
слуги з паліативного догляду нада-
ють громадськості інформацію по 
надані послуги.

розДІл IV. Права і етика в па-
ліативному догляді
стандарт 3. Клієнти мають пра-

во на якісний догляд їхніх потреб.
стандарт 4. Клієнти послуг палі-

ативного догляду можуть скориста-
тися правом, передбаченим чинним 
законодавством з прав пацієнта.

стандарт 5. Послуги паліативно-
го догляду забезпечують контроль 
симптомів і захворювання пацієнта.

стандарт 6. Метою паліативного 
догляду є поліпшення якості життя 
і благотворний вплив на розвиток 
хвороби, забезпечуючи необхідну 
підтримку пацієнту.

розДІл V. область паліативно-
го догляду
стандарт 7. Область паліативно-

го догляду містить широкий спектр 
послуг (медичних, соціальних, пси-
хологічних і духовних) для пацієн-
тів та їх сімей.

розДІл VI. структура і поря-
док організації спеціалізова-
них послуг паліативного до-
гляду
стандарт 8. Спеціалізовані по-

слуги з паліативного догляду відпо-
відних пацієнтів та їх родин надають-
ся наступними структурами:

1. Хоспіси-клініки, що спеціалізу-
ються в паліативному догляді.
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2. Відділення з ліжками для паліа-
тивного догляду, в рамках медично-
санітарних клінічних установ

3. Послуги з паліативного догля-
ду на дому

4. Денні центри
5. Консультативні кабінети по па-

ліативному догляду в амбулаторії
6. Спеціалізовані мобільні групи 

з паліативного догляду
розДІл VII. Медичні послуги 
та догляд
стандарт 9. Паліативний догляд 

надається протягом необхідного пе-
ріоду часу і грунтується на первин-
ному і повторному огляді або ж тоді, 
коли в ньому виникає необхідність.

розДІл VIII. людські ресурси і 
підготовка
стандарт 10. Паліативний догляд 

залучає важливі людські ресурси 
для забезпечення доступності, три-
валості та якості медичного догляду.

стандарт 11. Підготовка (навчан-
ня) є інтегрованою частиною паліа-
тивного догляду та буде забезпече-
на на відповідному рівні для про-
фесіоналів, волонтерів, пацієнтів і 
їх сімей

розДІл IХ. Міждисциплінарна 
група
станадарт 12. Послуги паліатив-

ного догляду надаються міждисци-
плінарною групою.

розДІл X. Менеджмент інфор-
мації
стандарт 13. Діяльність послуг 

паліативного догляду повинна бути 
документована і представлена в зві-
ті у формі та порядку, встановлено-
му Регламентом з організації послуг 
паліативного догляду.

стандарт 14. Організації, які на-
дають послуги по паліативному до-
гляду забезпечують повний, пра-
вильний і конфіденційний облік 
документації про послуги, що нада-
ються, незалежно від місця, де про-
ходить догляд за хворим.

розДІл XI. Менеджмент орга-
нізації
стандарт 15. Менеджмент по-

слуг паліативного догляду забезпе-
чений органами, передбачений ста-
тутом/регламентом організації.

розДІл XII. Перевірка і поліп-
шення якості
стандарт 16. Перевірка якості 

послуг паліативного догляду здій-
снюється внутрішнім і зовнішнім ау-
дитом.

розДІл XIII. контроль інфекцій 
та ризику
стандарт 17. Послуги паліатив-

ного догляду, з метою визначення та 
зменшення ризику зараження пер-
соналу, пацієнтів і сім’ї, розробляє 
і впроваджує заходи по боротьбі з 
інфекціями.

стандарт 18. Організації, які на-
дають послуги по паліативному до-
гляду, відповідальні за дотримання 
нормативних і законодавчих актів 
у галузі технічної безпеки та захис-
ту праці.

розДІл XIV. Узгодження і три-
валість догляду
стандарт 19. Для забезпечення 

подальшого догляду, послуги палі-
ативного догляду повинні бути до-
ступними і повинна існувати база 
для позитивного спілкування пер-
соналу з сім’єю або з іншими служ-
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бами, щоразу, коли є значні зміни в 
клінічному стані пацієнта.

розДІл XV. Джерела фінансу-
вання
стандарт 20. Фінансування по-

слуг паліативного догляду здійсню-
ється з таких джерел:
а) Національна Медична Страхова 

Компанія за послуги, визначені 
в Єдиній Програмі обов’язкового 
медичного страхування;

б) Національна Каса Соціального 
Страхування;

в) Державний бюджет і бюджет те-
риторіально-адміністративних 
одиниць;

г) Інші джерела фінансування від-
повідно до закону (національні 
та міжнародні безоплатні креди-
ти, пожертвування, гранти, спон-
сорство тощо)
розДІл XVI. Моніторинг та 
оцінка (перевірка) послуг з па-
ліативного догляду
стандарт 21. Організації, які на-

дають послуги по паліативному до-
гляду повинні надавати звіти в по-
рядку, передбаченому законодав-
ством.

розДІл XVII. Фінальні розпо-
рядження

Також було виконано величезну 
роботу і було розроблено 4 клінічні 
протоколи з паліативного догляду:
— Паліативний догляд: онкологіч-

ний біль;
— Паліативний догляд при задишці 

і при термінальному стані;
— Паліативний догляд при пролеж-

нях;
— Паліативний догляд при шлунко-

во-кишкових ускладненнях.
Крім наявної законодавчої бази з 

паліативного догляду слід зазначи-
ти, що в 2012 р. на рівні Міністерства 
охорони здоров’я вийшов наказ 
№187 про дозвіл і застосування та-
блетованої форми морфіну для ку-
пірування болів3, що є дуже важ-
ливим результатом для нашої краї-
ни. До цього пацієнти мали доступ 
лише до ампульної форми препа-
рату. За наказом, принципи зне-
болювання здійснюються згідно з 
правилами ВООЗ про зменшення 
болю. Знеболювання ведеться згід-

но ступеням болю. Рекомендуються 
таблетовані форми препарату, які 
легше застосовувати. Крім цього, 
пацієнтам, які приймають опіоїди, 
обов’язково призначаються пронос-
ні засоби. Дається детальний опис 
розрахунку морфіну в залежності 
від типу болів, від типу таблетова-
ного морфіну (зі швидким або три-
валим звільненням), робиться роз-
рахунок дози залежно від ваги па-
цієнта. Додатково описуються всі 
комбінації опіатів з іншими можли-
вими ліками, можливі ускладнення 
при застосуванні наркотичних анал-
гетиків.

Крім того, було внесено зміни до 
Наказу №960 «Про правила виписки 
та звільнення опіатів на території 
Республіки Молдова»4. У цьому нака-
зі вказуються загальні правила випи-
сування ліків, а також виписування 
препаратів з вмістом наркотичних 
речовин. У новому Наказі зазначе-
но, що лікар має право виписати на 
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спеціальному рецептурному бланку 
необхідну кількість препарату з роз-
рахунку тяжкості захворювання на 
30 календарних днів.

Ще є дуже багато різних препа-
ратів, які сусідні європейські країни 
вже застосовують багато років (на-
приклад: метадон, оксикодон, фен-
таніл, знеболювальні пластирі та ін-
ші), і яких у нас в республіці ще не-
має.

Більш детальну інформацію мож-
на знайти на сайті Міністерства 
Охорони здоров’я Республіки Мол-
дова: http://www.ms.gov.md

Слід зазначити, що Релігійно 
Католицька Місія «Карітас Молдова» 
здійснює проект «Рука допомоги — 
догляд на завершальному етапі жит-
тя за невиліковно хворими і літніми 
людьми, що залишилися без опіки 
в Молдові і на Україні», який про-
ходить у рамках договору про на-
дання гранту Європейскою Комісією 
MIGR/2010 / 257-985.

У колишніх країнах СНД дуже 
великий відсоток міграції молодого 
покоління і більшість літніх людей 
залишаються без опіки на остан-
ньому етапі життя. У рамках проек-
ту проводилося соціологічне опиту-
вання хворих, родичі яких виїхали 
за кордон.

Догляд вдома здійснюється 
в Соціальних Центрах Кишинів і 
Ставчени. Нашими пацієнтами є на-
ступні категорії хворих:
— онкохворі;

— з наслідками перенесеного го-
строго порушення мозкового 
кровообігу;

— з ішемічною хворобою серця, 
хронічною серцевою недостат-
ністю 3–4 ступеня.

— із захворюваннями опорно– ру-
хового апарату з порушенням 
функцій суглобів;

— з декомпенсованим цирозом пе-
чінки.

— у стані після переломів (хребта 
або шийки стегна) і з повною ім-
мобілізацією пацієнта;

— з іншими неврологічними захво-
рюваннями з порушенням мо-
ви, координації, пам’яті (хворо-
ба Паркінсона, хвороба Альц-
геймера).
З кожним пацієнтом уклада-

ється договір, згідно з вимогами 
Міністерства Охорони здоров’я. 
Перший візит завжди здійснює ко-
манда, у склад якої входять: медич-
на сестра, старша медсестра та лі-
кар-терапевт чи лікар-координатор 
за проектом. На підставі виписки від 
дільничного лікаря або зі стаціонару 
і медичних призначень, кожна ме-
дична сестра складає індивідуаль-
ний план по догляду за пацієнтом. 
З кожним пацієнтом і його родича-
ми ведеться індивідуальна робота. 
Деяких відвідують за необхідності 
2–3 рази на тиждень, інші пацієнти 
(з пролежнями) відвідуються, якщо 
є необхідність, щодня.

3 http://www.ms.gov.md/sites/default/f iles/legislatie/ordinul_nr._187_din_29.02.2012_cu_privire_la_aprobarea_
instructiunii_ privind_administrarea_morfinei_orale.pdf

4 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=345095
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Всі призначення узгоджуються з 
лікарем пацієнта або з лікарем-он-
кологом. Іноді, за медичними по-
казаннями, пацієнта госпіталізують 
в спеціалізоване відділення або 
у відділення по паліативному до-
гляду (дотримуючись правил і ме-
дичних стандартів, затверджених 
Міністерством Охорони здоров’я та 
Страховим Агентством).

Тривалість догляду на дому вста-
новлюється строго індивідуально 
і в залежності від захворювання. 
Паліативні пацієнти, з обмеженим 
до 12 місяців життєвим терміном, 
супроводжуються до кінця життя. 
Бувають винятки, і точно прогнозу-
вати життєвий термін неможливо. 
Іноді вони знаходяться на обслуго-
вуванні і довше (1,5 або 2 роки).

Паралельно з медичними послу-
гами, в рамках проекту, пацієнти 
періодично отримують продуктові 
та гігієнічні пакети. Додатково паці-
єнтам видається медичний інвентар 
для догляду: інвалідні крісла, ліжка, 
милиці, стільці-туалети, протипро-
лежневі матраци.

Якщо є згода пацієнта, на по-
чатку кожного місяця «Карітас 
Молдова» організовує відвідуван-
ня священика.

Соціальний працівник допомагає 
пацієнтам у прибиранні квартири, 
купівлі ліків або продуктів, пран-
ні постільної білизни, оплаті кому-
нальних послуг. В рамках проекту 
ми намагаємося надати комплексні 
послуги, залежно від індивідуальних 

потреб кожного пацієнта (виклик лі-
каря додому, виписка знеболюючих 
препаратів для хворих, в тому чис-
лі і наркотиків, допомога у зв’язку з 
родичами за кордоном або інші по-
ради, яких потребує пацієнт). Кожен 
пацієнт і його сім’я унікальні. У дея-
ких випадках допомоги більше по-
требують родичі, які доглядають за 
хворим, ніж пацієнт. Тому ми намага-
ємося дуже індивідуально підходити 
до кожного випадку.

На сьогоднішній день в Республіці 
Молдова поряд з практичною робо-
тою ведеться й підготовка медич-
них кадрів з надання паліативних 
послуг вдома.

У Національному Медичному 
Коледжі є програма навчання, яка 
включає 270 теоритических годин, 
а також практичні заняття з паліатів-
ного догляду. Крім того, на Кафедрі 
удосконалення медичного персона-
лу включені курси удосконалення 
для медичних співробітників.

