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1. Чому Україна і Молдова?

1.1. Довідкова інформація

У