В останні роки також ведеть-
ся тісна співпраця з Національною 
Асоціацією паліативного догляду 
в Румунії, якій в 2012 р. виповнило-
ся 20 років, і яка має різноманітні 
курси удосконалення для лікарів, 
медсестер, а також соцпрацівників.

В даний час Міністерство праці, 
соціального захисту і сім’ї розро-
бляє механізм акредитації соціаль-
них послуг вдома. Це дасть можли-
вість комплексного обслуговування 
пацієнта і залучення держави до на-
дання послуг вдома.
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4.3. Історія, структура та організація роботи 
Першого московського Хоспіса

визначення понять «хоспіс» і «паліативна допомога»
Термін «паліативний» етимологіч-

но пов’язаний з латинським дієсло-
вом palliare — «згладжувати», «при-
кривати», «скрашувати». У самому 
терміні, таким чином, вже виражена 
суть поняття: паліативна допомога 
як би згладжує, приховує прояви не-
виліковної хвороби, скрашує останні 
дні або місяці життя пацієнта і час 
переживання втрати його близьки-
ми. Відповідно до визначення, за-
пропонованого Всесвітньою органі-
зацією охорони здоров’я в 1982 році, 
паліативною допомогою називалася 
«активна всебічна допомога пацієн-
там в тому випадку, коли лікування 
виявляється вже неефективним». У 
2002 році, однак, у зв’язку з поши-
ренням СНІДу, стрімким старінням 
населення і збільшенням числа хво-
рих на хронічні прогресуючі захво-

рювання, це визначення було скори-
говано і сформульовано так:

Паліативна допомога — напря-
мок медико-соціальної діяльності, 
метою якого є поліпшення якості 
життя хворих та їх сімей, які опи-
нилися перед обличчям загрозливого 
для життя захворювання. Ця мета 
досягається завдяки попередженню 
та полегшенню страждань шляхом 
раннього виявлення, ретельної оцін-
ки і купірування болю та інших симп-
томів: фізичних, психологічних і ду-
ховних.

Тобто в колишньому визначенні 
ВООЗ (1982 р.) паліативна допомога 
трактувалася як допомога хворим, 
радикальне лікування яким вже не 
показано. Сьогодні, однак, загально-
визнано, що принципи паліативної 
допомоги повинні бути застосова-

Д. В. Невзорова, 
головний лікар Першого Московського хоспісу, кандидат мед. наук;

О. А. Панкратенков, 
лікар Першого Московського хоспісу, кандидат мед. наук
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ні якомога раніше у випадку будь-
якого невиліковного захворювання. 
Ця зміна з’явилася завдяки новому 
розумінню того, що проблеми, що 
виникають в кінці життя пацієнта, 
зароджуються вже на ранніх стаді-
ях хвороби. Крім того, в новому ви-
значенні період надання допомоги 
виходить за рамки періоду хвороби 
і включає в себе необхідність під-
тримки близьких і після смерті паці-
єнта, які переживають важку втрату.

Більш наочно вищесказане мож-
на представити схематично:
— надання паліативної допомоги 

починається з моменту постанов-
ки діагнозу і, в разі несприятли-
вого розвитку захворювання, не 
закінчується смертю пацієнта, а 
продовжується у вигляді надання 
підтримки близьким померлого;

— за несприятливого перебігу хво-
роби роль паліативної допомоги 
поступово збільшується порівня-
но з радикальним лікуванням і в 
термінальній стадії (майже) витіс-
няє його;

— з моменту переходу хвороби у 
термінальну стадію всебічна до-
помога і підтримка, за бажанням 
пацієнта і його сім’ї, надається 
хоспісної службою.
Варто уточнити, що поняття «па-

ліативна допомога» ширше, ніж без-
посередньо пов’язані з ним понят-
тя «паліативне (симптоматичне) ліку-
вання» і «паліативна медицина», що 
є лише складовими першого.

Отже, паліативна допомога:
— підтримує у хворого прагнення 

до життя, розглядаючи смерть як 
природний процес;

— не квапить смерть, але й не від-
тягує її наступ;

— забезпечує зменшення болю і 
пом’якшення інших симптомів, 
що турбують хворого (паліатив-
не лікування);

— включає психологічну та духовну 
підтримку хворого;

— пропонує систему, що підтримує 
у хворого здатність якомога три-
валіше вести активне життя аж до 
самої його смерті;

— пропонує систему надання до-
помоги сім’ї хворого під час йо-
го хвороби, а також після його 
смерті;

— прагне максимально поліпшити 
якість життя пацієнта, що може 
позитивно впливати на перебіг 
хвороби;

— підтримує у хворого прагнення 
до життя як природний процес;

— підтримує сім’ю хворого в період 
його хвороби і в період втрати.
У Росії перший хоспіс з’явився в 

1990 році в Санкт-Петербурзі з іні-
ціативи Віктора Зорзи, англійсько-
го журналіста і активного учасни-
ка хоспісного руху. Першим лікарем 
Першого хоспісу в Росії став Андрій 
Володимирович Гніздилов. Через де-
який час у Москві було створено Ро-
сійсько-Британське благодійне това-
риство «Хоспіс» для надання профе-
сійної підтримки російським хоспісам.

Ідея хоспісного руху продовжу-
ють поширюватися по всій країні. 
Усього в різних містах Росії зараз 
існує більше 100 хоспісів. При цьо-
му, щоб забезпечити потреби насе-
лення, їх кількість повинна зрости в 
кілька разів.
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Ідея створення хоспісів наро-
дилася не у відриві від загально-
людських потреб, а завдяки їм. 
Створення умов, за яких не було 
б приниження особистості болем, 
страхом, приреченістю, дозволило 
б в останні дні зберегти йому світ 
з його любов’ю і цінностями і, вре-
шті решт, піти з нього спокійно і з 
гідністю.

За образним висловом А. В. Гнізди-
лова, це буде «моральна смерть», 
і, можливо, тільки така смерть буде 
давати право судити про мораль-
ність суспільства.

У 1992 році в Москві була ор-
ганізована невелика група добро-
вольців і медичних працівників, що 

допомагає невиліковно хворим на 
дому. У 1994 році почала роботу ви-
їзна служба Першого московського 
хоспісу, а в 1997 році за фінансової 
та адміністративної підтримки уря-
ду Москви, в центрі міста, на вулиці 
Доватора відкрито нову будівлю для 
стаціонару на 30 ліжок (реконстру-
йована будівля колишнього Будинку 
дитини).

У 2002 році Наказом Комітету 
охорони здоров’я Уряду Москви 
було затверджено Типове поло-
ження про хоспіси, яке є осново-
положним документом для органі-
зації роботи хоспісів в Москві, в то-
му числі й Першого Московського 
хоспісу.

тиПове ПолоЖеННя Про ХосПІс
1. загальні положення
1.1. Хоспіс є державною устано-

вою охорони здоров’я, призначеною 
для надання спеціалізованої медич-
ної, соціальної, психологічної, юри-
дичної та духовної допомоги інку-
рабельним онкологічним хворим, з 
метою забезпечення їм симптоматич-
ного (паліативного) лікування, підбо-
ру необхідної знеболюючої терапії, 
надання медико-соціальної допомо-
ги, догляду, психосоціальної реабілі-
тації, а також психологічної та соці-
альної підтримки родичів на період 
хвороби і втрати ними близького.

1.2. Хоспіс створюється в поряд-
ку, передбаченому нормативними 
правовими актами м. Москви.

1.3. Посадові особи та персо-
нал хоспісу керуються у своїй ді-

яльності законодавством Російської 
Федерації та цим Положенням.

1.4. Хоспіс є юридичною особою, 
має самостійний баланс, розрахун-
ковий та інші рахунки в установах 
банків, круглу печатку із своїм на-
йменуванням, кутовий штамп з на-
йменуванням установи, бланки.

1.5. Хоспіс здійснює свою діяль-
ність відповідно до Статуту та на 
підставі ліцензії, отриманої у вста-
новленому порядку.

1.6. Хоспіс може бути клінічною 
та навчальною базою медичних 
освітніх установ та науково-дослід-
них інститутів.

1.7. Хоспіс виступає позивачем 
і відповідачем у суді, арбітражному, 
третейському судах відповідно до 
законодавства Російської Федерації.



102 Розділ 4

1.8. Хоспіс виконує державні за-
ходи з мобілізаційної підготовки 
відповідно до чинного законодав-
ства та нормативними актами Уряду 
Москви.

1.9. Хоспіс, у цілях реалізації дер-
жавної, соціальної, економічної та 
податкової політики несе відпові-
дальність за збереження докумен-
тів (управлінських, фінансово-госпо-
дарських, по особовому складу та 
ін); забезпечує передачу на держав-
не зберігання документів.

2. Цілі хоспісу
2.1. Метою створення хоспісу є 

реалізація прав громадян на отри-
мання гарантованого обсягу меди-
ко-соціальної допомоги в терміналь-
ній стадії онкологічного захворю-
вання.

Хоспіс здійснює надання медич-
ної допомоги населенню прикріпле-
ного району чисельністю до 600 000 
чол. Потужність хоспісу визначаєть-
ся в 25–30 ліжок.

2.2. Відбір хворих у хоспіс здій-
снюється лікарями хоспісу на під-
ставі:
— наявності онкологічного захво-

рювання в термінальній стадії, 
підтвердженого медичними до-
кументами направившої устано-
ви;

— наявності некупіруемого в до-
машніх умовах больового син-
дрому;

— наявності соціально-психологіч-
них показань (депресія, реактивні 
стани, конфліктні ситуації вдома, 
неможливість догляду за хворим).
2.3. Хоспіс забезпечує амбула-

торну та стаціонарну допомогу хво-

рим, яка, залежно від потреб пацієн-
та та його родини, може надаватися 
у вигляді проміжних форм: денного 
стаціонару, виїзної служби.

2.4. Забезпечення психологічно-
го комфорту здійснюється на осно-
ві принципу індивідуального підходу 
до кожного хворого з урахуванням 
його стану, духовних, релігійних та 
соціальних потреб.

2.5. Медична допомога та ква-
ліфікований догляд за хворими в 
хоспісі здійснюються безкоштовно. 
Дотації (оплата) з боку родичів або 
хворих забороняються.

2.6. Хоспіс не займається комер-
ційною та іншою діяльністю, що су-
перечить його благодійному харак-
теру, і порушує принцип рівного 
доступу до установи і рівних мож-
ливостей медико-соціального догля-
ду для всіх інкурабельних хворих.

2.7. Хоспіс забезпечує медико-
соціальний та правовий захист па-
цієнтів, що знаходяться на обліку 
в хоспісі.

2.8. Хоспіс забезпечує соціальний 
захист персоналу хоспісу.

2.9. Хоспіс проводить організа-
ційно-методичну роботу з первинної 
підготовки кадрів: лікарів, середніх 
медичних працівників, молодшого 
медичного персоналу, добровольців 
і навчання родичів навичкам догля-
ду за хворими.

2.10. Структуру і штатний роз-
пис хоспісу стверджує головний 
лікар хоспісу, виходячи з чисель-
ності прикріпленого контингенту 
і обсягу наданої медико-соціаль-
ної допомоги (в межах фонду опла-
ти праці).
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2.11. Хоспіс надає організаційно-
методичну та практичну допомогу 
установам і фахівцям з питань па-
ліативного лікування, бере участь 
у проведенні нарад, конференцій з 
актуальних питань паліативного лі-
кування.

2.12. Хоспіс забезпечує:
— спеціалізовану медичну допомо-

гу;
— підбір і проведення необхідної 

знеболюючої і симптоматичної 
терапії;

— кваліфіковану медико-соціальну 
допомогу хворим, надання пси-
хотерапевтичної допомоги хво-
рому та його родичам;

— харчування, в тому числі дієтич-
не, відповідно до лікарських ре-
комендацій і побажаннями хво-
рого;

— організацію та проведення під-
тримуючого паліативного ліку-
вання інкурабельних хворих;

— організацію необхідної консуль-
тативної допомоги;

— транспортування хворого;
— проводить освоєння та впрова-

дження в практику роботи нових 
методів паліативного лікування 
та догляду за хворими;

— робить аналіз ефективності меди-
ко-соціальної діяльності хоспісу;

— проводить заходи щодо мобілі-
заційної підготовки та цивільної 
оборони;

— здійснює експлуатацію та ремонт 
майна хоспісу;

— веде статистичний і бухгалтер-
ський облік та надає звітність про 
діяльність хоспісу в установлено-
му порядку.

3. завдання хоспісу
3.1. Основними завданнями хос-

пісу є:
— формування нової форми меди-

ко-соціального забезпечення, за-
снованої на милосердному і гу-
манному ставленні громадськості 
та держави до проблем інкура-
бельних онкологічних хворих;

— підвищення доступності стаціо-
нарної медичної допомоги хво-
рим у термінальній стадії і поліп-
шення медичної допомоги вдома;

— надання соціально-психологічної 
допомоги хворим та їх родичам, 
навчання родичів навичкам до-
гляду за тяжкохворими;

— забезпечення підбору і прове-
дення необхідної знеболюючої 
терапії;

— організація необхідної консульта-
тивної допомоги.
3.2. Відповідно до зазначених за-

вданнями на хоспіс покладається:
— створення служби добровільних 

помічників, які забезпечують без-
оплатний догляд за хворими в 
домашніх умовах та в стаціонарі, 
навчання їх;

— зв’язок з релігійними організаці-
ями усіх віросповідань для від-
правлення, у разі необхідності, 
культових обрядів в період пере-
бування в стаціонарі і вдома;

— зв’язок і активна робота з благо-
дійними організаціями, як вітчиз-
няними, так і закордонними;

— Зв’язок з іншими хоспісами, як ві-
тчизняними, так і закордонними;

— Зв’язок з органами соціального 
захисту населення;
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— Зв’язок із засобами масової ін-
формації.
4. структура хоспісу
У структуру хоспісу входять:
1. Приймальне відділення.
2. Стаціонар на 30 ліжок.
3. Виїзна служба: медична і со-

ціальна.
4. Адміністративно– господар-

ська служба.
5. Допоміжні служби (стериліза-

ційна, аптека, дезкамерний блок, 
пральня, харчоблок).

5. Майно і фінанси хоспісу
5.1. Хоспіс є казенною держав-

ною установою, джерело фінансу-
вання — міський бюджет охорони 
здоров’я.

5.2. Джерелом формування май-
на і фінансових ресурсів хоспісу є:
— Міський бюджет охорони 

здоров’я;
— Інші джерела, відповідно до зако-

нодавства Російської Федерації.
5.3. Хоспіс володіє, користуєть-

ся, розпоряджається закріпленим за 
ним майном відповідно до його при-
значення, цього Положення, законо-
давства Російської Федерації.

5.4. При здійсненні права опера-
тивного управління майном хоспіс 
зобов’язаний:
— ефективно використовувати май-

но;
— забезпечувати збереження і ви-

користовувати майно суворо за 
призначенням;

— не допускати погіршення тех-
нічного стану майна. Ця вимога 
не поширюється на погіршення, 
пов’язане з нормативним зносом 
майна в процесі експлуатації;

— здійснювати капітальний та по-
точний ремонт майна;

— нараховувати амортизаційні від-
рахування на зношену частину 
майна.
5.5. Майно хоспісу, закріплене за 

ним на праві оперативного управ-
ління, може бути вилучено як по-
вністю, так і частково виключно у 
таких випадках:
— при ліквідації, реорганізації хос-

пісу;
— при порушенні умов, передбаче-

них п. 5.4 цього Положення.
Вилучення або відчуження май-

на проводиться за поданням Депар-
таменту охорони здоров’я м. Москви.

особливості Хоспісу:
— вільний цілодобовий доступ до 

хворих їхніх родичів і друзів, до-
бровольців, представників благо-
дійних товариств, релігійних слу-
жителів різних конфесій;

— різноманітність місткості палат і 
їх інтер’єру. Перевага віддається 
палатам на 1, 2 і 4 ліжка;
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— палати мають більшу площу, ніж 
у традиційних стаціонарних ме-
дичних установах;

— сімейні зони включають одну ве-
лику загальну кімнату і куточок 
для родича в палатах пацієнтів;

— наявність невеликої кухні для за-
гального користування зі спеці-
альними пристосуваннями для 
підігріву або приготування інди-
відуальної їжі;

— наявність саду навколо будівлі 
хоспісу, веранд, терас, при цьо-
му передбачена можливість лег-
ко перемістити туди пацієнтів на 
ліжках;

— наявність великої кількості жи-
вописних творів, особливо тих, 
що зображують природу, а також 

скульптури, мініатюри, статуетки 
та інші форми предметів обра-
зотворчого мистецтва, а також 
квітів;

— окремий спеціальний пост ме-
дичної сестри, яка обслуговує 
хворих хоспісу;

— наявність виходу з палат в сад;
— наявність багатофункціонального 

залу для проведення конферен-
цій, засідань персоналу та інших 
заходів, що також використову-
ється під бібліотеку;

— наявність каплиці і молельной 
кімнати для всіх конфесій.
Виконання цих мінімальних ви-

мог щодо основних пунктів дозво-
ляє створити домашню атмосферу 
і затишок.

Потужність і функціональна структура хоспісу
Потужність хоспісу визначаєть-

ся потужністю (ліжковою місткістю) 
його стаціонару (число ліжок) і за-
тверджується регіональним орга-
ном охорони здоров’я.

Потужність хоспісів за даними різ-
них авторів, як правило, коливається 
в межах від 15 до 45 ліжок, причому 
більшість авторів вважають, що за-
значена потужність є оптимальною з 
точки зору реалізації положень кон-
цепції хоспісів та створення певного 
архітектурного середовища.

Оптимальна потужність хоспі-
су відповідає середньому значен-
ню цього діапазону — 30 ліжок. 
А. В. Гніздилов, узагальнюючи зару-
біжний досвід, повідомляє, що хоспіс 
на 30 ліжок може забезпечити по-
требу 400 тис. населення. Рівень за-

безпеченості в цьому випадку скла-
де 7,5 ліжок на 100 тис. населення.

Цей показник може бути взятий 
за основу розрахунку показника по-
треби населення в ліжках хоспісів. 
Наприклад, кількість ліжок хоспісів в 
регіоні чисельністю 1 200 тис. жите-
лів складе 90 ліжок. Кількість хоспі-
сів в цьому випадку при потужності 
30 ліжок кожен складе три хоспіси.

Залежно від потужності хоспісів, 
обсягу фінансування та інших (пе-
реважно місцевих) умов їх кількість 
може бути збільшена або зменшена, 
але сумарна кількість ліжок у хоспі-
сах повинна відповідати розрахун-
ковому показнику потреби населен-
ня в ліжках хоспісів.

Функціональна структура хоспісу 
визначається основними завдання-
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ми та функціями цієї медико-соці-
альної установи, а також потребами 
пацієнтів і їх родичів, медичного, об-
слуговуючого персоналу і відвідува-
чів хоспісу.

Функціонування виїзної служби на-
багато більш економічно, ніж функ-
ціонування хоспісів зі стаціонарами. 
Вартість одного візиту бригади виїзної 
служби в три рази дешевше вартос-
ті перебування хворого на ліжку ста-
ціонару хоспісу. Вартість утримання 
хворого на виїзній службі виключає 
витрати на харчування, комунальні 
послуги, придбання та амортизацію 

обладнання, витрати на пральню, ре-
монт та інші поточні витрати.

Працюючи з родичами, хоспі-
си повертають у стрій, на роботу, 
до виконання своїх громадянських 
обов’язків величезну кількість лю-
дей. Якщо врахувати, що, за даними 
ВООЗ (а дані Першого Московського 
хоспісу це підтверджують), кожного 
хворого оточують 10–12 умовно здо-
рових, повноцінних членів суспіль-
ства (рідні, друзі, сусіди), то еконо-
мічна вигода для держави створен-
ня повноцінних хоспісів або хоспісів 
усіченого виду стає очевидною.

організація роботи виїзної служби
Виїзна служба — найскладніша 

і найвідповідальніша служба хос-
пісу, співробітники якої працюють 
з пацієнтами та його сім’єю вдома. 
Пацієнти та їх сім’ї відвідуються за-
лежно від стану хворого 1–5 разів 
на тиждень.

У середньому під наглядом виїз-
ної служби ПМХ знаходяться близь-
ко 700 пацієнтів і їх сімей на рік 
(дані за 2012 рік). Виїзна служба за-
безпечена трьома санітарними ма-
шинами. Організація роботи виїз-
ної служби здійснюється відповідно 

до Положення, затвердженого голо-
вним лікарем.

Основні завдання та функції ви-
їзної служби визначаються з ура-
хуванням дотримання заповідей і 
принципів роботи хоспісу, прописа-
них у статуті установи.

виїзна служба хоспісу має на-
ступні завдання:

1. Надання безоплатної медичної 
допомоги вдома онкологічним хво-
рим з вираженим больовим синдро-
мом та іншими болісними проявами 
хвороби в термінальній стадії захво-

Перше знайомство з хоспісом Доповідь лікарів виїзної служби на загальній 
ранковій конференції хоспісу
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рювання у вигляді забезпечення під-
бору і проведення необхідної терапії.

2. Навчання близьких або осіб 
які здійснюють догляд за хворим, 
основних принципів паліативної до-
помоги з метою забезпечення ком-
фортних умов для знаходження па-
цієнта вдома.

3. Надання соціальної та психо-
логічної допомоги вдома хворим і 
членам їх сім’ї на основі забезпе-
чення психологічного та фізичного 
комфорту.

4. Взаємозв’язок і послідовність 
у роботі виїзної служби зі стаціо-
наром.

5. Опанування та впровадження 
в практику роботи нових методів 
паліативного лікування та догляду 
за хворими.

відповідно до завдань виїзна 
служба здійснює такі функції:

1. Надання медичної допомоги 
вдома онкологічним хворим у термі-
нальній стадії захворювання в обсязі 
обов’язків, передбачених посадови-
ми Положеннями.

2. Проведення заходів симптома-
тичної та паліативної терапії.

3. Надання соціальної та психоло-
гічної допомоги пацієнтам і членам 

їх сімей на основі принципу індиві-
дуального підходу з урахуванням 
стану хворого, духовних, релігійних 
та соціальних потреб.

4. Тісна взаємодія і контакт в ро-
боті зі стаціонаром хоспісу та ліку-
вально-профілактичним закладом, в 
якому спостерігався хворий.

5. Траспортуванні та супровід 
хворих у стаціонар хоспісу під час 
госпіталізації.

6. Іструктаж нових співробітників 
виїзної служби, в тому числі і добро-
вольців, а також підготовка, навчан-
ня і контроль дотримання персо-
налом основних морально-етичних 
норм і принципів хоспісу.

До складу бригади виїзної служ-
би можуть входити лікарі, в тому 
числі завідувач виїзною службою, 
фельдшери, медичні сестри, соціаль-
ні працівники. Візити можуть здій-
снювати кожен з цих співробітників 
самостійно, враховуючи потреби па-
цієнтів і індивідуальні особливості. 
Якісний і професійний склад виїз-
них бригад визначається завідува-
чем виїзної служби залежно від ря-
ду питань, що є основними в кожно-
му конкретному випадку. Ретельно 
аналізується характер захворюван-

Планування візитів на день Підготовка сестринського візиту
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ня надходить під спостереження 
хворого, форма очікуваної ним ме-
дичної допомоги, питання повідо-
млення хворим їхнього діагнозу і 
прогнозу, особливості перебігу та 
лікування больового синдрому, ви-
значення форм забезпечення пси-
хологічного комфорту пацієнта і йо-
го сім’ї.

Медична сестра або фельдшер 
робить на день 6–8 відвідувань па-
цієнтів на дому, повідомляючи ліка-
ря про стан хворого, про питання, 
що виникли, і якщо ситуація не зна-
ходиться в її компетенції, то візит 
здійснює лікар. Лікар оглядає хво-
рого при постановці на облік (пер-

винний огляд) і 2–3 рази на місяць у 
плановому порядку або залежно від 
показань, роблячи за необхіднос-
ті корекції схеми терапії. Кількість 
відвідувань хворих вдома визнача-
ється за фактом кількості звертань 
хворих або його родичів, характеру 
необхідної допомоги (медична, соці-
альна, психологічна, комплексна) і 
різних умов, таким чином, не є пла-
новим показником.

Пацієнтами хоспісу є онкологіч-
ні хворі четвертої клінічної групи з 
морфологічно верифікованим діа-
гнозом, результатами лабораторно-
інструментальних досліджень, які 
підтверджують діагноз.
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заповіді, за якими працює персонал
Першого московського хоспісу

— Ми працюємо з живими людьми. Тільки вони швидше за все помруть 
раніше за нас.

— Якщо пацієнта не можна вилікувати, це не означає, що для нього нічо-
го не можна зробити.

— Те, що здається дрібницею, дрібницею в житті здорової людини, для па-
цієнта має величезний сенс.

— Кожна людина індивідуальна. Не можна нав’язувати пацієнтові своїх пе-
реконань. Пацієнт дає нам більше, ніж ми можемо дати йому.

— Репутація хоспісу — це твоя репутація.
— Головне, що ти повинен знати: ти знаєш дуже мало.
— Не можна квапити смерть, але й не можна штучно продовжувати жит-

тя. Кожен живе своє життя. Час його не знає ніхто. Ми лише супутники 
на останньому етапі життя пацієнта.

— Хоспіс — це комфортні умови і гідне життя до кінця.
— Ми не можемо полегшити біль і душевні страждання пацієнта поодин-

ці, тільки разом з ним і його близькими ми знаходимо величезні сили.
— Брати гроші з того, хто йде з цього світу, не можна. Наша робота може 

бути тільки безкорисливою.
— Пацієнт і його близькі — єдине ціле. Будь делікатний, входячи в сім’ю.
— Не суди, а допомагай.
— Приймай від пацієнта все, аж до агресії. Перш ніж що-небудь робити, 

зрозумій людину, перш ніж зрозуміти — прийми його.
— Будь завжди готовий до правди і щирості. Говори правду, якщо пацієнт 

цього бажає і якщо він готовий до цього... Але не поспішай.
— «Незапланований» візит не менш цінний, ніж візит «за графіком».
— Найчастіше заходь до пацієнта. Не можеш зайти — подзвони; не можеш 

подзвонити — згадай і все-таки... подзвони.
— Не поспішай, перебуваючи у пацієнта.
— Не стій над пацієнтом — посидь поруч.
— Як би мало часу не було, його досить, щоб зробити всe можливе. Якщо 

думаєш, що не всe встиг, то спілкування з близькими людини, що піш-
ла, заспокоїть тебе.

— Хоспіс — будинок для пацієнтів.
— Ми — господарі цього будинку, тому: перевзуйся і вимий за собою 

 чашку.
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 Алгоритм

1. Наказ по закладу про створен-
ня Виїзної консультативної служби:
— структура;
— графік роботи;
— закріплення автомобільного 

транспорту за службою;
— матеріальна база (кабінет, зв’язок);
— медикаментозне забезпечення.

2. Створення інформаційної ба-
зи пацієнтів.

Джерела:
— дільничні лікарі;
— лікарі загальної практики сімей-

ної медицини;
— районний онколог;
— профільні вузькі спеціалісти

виконавець — старша медична 
сестра (диспетчер — консультант)

3. Підтвердження соціального 
статусу
— погодження із службою соціаль-

ного захисту статусу пацієнта та 
оформлення відповідної форми 
обслуговування.

виконавець — диспетчер-кон-
сультант.

4. Індивідуальне медичне обслу-
говування
— лікарський огляд та призначення;
— медико-санітарний огляд;
— знеболення (по потребі).

5. Надання комплексних послуг 
на мультидисциплінарній основі:
— психологічна допомога;
— духовна допомога;
— соціальна (п. 3)

6. Формування волонтерського 
руху через цільову аудиторію:
— родичі пацієнтів;
— студенти — медики;
— інші.

7. Обмін досвідом по вдоскона-
ленню якості послуг (вітчизняний, 
закордонний).

8. Застосування технологій по мі-
німізації фактора впливу:
— професійного вигорання та еле-

ментів мотивації.

Розділ 5
Алгоритм надання паліативної 
та хоспісної допомоги виїзними 
службами в Україні

  Виїзна консультативна служба 
паліативна допомога «на дому»
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До нас за допомогою зверта-
ються різні люди: літні й мо-
лоді, самотні і сімейні, само-

стійні і безпорадні. Проте їх усіх 
об’єднує одне — життя в стані важ-
кої хвороби. Одні вдаються до до-
помоги ліків, інші — розраховують 
на волю Господа. Одним властиво 
страждати і скаржитися на долю, ін-
шим — захоплюватися і вдячно при-
ймати багатоликість життя. Історія 
кожного з наших клієнтів унікальна.

Ми намагаємося допомогти кож-
ному, хто до нас приходить. У своїй 
роботі ми сповідуємо холістичний 
підхід до здоров’я, бо, як говорив 
Платон, «не можна лікувати тіло, не 
лікуючи душу». Поняття «холістич-
ний» походить від давньогрецького 
слова «холон», що означає «цілий» 
та/або «цілісний». Сутність холістич-

ного підходу при наданні паліатив-
ної допомоги полягає в тому, щоб 
допомогти хворому та його родині 
пройти через фізичний і душевний 
біль, зберігши при цьому почуття за-
доволеності життям і радість спілку-
вання один з одним.

Завдяки фінансовій підтрим-
ці з боку Європейського Союзу та 
міжнародної благодійної організа-
ції «Карітас» Австрії, в рамках про-
екту «Рука допомоги» — догляд на 
завершальному етапі життя за неви-
ліковно хворими і літніми людьми, 
що залишилися без опіки в Молдові 
і на Україні, наші підопічні отриму-
ють медикаменти, засоби гігієни, то-
вари для реабілітації, професійні се-
стринські та соціально-побутові по-
слуги вдома, а також необхідне їм 
співчуття, увагу і турботу.

Розділ 6
Історії пацієнтів

І. А. Баглаєнко, 
віце-президент Харківського обласного благодійного фонду «Соціальна 

служба допомоги», керівник проекту «Рука допомоги»
О. Є. Єльцова, 

психолог проекту «Рука допомоги»

 Історії пацієнтів виїзної служби  
«Рука допомоги», м. Харків, Україна
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У давньогрецькому епосі згаду-
ються три божественні сестри 
(мойри), що обертають верете-

но життя і прядуть нитки долі кож-
ному з нас. Одному уготовано щастя, 
іншому — злидні. Не порушити же-
реб вищих сил. Але людині допома-
гає людина. Трапляється так, що під 
одним дахом збираються люди, чиї 
життєві випробування схожі. І до-
помагаючи одне одному, долають, 
здавалося б, нездоланні труднощі. 
Історія родини Чулкових-Кононенків 
проникнута мудрістю батьківської 
турботи, синівської любові і мате-
ринської відданості, злагоди і спів-
чутливої уваги між рідними братом 
і сестрою.

Галина народилася в селі Коломак, 
Валківського району, Харківської об-
ласті. Вона — молодша сестра і друга 
дитина в сім’ї. Рідний брат Геннадій 
старший на сім років. Чулкові не-
довго живуть у провінції. У середині 
1960-х сім’я переїжджає до Харкова. 
Батько Галини працює бухгалтером, 
мати — проста робоча на заводі. 
У розпорядженні сім’ї окрема квар-
тира з вигодами. Діти ростуть друж-
но. Що ще потрібно для щастя?

Швидко летять роки. Геннадій 
служить моряком на Північному 
флоті. Галина пише братові теплі 
листи. Геннадій з радістю відпові-
дає їй. Все більше доброю порадою 
і повчанням. З часом, коли різниця у 
віці згладиться, вони стануть справ-
жніми друзями. І, незважаючи на від-
стань, будуть підтримувати один од-
ного все життя.

Після закінчення школи Галина 
вступає до Харківського інституту 
інженерів комунального будівни-
цтва. Будучи студенткою, виходить 
заміж і народжує сина. Галині суди-
лося стати матір’ю особливої дити-
ни. Важка патологія хребта не зали-
шала хлопчикові шансів самостійно 
ходити. Однак, незважаючи на фізич-
ний недуг, Максим ріс дуже світлою 
дитиною. Такий же веселий і допит-
ливий, як і інші діти.

Коли хлопчикові було п’ять ро-
ків, Галину залишив чоловік. Це був 
найтяжчий період в її житті. Почуття 
глибокої образи, заздрості до тих, у 
кого все добре, бажання помститися 
перетворили колись привітну жит-
тєрадісну жінку в замкнену, сумну, 
втомлену від життя мати-одиначку. 

  «Випробування нам по силах 
наших»

Галина Олексіївна Кононенко, 
(1958 р. н.)
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Але в якийсь момент стався пере-
лом. Галина, яка раніше не відчу-
вала глибоких релігійних почуттів, 
відчула необхідність відвідати храм. 
Відчувши полегшення, жінка щодня 
протягом місяця ходить в невелику 
сільську церкву неподалік залізнич-
ної станції Водяна. Молитва очища, 
надає душевних сил, дає відпові-
ді на найскладніші життєві питання. 
Оговтавшись, Галина вже не повер-
нулася до колишнього життя. Вона 
пробачила і відпустила колишнього 
чоловіка: не стала перешкоджати 
його спілкуванню з сином.

Ледве неприємності в особисто-
му житті вляглися, пішли нові потря-
сіння. Важко захворіла мати Галини 
Олексіївни — Тамара Тихонівна. 
Готуючись до виходу на пенсію, щоб 
цілком присвятити себе улюблено-
му онукові, Тамара Тихонівна по-
чула страшний діагноз — онколо-
гія. Тільки справжня воля до життя, 
спільно з вдало проведеним ліку-
ванням, змогли дати такий обнадій-
ливий результат. Через чотири роки 
після операції Тамара Тихонівна по-
їхала в село, обзавелася господар-
ством і обробляла 40 соток городу. 
А 2013 року відсвяткувала свій 87-й 
день народження.

Про те, як батьки допомагали 
виховувати онука Максима, Галина 
Олексіївна згадує з особливою вдяч-
ністю. У хлопчика були всілякі іграш-
ки: машинки, спортивні велосипеди 
тощо. Тамара Тихонівна возила ону-
ка в санаторії. Влітку забирала до се-
бе в село. Дідусь, Олексій Єгорович, 
під час одного з відряджень, по-
знайомився з відомим цирковим 

артистом В. І. Дікулем. У чотирнад-
цять років Валентин Дикуль впав з 
13-метрової висоти, займаючись по-
вітряною гімнастикою. Згодом став 
посилено тренуватися, і, всупереч 
прогнозам лікарів, встав на ноги. За 
кресленнями, надісланим з Москви, 
рідні виготовили для Максима вер-
стат Дікуля. Разом виконували спе-
ціальні вправи. У 6 років Максим 
зробив свої перші кроки в ортезах. 
Ходив Максим протягом десяти ро-
ків. Надалі, через пролежні на ступ-
нях, що ніяк не загоювалися, від ор-
тезів довелося відмовитися.

Шкільну освіту Максим отриму-
вав вдома. Він був здібним учнем. 
Не соромлячись, гуляв у дворі, спіл-
кувався з однолітками. У 17 років 
юнак вперше поїхав у санаторій для 
спинальних хворих «Слов’янський». 
Відпочивав на курорті п’ять разів. 
З того часу коло його спілкування 
стало ще ширшим. В даний час мо-
лодий чоловік спілкується, в осно-
вному, за допомогою Інтернету та 
телефонного зв’язку. У Максима ба-
гато друзів. Вони цінують його як 
цікавого співрозмовника і нерідко 
звертаються до нього за порадою 
у важкій життєвій ситуації. Галина 
Олексіївна пишається своїм сином: 
адже він своїм прикладом показує, 
що означає по-справжньому люби-
ти і цінувати дароване нам життя, 
яким би несправедливим воно не 
здавалося.

Ця життєствердна установка не-
забаром дуже знадобиться самій 
Галині Олексіївні. У 2010 р. жінка зі-
ткнеться з тим же захворюванням, 
яке 24 роки тому здолала її мати 
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— рак молочної залози. Дізнавшись 
про те, що сталося з сестрою, до 
Харкова негайно приїхав брат 
Геннадій. Він підтримав всіх: Галину, 
Максима, батьків. Надав матеріальну 
допомогу. Ніхто не міг подумати, що 
зовсім скоро він сам перенесе важ-
кий інсульт і потребуватиме допомо-
ги близьких. Згадуючи свою останню 
зустріч з Геннадієм, який вже не міг 
вставати, Галина Олексіївна розпо-
відає: «Я нахилилася і поклала йому 
під голову свою руку, а Гена став тер-
тися об неї головою, начебто просив 
погладити його. А потім став вору-
шити губами, шукаючи прощально-
го поцілунку.

Галина Олексіївна поховала брата 
в 2011 році. Рік потому від раку пе-
редміхурової залози помер батько. 
Незважаючи на сильні болі, чоловік 
стійко переносив хворобу. Тримався 
спокійно, намагався нікого не тур-
бувати. І пішов дуже тихо. Галина 
Олексіївна часто згадує батька і бра-
та. Адже це були чоловіки, на яких 

вона завжди могла розраховувати: 
люблячі, надійні, турботливі, які ні-
коли не зрадять і не скривдять.

Завдяки батькові Галина 
Олексіївна дізналася про те, що в 
Харкові працює виїзна служба, що 
надає допомогу хворим у терміналь-
ній стадії хвороби. Це єдиний ви-
падок на проекті, коли в числі на-
ших підопічних виявилася ціла сім’я. 
Моральна підтримка, медикаменти 
і засоби особистої гігієни — це те, 
у чому ці люди відчувають потре-
бу щодня, — змогла надати виїзна 
служба в рамках проекту «Рука до-
помоги».

Тепер їх залишилося троє: Тамара 
Тихонівна, Галина Олексіївна і 
Максим. Три різних покоління, але 
три приклади мужності і життєлюб-
ства. Ці люди не з чуток знають про 
те, що таке біль і страждання, відчай 
і втрата близької людини. Але вони 
завжди готові підтримувати один од-
ного, і приймають життя як найбіль-
ший дар зверху.
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Метафора про те, що сім’я — 
це кілька гілочок, які міцно 
пов’язані між собою, чудо-

во відображає взаємини в сім’ї, де 
кожен з її членів підтримує одне 
одного і не дає зламатися у важку 
хвилину. Історія Лариси Григорівни 
Потапової вчить нас не тільки уваж-
но ставитися до свого здоров’я, а й 
об’єднуватися на благо тих, хто зі-
ткнувся з важкою хворобою.

Лариса Григорівна не любила ві-
зити до лікарів. Та в цьому й не бу-
ло потреби. Міцна і енергійна жінка 
ніколи не скаржилася на здоров’я 
і жила простим людським життям: 
працюючи, піклуючись про сім’ю, до-
глядаючи за дачею, зустрічаючись з 
друзями. А коли народилася онука, 
то всю свою любов і ласку стала від-
давати їй. Бабуся Лариса стала для 
Наташі найближчою людиною: заби-
рала дівчинку зі школи, допомага-
ла робити уроки, водила на музику. 
А кожне літо вони весело проводи-
ли час на заміській дачі.

Через роки, онучка і бабуся як-
ніби поміняються місцями. Доросла, 
по-материнському мудра, Наталія на-
полягатиме на рятівному медичному 
обстеженні, коли Лариса Григорівна 
несподівано відчує нездужання і за 
звичкою, чи не придасть цьому ве-
ликого значення. Наталія самостій-

но знайде хорошого фахівця, домо-
виться про зустріч, і з тих пір супро-
воджує бабусю всюди.

Несподівано серйозний діа-
гноз — «рак прямої кишки» — став 
ударом для всієї родини. Дороге лі-
кування і тривала реабілітація ви-
магали від сім’ї великих фізичних і 
душевних сил. У післяопераційний 
період Ларисі Григорівні допомага-
ла відновлюватися дочка, чергуючи 
біля ліжка матері ночами і роблячи 
перев’язки. Улюблена онучка часто 
відвідувала бабусю.

Глибше інших за Ларису Гри-
горівну переживав її чоловік. 76-річ-
ний чоловік, двічі переніс інсульт, 
боявся не впоратися з хатньою ро-
ботою, яку впродовж життя, тради-
ційно, виконувала дружина. Він дуже 
старався: купував продукти, готував 
їжу, підтримував чистоту в кварти-
рі. Але головним, безумовно, для 
Лариси Григорівни, була його при-
сутність — присутність чоловіка, 
якого вона полюбила, будучи ще 
школяркою, з якою вона ростила ді-
тей і онуків, хто завжди бачив у ній 
красиву жінку.

Руку допомоги простягнула і на-
ша виїзна служба. Про неї Лариса 
Григорівна почула від родички, яка 
на одному із зібрань міської ради 
ветеранів праці познайомилася з ке-

  «Родини, де допомагають одне одному, 
біди не страшні»

Лариса Григорівна Потапова, 
(1938 р. н.)
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рівником проекту Іриною Баглаєнко. 
Навесні 2011 р. сім’я Потапових ста-
ла однією з перших в м. Харкові, 
хто почав отримувати регулярне 
медико-соціальне обслуговування 
вдома.

Через кілька місяців у двері по-
стукала нова біда. Лариса Григорівна 
втратила чоловіка. Жінка гірко пере-
жила втрату. Занадто свіжі спогади. 
Куди не подивишся: і на дачі, і в бу-
динку — все зроблено дбайливими 

руками чоловіка. У душі — нестерп-
на туга і самотність, яку не заповниш 
нічим. Вечорами Лариса Григорівна 
бере в руки альбоми з фотографія-
ми і повільно перегортає сторінки 
щасливо прожитого життя.

Сім’я, як і раніше, міцно тримаєть-
ся за руки. У Лариси Григорівни ба-
гато нових приємних турбот. Тепер 
вона прабабуся: допомагає Наташі 
ростити і виховувати сина. Життя 
триває!

Ніні Святославівні Перевертай-
ленко дісталася непроста до-
ля: війна і розруха, смерть 

репресованих батьків, голод. Однак 
важкі випробування не зломили тен-
дітну жінку, не вбили віру в добрих 
людей. Дбайливо розбираючи папку 
з документами, що зберігає історію 
її життя, вона розповідає про мину-
ле, з вдячністю згадуючи всіх тих, 
хто колись був поруч.

Щасливе дитинство, проведе-
не у столичному Харкові, що на 
той час бурхливо розвивався, бу-
ло раптово перервано війною. Сім’я 

евакуюється до Казані, куди бать-
ко Ніни, Святослав Кіндратович 
Рошковський, був призначений на-
чальником кримінально-судового 
відділу Татарської АРСР. Восьмирічна 
школярка Ніна, разом з однокласни-
ками та друзями, допомагає в місце-
вому госпіталі доглядати за поране-
ними. Вечорами, разом з матір’ю і 
сестрами, сідає за прядки, щоб ви-
готовити нитки. Далі ці нитки будуть 
використані для в’язання шкарпеток 
і рукавиць для фронту.

1943 року сім’я повертається 
у звільнений, напівзруйнований 

  «Я вірю в Бога, він мені 
допомагає...»

Ніна Святославівна Перевертайленко 
(1933 р. н.)



119Історії пацієнтів виїзної служби «Рука допомоги»

Харків. Батька призначають на ро-
боту в області, і сім’я на кілька ро-
ків переїжджає до м. Вовчанськ. Ніна 
продовжує навчання в школі, закін-
чує сім класів і переходить на ве-
чірнє відділення. Батько до цього 
часу хворий на туберкульоз, у ма-
тері — проблеми з серцем. Сім’я 
відчуває нужду, і Ніна змушена пі-
ти працювати на швейно-взуттєвий 
комбінат, щоб хоч якось допомог-
ти батькам і забезпечити молодших 
братів і сестер.

Невдовзі життя дає корот-
кий перепочинок. Ніна вступає у 
Вовчанське медичне училище, отри-
мує стипендію і може повністю при-
святити себе навчанню. У 1956р., за-
кінчивши з відзнакою навчальний 
заклад, Ніна отримує рекомендацію 
Міністерства охорони здоров’я УРСР 
для вступу до будь-якого медичного 
інституту країни. Однак і цим пла-
нам не судилося здійснитися. Помер 
батько, і необхідно було допомагати 
матері. Ніна знову виходить на ро-
боту. З тих пір її професійна діяль-
ність пов’язана виключно з медици-
ною: 38 років стажу: від медсестри 
до старшої акушерки жіночої кон-
сультації та завідуючої фельдшер-
ським пунктом. У 1989 р. Президією 
Верховної Ради СРСР нагороджена 
медаллю «Ветеран праці».

Вперше з онкологічним захворю-
ванням Ніна Святославівна близько 
зіткнулася, коли захворів чоловік. 
Оперативне лікування не допомо-
гло. Хвороба швидко прогресува-

ла і через півроку, після проведе-
ної операції, він помер. Через 25 
років аналогічний діагноз постави-
ли самій Ніні Святославівні. 78-річна 
жінка проходить курс променевої 
терапії та вирішується на складну 
операцію. Її проводить хірург, який 
багато років тому лікував її чолові-
ка. Цього разу лікування було успіш-
ним. Оточена увагою близьких, Ніна 
Святославівна пішла на поправку.

Про проект «Рука допомоги» 
Ніні Святославівні розповіла дочка. 
Будучи лікарем однієї з Харківських 
поліклінік, вона побувала на пре-
зентації проекту, що проводилася 
за місцем роботи. У рамках проек-
ту Ніні Святославівні надаються ме-
дикаменти та продукти харчування, 
психологічна та моральна підтрим-
ка. Ніна Святославівна з вдячністю 
приймає будь-яку допомогу і щиро 
рада зустрічам із співробітниками 
проекту.

Як людина, що присвятила себе 
медицині, Ніна Святославівна закли-
кає всіх читачів берегти себе і ре-
гулярно проходити медичні огляди. 
Жінкам кожні півроку відвідувати 
гінеколога і пам’ятати, що хворобу 
легше вилікувати на початковій ста-
дії. Як людина глибоко віруюча, Ніна 
Святославівна говорить про незви-
чайне полегшення і силу, які прино-
сить їй щира молитва до Бога. Жінка 
відвідує храм, спілкується зі своїм 
духовним наставником і нескінчен-
но дякує Богові, за те, що той пода-
рував їй ще кілька років життя.
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Наше життя нерозривно пов’я-
зане з подоланням труднощів. 
Однак, якщо не надавати сло-

ву «труднощі» негативного забарв-
лення, а приймати як якусь нову за-
дачу або навіть можливість, то життя 
стане благом у всіх своїх проявах.

Біографія Катерини Іванівни 
Зубової — це історія простої ра-
дянської жінки, що знайшла своє 
жіноче щастя у праці та турботі про 
близьких.

Катерина Іванівна народилася в 
селі Брудне, Колпнянского району, 
Орловської області і була сьомою 
дитиною в сім’ї. Дитинство було од-
ночасно і важким, і радісним. У шко-
лу ходили за 6 км від дому. Взимку 
дороги часто замітало. Діти змушені 
були пропускати заняття, і щоб не 
відстати від товаришів, займалися 
самостійно.

У роки війни, практично вся 
Орловська область зазнала окупа-
ції. Старші брати воювали, а ті хто 
залишився в селі, боролися за жит-
тя і прожиток: ховалися від німців 
в льохах і сараях, ховали речі та 
продовольство. Село Брудне вцілі-
ло, і всі рідні повернулися з фронту.

Але післявоєнні роки принесли 
нові випробування: масовий голод 
1946–1947 рр., руйнування сільсько-
го господарства, нестача робочих 
рук. Потрібно було піднімати кра-
їну. Катерина Іванівна закінчила 

Лівенський меліоративний технікум 
і отримала спеціальність «агролісо-
меліоратор». По закінченні вона за-
ймалася полезахисною меліораці-
єю — створенням захисних лісових 
насаджень навколо земель сільсько-
господарського призначення.

У 1953 р. Катерина Іванівна пере-
їжджає до Харкова. Тут освоює но-
ві робочі професії: гальваніка, мон-
тажника, слюсаря-складальника. 
Спочатку вона працює на військо-
вому (номерному) заводі №201, по-
тім — на заводі «Комунар». У 1957 р. 
Катерина Іванівна виходить заміж, 
а рік потому стає матір’ю.

Зубови — приклад простої ро-
бітничої родини, «що йде в ногу» 
з розвитком країни. Спочатку мо-
лодим було дуже важко: обмежені 
умови комунальної квартири, не-
висока заробітна плата, маленька 
донька. Близьких родичів не було 
поруч, і доводилося розраховува-
ти тільки на власні сили. Навіть у 
цих умовах Катерина Іванівна вмі-
ла радіти життю: жінка захоплю-
валася шиттям і кулінарією, люби-
ла приймати гостей, виїжджати на 
природу. З часом, коли радянська 
промисловість запрацювала на по-
вну потужність, соціальне стано-
вище сім’ї покращилося: Зубови 
отримали квартиру і представила-
ся можливість відпочити в Криму. 
Пізніше з’явилася дача, ставши для 

  «Проста радянська жінка»

Катерина Іванівна Зубова 
(1931 р. н.)
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сім’ї улюбленим місцем проведен-
ня часу.

У віці 76 років Катерині Іванівні 
поставили сумний діагноз: рак ки-
шечника. Проведене хірургічне ліку-
вання і турбота люблячих людей до-
помогли літній жінці відновити сили. 
Вперше за багато років жінка, вихо-
вана в атеїстичних традиціях, звер-
нулася до Бога.

Своєчасною виявилася і допомо-
га виїзної служби ХОБФ «Соціальна 
служба допомоги». Інформацію про 
неї знайшли в мережі Інтернет. 
Фахівці виїзної служби відгукнули-
ся дуже швидко: зробили медичний 
огляд, надали медикаменти, прове-

ли кілька курсів внутрішньовенних 
вливань. В даний час сім’ю регуляр-
но відвідує лікар-терапевт.

Катерина Іванівна з вдячністю 
згадує минулі часи. Незважаючи на 
труднощі, в її житті було багато щас-
тя, простого людського щастя. Воно 
полягало в звичайних повсякденних 
справах: приготувати смачну вече-
рю, зшити гарну сукню, вирости-
ти квіти, написати листа. Катерина 
Іванівна відбулася як дружина і ма-
ти, як бабуся і прабабуся. Зараз во-
на живе в колі рідних, що оточують 
її увагою і турботою, радіючи кож-
ній хвилині спілкування з рідними 
людьми.

  «Рак не любить фізичних 
навантажень»

Надія Романівна Тимошенко 
(1947 р. н.)

Чи часто на життєвому шляху 
ми зустрічаємо людей, з яких 
нам хочеться взяти приклад? 

Ще з дитинства і юнацтва, ми оиби-
раємо собі кумирів серед зірок шоу-
бізнесу та спорту, у дорослому жит-
ті — поклоняємося тим, хто багатший 
і успішніший, і набагато пізніше почи-
наємо розуміти, що справжні герої не 
дивляться на нас з телеекрана і не 

їздять на дорогому автомобілі, а жи-
вуть поруч. Розмовляючи з Надією 
Романівною Тимошенко, я не пере-
ставала захоплюватися мужністю 
жінки, що присвятила себе нелегкій 
професії будівельника, одна вихова-
ла дочку і протягом ось уже дев’яти 
років бореться з важкою хворобою.

Надія Романівна родом із села 
Великий Митник Хмельницького ра-
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йону, Вінницької області. У Харків 
приїхала вчитися. У 1967р. закінчи-
ла Вище професійне училище №6 за 
спеціальністю «нормувальник-смет-
чик» і в 1978-му — Харківський ін-
женерно-будівельний інститут. 
Впродовж 35 років працювала в бу-
дівельному управлінні «Моторобуд» 
(трест №86), двадцять з яких очо-
лювала профспілкову організацію 
підприємства. Спочатку працювала 
каменярем, потім нормировщиком. 
Пізніше стала інженером групи про-
ектування організації робіт і інжене-
ром з техніки безпеки.

Будівельна справа стала покли-
канням Надії Романівни. За її учас-
ті були введені до експлуатації ба-
гато, часом унікальних об’єктів, та-
кі як Харківський завод тракторних 
двигунів, «тисячний корпус» заво-
ду ім. Малишева, Дергачівський за-
вод турбокомпресорів. На початку 
1990рр. брала участь у будівництві 
житлового комплексу для пересе-
ленців з Чорнобиля в селищі Вільча, 
Вовчанського району, Харківської 
області.

За час трудової діяльності Надія 
Романівна отримала численні на-
городи і звання: «Ветеран праці», 
«Почесний будівельник», «Ветеран 
Тресту». Очолюючи профспілкову 
організацію, виростила і виховала 
не одне покоління будівельників. 
Але найбільшим досягненням вона 
вважає повагу колег, які цінували її 
професіоналізм і працьовитість.

Хвороба застала жінку раптово. 
У 2004 р. Надія Романівна працюва-
ла над великим проектом з будівни-
цтва компресорної станції в Москві. 

Із незрозумілих причин вона стала 
стрімко втрачати вагу, схуднувши за 
два місяці на 15 кг. Вона була зму-
шена повернутися до Харкова, щоб 
пройти медичне обстеження. В ре-
зультаті діагностичного обстеження 
почула невтішний діагноз — «карци-
нома прямої кишки».

На щастя відгукнулися колиш-
ні колеги: зібрали 12 тис. гривень. 
Після проведеного комбінованого 
лікування відновилася досить швид-
ко. Займалася фізкультурою: робила 
ранкову зарядку, масаж, щодня здій-
снювала п’ятикілометрові прогулян-
ки. Влітку проводила час на дачі і до-
будувала будинок. З’явилися плани 
поїхати знову до Москви. Зупиняло 
тільки одне — незручності, пов’язані 
з колостомою. У 2007р., заради по-
ставленої мети, Надія Романівна 
вирішується на проведення рекон-
структивно-відновної операції. Але 
ця операція не тільки не принесла 
очікуваного результату, а й спри-
чинила необхідність третього опе-
ративного втручання і формування 
нової стоми.

З того часу Надія Романівна біль-
шу частину часу проводить вдома. 
Вона живе одна і радіє тому, що тяж-
кі прояви її захворювання нікому не 
заважають. Незважаючи на сильну 
слабкість, Надія Романівна обслуго-
вує себе самостійно: готує їжу, при-
бирає, пере. Кожен день виходить 
на прогулянку.

На проект «Рука допомоги» звер-
нулася влітку 2012р. за рекоменда-
цією головного лікаря районної по-
ліклініки. Перебуваючи на постійно-
му обслуговуванні, Надія Романівна 
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регулярно отримує благодійну допо-
могу у вигляді лікарських препаратів 
та засобів особистої гігієни.

Надію Романівну навідують дочка 
і онуки, телефонують друзі та коле-
ги. Вона часто згадує минулі часи: 
радіє тому, що було, і з нетерпінням 

чекає погожих весняних днів, щоб 
відправитися за місто. Молиться до-
рогій серцю іконі — «Святій Матроні 
Московській» — про своє здоров’я 
і здоров’я своїх близьких. Адже що 
б не трапилося, людина завжди має 
надію.

Анатолій М. 
(1965 р. н.)

одружений, має двох дорос-
лих дітей (сину 23 роки, донь-
ці — 19 років). Дружина пра-

цює вчителем початкових класів у 
Кишиневі. У Молдові ніяк не міг зна-
йти постійну роботу, росли борги 
з комунальних послуг (понад 1000 
євро).

Поїхав на заробітки до Москви, 
де пропрацював більше 5 років. 
Спочатку працював нелегально, по-
тім влаштувався наладчиком ком-
пьютерної системи на одному ве-
ликому заводі. Приїжджав додому 
раз на три місяці. У Росії не мав 
права на медичне обслуговування, 
так як офіційно не був застрахова-
ний. Жив вкрай скромно, щоб утри-
мувати сім’ю в Молдові і платити за 
навчання сина. Зарплати дружини 
(близько 150 євро) не вистачало на-
віть на оплату квартири.

Анатолій дуже любив техніку. На 
роботі в Москві його дуже поважа-
ли і цінували. Він був майстром на 
всі руки. Мріяв про те, щоб винай-

ти щось нове, працював над одним 
проектом, але постійно говорив що 
для цього потрібні гроші. Одного ра-
зу йому приснився прекрасний сон. 
Прокинувся вранці і сказав дружині: 
«Я впевнений, що ми розбагатіємо, я 
створю те, над чим працюю».

Але хвороба прийшла несподіва-
но, по приїзду додому в травні 2011 
року: сильні головні болі, блювота, 
невиразна мова, нездатність до кон-
центрації уваги і думок, слабкість. 
При детальному обстеженні вияви-
лася пухлина головного мозку.

Сім’я була в шоці від такого ста-
новища, від поставленого діагнозу, 
від загального стану безпорадного 
батька. Медичного страхового полі-
са у нього не було, так як він офіцій-
но не працював у Молдові. Довелося 
купити за 2800 лей (приблизно 250 
євро). Почалися поневіряння по лі-
карнях. Друзі та колеги в Москві зі-
брали невелику фінансову допомогу 
для операції. Насилу прооперували 
(лікарі не погоджувалися на опера-
цію, так як пухлина була дуже ве-
лика і ризик смерті був також дуже 

  Історії пацієнтів виїзної служби  
«Рука допомоги», Молдова
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великий), видалили пухлину, і потім, 
під час післяопераційного періоду, 
почали 6-тижневий курс прицільної 
радіотерапії в онкологічній лікарні, 
яку він переніс відносно непогано. 
В останні тижні радіотерапії відчу-
вав себе дуже добре, з’явилися сили, 
бажання виходити на прогулянки, 
допомагати дружині по господар-
ству. Але після завершення радіоте-
рапії, стан хворого різко погіршив-
ся, відновилися колишні симптоми, 
з’явилися перші напади судом, втра-
та свідомості, мимовільне сечови-
пускання під час нападів.

Після повторного обстеження 
шляхом ЯМР (ядерно магнітного ре-
зонансу, який сім’я знову оплачувала 
зі своєї кишені — 300 євро) була ви-
явлена негативна динаміка: пухлина 
продовжувала зростати. Напади бо-
лю і судоми почастішали, з’явилися 
нестерпні головні болі, де прості 
аналгетики вже не допомагали і до-
велося перейти на наркотики, для 
зняття болю.

Паралельно, після огляду невро-
патолога, хворий отримав курс уко-
лів і препаратів хіміотерапії (таблет-
ки Тімон, яких немає у вільному про-
дажу в аптеках, тільки по особливій 
національній програмі і тільки з пев-
ним рецептом від невропатолога). 
Медсестра Карітас Молдови приїж-
джала кожен день для внутрішньо-
венних процедур. Пацієнт чекав її з 
нетерпінням і дуже радів її приходу.

Згідно з діагнозом, йому повинні 
були присвоїти 1 групу інваліднос-
ті. Але так як самопочуття хворо-
го під час проходження радіотера-
пії було відносно хороше, лікарі з 

місцевої поліклініки вирішили дати 
2 групу інвалідності. Пацієнт ще не 
встиг офіційно отримати групу інва-
лідності, коли його стан різко погір-
шився і знадобилося заново пройти 
огляд у всіх фахівців, щоб перейти на 
1 групу інвалідності. Сім’я пройшла 
дуже багато бюрократичних інстан-
цій, етапів для отримання групи ін-
валідності.

Для більш швидкого отримання 
всіх необхідних документів довело-
ся витратити теж не мало коштів, 
щоб прискорити процес отриман-
ня групи інвалідності (згідно з пра-
вилами, такий пацієнт повинен бу-
ти оглянутий лікарями вдома, що 
триває дуже довго, і іноді пацієнт 
може померти, не дочекавшись цих 
оглядів). Стан пацієнта погіршував-
ся день у день, він практично не 
міг їсти, не міг самостійно пересу-
ватися, з’явилося нетримання сечі, 
чого пацієнт дуже соромився, і не 
міг розмовляти. Священика виклика-
ли дуже часто, практично щотижня. 
Пацієнт не вставав з ліжка і залиша-
ти його у будинку одного було не-
можливим: рідні чергувалися (дру-
жина і діти). Дружина перебувала 
більше вдома (відпустка за свій ра-
хунок, лікарняний лист по догляду). 
Потім син звільнився з роботи, так 
як мама більш не могла бути з ним 
(вона працювала вчителем початко-
вих класів, а саме 4 клас завершаль-
ний, і вона не могла залишити учнів 
до закінчення школи). Після цього до 
догляду підключилася сусідка, яка 
могла в деякі дні лишатися з ним. 
Пацієнт практично нічого не їв, не 
міг говорити і вставати з ліжка. Йому 
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надавалася вся необхідна допомога 
ліками, і іноді, по необхідності, ро-
билися наркотичні ін’єкції.

У травні 2012 року пацієнт помер.

Георгій І. 
(1958 р. н.)

На медичне обслуговування в 
Карітас Молдова Георгій по-
ступив після лікарні. Йому бу-

ла зроблена операція з приводу ра-
ку підшлункової залози, 4 стадія.

У Карітас зателефонувала сестра, 
яка працює в Італії по догляду за 
хворими, знала принципи і систему 
Карітас і вирішила дізнатися, чи є в 
Молдові такий вид послуг. Сестра 
дуже зраділа, коли дізналася що ми 
можемо їм допомогти, так як пацієнт 
жив у новому передмісті Кишинева. 
Це передмістя ще не було закріпле-
не за якою-небудь поліклінікою, і не 
було можливості навіть викликати 
дільничного лікаря.

Пацієнт був ослаблений, не 
вставав з ліжка. Медсестра робила 
перев’язки щодня.

Так як Георгій не жив зі своєю 
родиною, дружина і діти не відгук-
нулися на прохання про допомогу.

Після від’їзду сестри (вона повер-
нулася до Італії), приїхала інша рідна 
сестра, яка також працювала в Італії 
та яка доглядала за ним певний час. 
Стан хворого прогресував, почали-
ся сильні болі, і пацієнта перевели в 
район, де жила його мама і де вони 
могли отримувати наркотики.

Марія Г. 
(1930 р.н.)

У Карітас Молдова подзвонили 
знайомі Марії і звернулися з 
проханням про допомогу. Так 

склалося, що обидві рідні доньки 
з онуками емігрували до Канади. 
Марія залишилася доживати свою 
старість на рідній молдавській зем-
лі, разом зі своїм літнім чоловіком: 
далеко від своїх дітей, від онуків, від 
тих, хто їм близький і дорогий. Про 
еміграцію літніх людей навіть не мо-
гло бути й мови.

Марія хворіла на хронічний гепа-
тит, який перейшов в цироз печінки. 
Хвороба прогресувала, з’явився ас-
цит, набряклість ніг. Незважаючи на 
свою хворобу вона намагалася до-
глядати і за собою, і за чоловіком. 
З квартири не виходила. Одного ра-
зу трапилася біда, у чоловіка стався 
інсульт. Його госпіталізували до лі-
карні, куди вона навіть не може піти. 
Діти дуже далеко. Допомоги чекати 
практично нема від кого.
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Марія Василівна Українець 
(1940 р. н.)

Марія Василівна Українець 
проживала в місті Чортків 
і працювала молодшою 

медсестрою в районній поліклініці. 
У 2006 році перенесла ішемічний ін-
сульт в басейні лівої артерії на почві 
ішемічної хвороби з глибоким ліво-
бічним геміпарезом. Хвора потребу-
вала всебічної допомоги. Проживала 
з чоловіком-пенсіонером, який до-
глядав за нею. Проектом «Рука 
допомоги» була взята на облік з 
01.10.2011р. з діагнозами гіпертоніч-
на хвороба III ступеня, ішемічна хво-
роба серця, транзиторна аритмія, 
постінсультні явища з глибоким іше-
мічним гемипарезом. Коли до нас 
звернувся чоловік Марії, ми поціка-
вилися, як йому стало відомо про 
виїзну службу? Послідувала наступ-
на відповідь: «Оскільки моя дружина 
паралізована, то ми рідко виходимо 
з дому. Єдиний спосіб отримання ін-
формацій і новин полягає в читанні 
газет і брошур, які доставляються 
в поштову скриньку. Одного разу в 
черговому виданні місцевої газети 
«Голос народу» прочитали статтю 
«Хоспіси у Чорткові» і зрозуміли, що 
це нова іскра надії для нас». У паці-
єнтки є три сини: двоє проживають 
в Україні і один за кордоном. Весь 
тягар догляду ліг на чоловіка, так як 
хвора була лежачою і вимагала все-
бічної допомоги: протипролежневі 
заходи, особиста гігієна, допомогу в 

годуванні, масаж, моральна та пси-
хологічна підтримка. Для чоловіка, 
що хворіє на артрит правого колін-
ного суглоба, це було важко.

Коли ми познайомилися з Марією 
Василівною, її загальний стан був се-
редньої тяжкості, і їй був необхідний 
вищезгаданий догляд. Основну до-
помогу надавали медсестра і соці-
альні працівники. Соціальні праців-
ники приходили 2 рази на тиждень і 
допомагали в особистій гігієні, заку-
пали продукти і медикаменти, допо-
магали при профілактиці пролежнів, 
заміні натільної і постільної білизни, 
надавали моральну і психологічну 
підтримку. Медсестра 1 раз на тиж-
день вимірювала артеріальний тиск, 
проводила визначення глюкози в 
крові, робила перев’язки ран. Лікар 
1–2 рази на два тижні проводив ме-
дичне обстеження. Внаслідок того, 
що хвора була лежачою протягом 
6–ти років, на пальцях ніг з’явилися 
атрофічні зміни та гнійні рани. Також 
протягом двох останніх місяців у па-
цієнтки розвинувся стоматит рото-
вої порожнини, хвора почала від-

  Історії пацієнтів виїзної служби  
«Рука допомоги», м. Чортків, Україна
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мовлятися від їжі, пиття та спілку-
вання. Згодом їй знадобилося ще 
більше уваги та догляду. Погіршення 
здоров’я дружини призвело до по-
гіршення емоційного стану її чоло-
віка. Для моральної та духовної під-
тримки наша виїзна команда про-
водила багато часу за бесідами. На 
жаль, на 73-му році Марія Василівна 
пішла з життя, проживши свої остан-
ні роки гідно.

Орест Антонович Шевчук 
(1956 р. н.)

орест Антонович Шевчук про-
живав у м. Чортків, Терно-
пільської області. На облік ви-

їзної служби узятий в 2011 році з 
діагнозом рак головки підшлункової 
залози (четверта стадія).

Хочу почати цю розповідь з мо-
менту нашого знайомства, яке по-
чалося для мене, лікаря– онколо-
га, звичайно, буденно. Одного ра-
зу вранці, близько 9:30, на прийом 
в кабінет увійшов високий худор-
лявий чоловік з чорними вусами. 
Підійшовши до столу, він привітав-
ся і сів у крісло зі словами: «Дай 
Боже». З першого погляду була по-
мітна жовтяничність склер і шкіри, 
кинулася в очі кахексія, що торкну-
лася його колись здорового тіла.

— Я хочу стати на облік, у ме-
не рак підшлункової залози, почали-
ся болі.

Так спокійно і впевнено почав 
нашу розмову пацієнт. Це, як ви-
явилося, надовго закарбувалося в 
моїй пам’яті. Той спокій, з котрим 
сказав цю фразу хворий, спочатку 
мені здався підозрілим. Я припус-

тив, що його свідомість поплутано, 
під впливом прийнятих у великій 
кількості знеболюючих. Але я поми-
лився. І роблячи свої записи в жур-
налі реєстрації, я почув стогін, який 
у мить зтих.

— Що з вами?
— Сильні болі, турбують вже 10 

днів. Я намагався самостійно пере-
терпіти, але вони не дають мені 
спати, ходити і їсти. Тому я прий-
шов, щоб отримати знеболюючу 
терапію.

При огляді було виявлено: при 
зрості 187 см, він важив всього 70 кг, 
відзначалася жовтушність склер і 
шкіри. У легенях дихання везикуляр-
не, пульс дещо прискорений, артері-
альний тиск у нормі. У епігастраль-
ній області зазначалося пухлинопо-
дібне утворення, яке простягалося 
до правого підребер’я: щільне, неру-
хоме і хворобливе. Коли він підні-
мався з кушетки, я відзначив тремор 
його тіла, яке напружилося як стру-
на. Він зібрав останні сили в кулак, 
щоб самостійно встати і не застог-
нати від болю. Виписуючи йому зне-
болюючі препарати, я запропонував 
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йому не приходити самостійно на 
прийом, а його будуть відвідувати 
співробітники виїзної служби проек-
ту «Рука допомоги» і надав брошу-
ру з описом проекту. На що хворий 
відповів: «Поки носять ноги, буду 
приходити сам». І дійсно, отримую-
чи розчин морфію 1% — 1 мл. чоти-
ри рази на добу, пацієнт самостійно 
приходив до мене на прийом, інший 
раз, щоб поговорити. А співрозмов-
ник він був чудовий.

Він практично все своє життя 
пропрацював у сфері будівництва, 
щоб прогодувати сім’ю. Ця робота 
змушувала його жити далеко від до-
му і на довгі місяці залишатися без 
рідних. Довгі роки безсонних но-
чей, ранкових підйомів, харчування 
всухом’ятку і вкрай важка фізична 
праця зробили з його красивого і 
здорового тіла те, на що дивитися 
в дзеркало не хотілося.

Іноді його оповідання обривали-
ся. Коли мова заходила про жінок, 
він задумливо мовчав і на його об-
личчі завмирала загадковість, ра-
дість, сум, надія. І завжди закінчу-
вав словами: «Все кінець, мені за-

лишилося ще кілька днів, можливо 
місяць».

За цей час він встиг попрощати-
ся з усіма своїми друзями, зібравши 
їх у себе вдома. Ці зустрічі завжди 
закінчувалися радісно і тільки мати 
тихенько в куточку витирала сльози, 
розуміючи, що Господь ось-ось по-
кличе душу її сина до себе.

Останні дні перед смертю ми зу-
стрічалися у нього вдома. Він був 
знесилений, але завжди усміхнений. 
Він завжди радів відвідуванню мед-
сестер, лікарів, волонтерів виїзної 
служби проекту «Рука допомоги». «Я 
ніколи не думав, що отримана мною 
брошура стане мені корисною саме 
в критичний момент», — зізнався 
він. Співробітники відвідували час-
то, проводили знеболюючу терапію, 
внутрішньовенні інфузії, підтримува-
ли морально і духовно хворого і йо-
го рідних. Ореста Антоновича також 
відвідали колеги з Австрії, які довго 
і цікаво розмовляли з ним фотогра-
фувалися.

На привеликий жаль через кіль-
ка днів його не стало, але в нашій 
пам’яті він залишиться надовго.
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Законодавчі документи надання 
паліативної допомоги вдома

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАкАз

21.01.2013 Київ №41

Про організацію паліативної допомоги в Україні

На виконання статей 8, 33 Основ законодавства України про охорону 
здоров’я та з метою організації надання паліативної допомоги невиліков-
ним хворим

НАкАзУЮ:
1. Затвердити:

1.1. Порядок надання паліативної допомоги, що додається.
1.2. Перелік медичних показань для надання паліативної допомоги, 

що додається.
2. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальни-

кам управлінь (головних управлінь) охорони здоров’я обласних, Київської 
та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити вико-
нання цього наказу.

3. Директору Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги 
М. Хобзею забезпечити подання цього наказу у встановленому порядку 
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 
Толстанова O. K.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр Р. Богатирьова

Зареєстровано у Міністерстві 
юстиції України
«07» лютого 2013 за №229/22761
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
21 січня 2013 року №41

Порядок надання паліативної допомоги

І. загальні положення
1.1. Цим Порядком установлюється порядок надання паліативної до-

помоги.
1.2. Паліативна допомога надається закладами охорони здоров’я за умо-

ви наявності сертифіката державної акредитації закладу охорони здоров’я, 
ліцензій Міністерства охорони здоров’я на право провадження господар-
ської діяльності: з медичної практики; з обігу наркотичних засобів, психо-
тропних речовин і прекурсорів.

1.3. Координацію роботи з питань надання паліативної допомоги здій-
снюють в межах компетенції Міністерство охорони здоров’я України (да-
лі — МОЗ України), Міністерство охорони здоров’я Автономної Республіки 
Крим, управління (головні управління) охорони здоров’я обласних, Київської 
та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі — управління 
(головні управління) охорони здоров’я).

1.4. У цьому Порядку основні терміни та поняття вживаються в тако-
му значенні:
— загальна паліативна допомога — паліативна допомога, яка надається 

паліативному пацієнту від моменту встановлення діагнозу невиліковно-
го прогресуючого захворювання медичними працівниками відповідно 
до їх спеціалізації;

— паліативна допомога — вид медичної допомоги, який дозволяє покра-
щити якість життя паліативного пацієнта та допомогти членам його ро-
дини шляхом запобігання та полегшення страждань невиліковно хворої 
людини;

— паліативне лікування — складова частина паліативної допомоги, яка 
включає надання адекватного ефективного знеболення, медикамен-
тозної терапії, медико-психологічної реабілітації, хірургічних та інших 
методів лікування, догляду;

— паліативний пацієнт — пацієнт усіх вікових груп, хвороба якого не під-
дається лікуванню, спрямованому на одужання (далі — Пацієнт);

— спеціалізована паліативна допомога — паліативна допомога, яка нада-
ється Пацієнту зі складними потребами, які не можуть бути адекватно 
вирішені на первинному рівні надання медичної допомоги.
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II. завдання паліативної допомоги
2.1. Основним завданням паліативної допомоги є забезпечення макси-

мально можливої якості життя Пацієнту і членам його родини шляхом ви-
рішення фізичних, психологічних та духовних проблем, які мають місце у 
Пацієнта.

2.2. Основні складові паліативної допомоги: попередження та лікуван-
ня хронічного больового синдрому; симптоматична терапія, догляд, пси-
хологічна і духовна підтримка Пацієнта та його родини.

2.3. Надання паліативної допомоги ґрунтується на принципах доступ-
ності, високої якості, безперервності та наступності з урахуванням етич-
ного і гуманного ставлення до Пацієнта та членів його родини.

2.4. Паліативна допомога передбачає моніторинг стану Пацієнта та за-
стосування необхідних високоспеціалізованих діагностичних і лікувальних 
методів при зміні статусу Пацієнта.

III. організація надання паліативної допомоги
3.1. Паліативна допомога надається безоплатно за направленням
закладу охорони здоров’я.
3.2. Форми надання паліативної допомоги в стаціонарних, амбулаторних 

умовах або вдома визначаються залежно від стану Пацієнта та його родини.
3.3. При наданні паліативної допомоги з метою забезпечення адекватно-

го контролю болю лікарі мають право призначати Пацієнту опіоїдні аналь-
гетики та інші препарати, що містять наркотичні та психотропні речовини, 
відповідно до вимог чинного законодавства.

3.4. Статус Пацієнта визначається лікуючим лікарем з моменту встанов-
лення діагнозу невиліковного прогресуючого захворювання з прогнозова-
ною тривалістю життя.

3.5. Підстави для госпіталізації Пацієнта:
— визначений статус Пацієнта;
— відсутність можливості здійснення паліативної допомоги вдома.

3.6. Рішення про госпіталізацію приймає лікар за умови інформованої 
згоди Пацієнта або його законних представників.

3.7. Підстави для виписки Пацієнта із закладу охорони здоров’я:
— наявність показань для надання спеціалізованої медичної допомоги в
— іншому закладі охорони здоров’я;
— наявність можливості надання паліативної допомоги вдома; власне ба-

жання Пацієнта або його законних представників.
3.8. Загальна паліативна допомога надається вдома та в закладах охо-

рони здоров’я, які надають первинну медичну допомогу.
3.9. Спеціалізована паліативна допомога надається мультидисциплінар-

ною командою, до складу якої входять медичні працівники, які отримали 
спеціальну підготовку з надання паліативної допомоги, психологи, соці-
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альні працівники, спеціалісти з надання духовної підтримки та інші фахів-
ці за потребою, а також волонтери, найближчі родичі або законні пред-
ставники Пацієнта.

3.10. Спеціалізована паліативна допомога надається вдома та в закла-
дах охорони здоров’я вторинного та третинного рівнів надання медичної 
допомоги.

3.11. Ліжковий фонд закладів охорони здоров’я, що надають паліативну 
допомогу, та адміністративно-територіальна одиниця, що обслуговується 
цими закладами, визначаються залежно від потреб населення в паліатив-
ній допомозі, медико-соціальних, демографічних, географічних та інших 
особливостей регіону.

3.12. Паліативна допомога Пацієнту, хворому на туберкульоз та на ВІЛ-
інфекцію/СНІД, надається у відповідних спеціалізованих лікувально-про-
філактичних закладах.

3.13. Статистичні показники летальності не впливають на загальні по-
казники закладу охорони здоров’я.

Директор Департаменту реформ
та розвитку медичної допомоги  

Хобзей М. К.

Перелік
медичних показань для надання паліативної допомоги

Прогресуючі захворювання на останніх стадіях перебігу, що не підда-
ються лікуванню, спрямованому на одужання, і що супроводжуються хро-
нічним больовим синдромом і значними обмеженнями життєдіяльності 
при відсутності
— гострих захворювань,
— хронічних захворювань у фазі загострення, що потребують лікування 

або спостереження в умовах спеціалізованих відділень закладів охо-
рони здоров’я;

— гострих інфекційних і психічних захворювань, які становлять небезпе-
ку для оточуючих і персоналу і потребують лікування в спеціалізованих 
закладах охорони здоров’я;

— гострих хірургічних станів і станів після оперативних втручань, внаслі-
док існуючої патології можуть зажадати реанімаційних заходів або за-
жадати спостереження та лікування в умовах інтенсивної терапії.

Директор Департаменту реформ  
та розвитку медичної допомоги 

Хобзей М.К.
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23.12.2009 р. Верховною Радою України було прийнято Закон України 
«Про затвердження загальнодержавної програми боротьби з онко-
логічними захворюваннями на період до 2016 року», в якому перед-
бачаються завдання щодо поліпшення надання паліативної допомоги он-
кологічним хворим, розширення мережі хоспісів та відділень паліативної 
допомоги.

http://crimealawyers.com/z-k-o-n-u-k-r-i-n-y-ob-utverzhdenii-
obshchegosudarstvennoi-programmy-borby-s-onkologicheskimi-zabole

14.05.2010 р. було видано спільний Наказ МОЗ України та НАМН України 
№409/36 «Про виконання завдань та заходів загальнодержавної про-
грами боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 
року», в якому передбачено заходи з розвитку паліативної допомоги он-
кологічним хворим. Проте, наскільки нам відомо, цей напрям вже кілька 
років поспіль взагалі не фінансується.

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MOZ11323.html

У 2010 р. було створено Перший Формуляр лікарських засобів для 
надання паліативної та хоспісної допомоги («Державний формуляр лі-
карських засобів». Випуск 2010 Додаток 9).

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3039017

У 2011 р. — Другий Формуляр лікарських засобів для надання палі-
ативної та хоспісної допомоги («Державний формуляр лікарських засо-
бів». Випуск 2011 Додаток 8), який було затверджено Наказом МОЗ України 
№159 від 23.03.2011 р.

http://medstrana.com/news/2977

17 лютого 2010 вийшла постанова Кабінету Міністрів України №208 
«Деякі питання удосконалення системи охорони здоров’я», якою за-
тверджено Основні концептуальні напрями реформування системи охоро-
ни здоров’я, що передбачають, зокрема, і створення установ для надання 
паліативної допомоги (хоспісів).

http://www.apteka.ua/article/28728

02.07.2010 р. було видано наказ МОЗ України від №531 «Про створення 
робочої групи з питань удосконалення нормативно-правових актів 
щодо збільшення доступності паліативних пацієнтів з хронічним бо-
льовим синдромом в термінальній стадії життя до сучасних високое-
фективних анальгетичних засобів, включаючи опіоїдні анальгетики».

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=28954
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04.11.2011 р. було видано наказ МОЗ України від №759 «Про створен-
ня робочої групи з питань удосконалення нормативно-правових ак-
тів зі знеболення паліативних пацієнтів з хронічним больовим син-
дромом».

В результаті, до Закону України «Про внесення змін до основ законо-
давства України про охорону здоров’я щодо удосконалення надан-
ня медичної допомоги» від 07.07.2011, №3611-VI, вперше було включено 
окрему спеціальну Статтю 35-4, «Паліативна допомога».

закони, 
якими керуються російські лікарі паліативної допомоги:

http://www.webapteka.ru/phdocs/doc5440.html
http://www.lawmix.ru/med/9045

офіційний сайт 
Міністерства охорони здоров’я республіки Молдова:

http://ms.gov.md
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 Коротке резюме посібника англійською мовою

The publication is directed towards practitioners in Ukraine and Moldova, 
who intend to build up mobile hospice services. 

After explaining the main principles of palliative care and its implications 
for work (Chapter 1), it is focussing on the cooperation between different 
 governmental and non-governmental stakeholders, who are necessary to 
build up a functioning system of palliative care at home (Chapter 2). Chapter 3 
gives practical instructions, based on the experience gained in the EU funded 
project “Bridge the gap — End-of-life care for terminally ill and elderly peo-
ple left behind in Moldova and Ukraine” (MIGR / 2010 / 257-985), which are 
elaborated more in depth in Chapter 5. International models (Austria, Republic 
of Moldova, Russia) in the provision of mobile hospice services are shown in 
Chapter 4. To round the publication up, stories of patients of mobile hospice 
services are given in Chapter 6, the final Chapter concludes with legal docu-
ments, which have to be taken into account when starting to build up this 
kind of service.

Key words: palliative care, hospice, Ukraine, Moldova, Austria, methods, 
examples.



 Перелік використаних скорочень

Ат Артеріальний тиск
АМН Академія медичних наук
АПН Академія педагогічних наук
БсМ Благодійна служба милосердя
БФ Благодійний фонд
Бо Благодійна організація
вкс Виїзна консультативна служба
вооз Всесвітня організація охорони здоров’я
вГо Всеукраїнська громадська організація
всМс Всеросійський Рада місцевого самоврядування
ДеЦ Державний експертний центр
Єс Європейський союз
Єсс Єдина соціальна мережа
кМДА Київська міська державна адміністрація
кП Комунальне підприємство
кУоз Комунальна установа охорони здоров’я
лПз Лікувально профілактичний заклад
МАМ Міжнародна Асоціація Міст
МДк Мультидисциплінарна команда
Моз Міністерство охорони здоров’я
МУоз Міське управління охорони здоров’я
МФ Міжнародний фонд
НАН Національна Академія наук
НАМН Національна Академія медичних наук
НкМс Національна компанія з медичного страхування
НУо Неурядова організація
оДА Обласна державна адміністрація
ПХП Паліативна хоспісна допомога
рДА Районна державна адміністрація
рл Районна лікарня
р. н. рік народження
зМІ Засоби масової інформації
УкУ Український Католицький Університет
Уоз Управління з охорони здоров’я
ХоБФ Харківський обласний благодійний фонд
ХГо Харківська громадська організація
Чсс Частота серцевих скорочень (пульс).
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 Європейський Союз

Європейський Союз є унікальним економічним та політичним партнер-
ством між 28 європейськими країнами. 1957 року, з підписанням Римських 
угод, відзначено волю шести країн-засновників для створення єдиного еконо-
мічного простору. З того часу, спочатку Співдружність, а згодом Європейський 
Союз продовжує розширюватися й вітає нові країни які стають його членами.

Союз перетворився на величезниє єдиний ринок з єдиною валютою — 
євро.

Те, що починалося як суто економічний союз, перетворилося на орга-
нізацію, що охоплює усі галузі — від допомоги з метою розвитку до еколо-
гічної політики. Завдяки відміні прикордонного контролю між країнами ЄС, 
люди отримали здатність свободно пересуватися територією більшості країн 
Союзу. Окрім того, стало набагато легше жити і працювати в іншій країні ЄС.

П’ять основних інститутів Європейського Союзу — це Європейський 
Парламент, Рада Міністрів, Європейська Комісія, Суд Європейського Союзу 
та Рахункова Палата.

Європейський Союз відіграє ключову роль у міжнародній співпраці та 
допомозі з метою розвитку. Він також є найбільшим донором гуманітарної 
допомоги у світі. Головною метою політики в галузі розвитку, погодженої 
ЄС у листопаді 2000 року, є викорення бідності.

http://europa.eu

Цей посібник видано у рамках проекту «Рука 
допомоги» — догляд на завершальному этапі жит-
тя за невиліковно хворими та літніми людьми, що 
залишилися без опіки у Молдові та в Україні, який 
фінансує Европейска Комісія.


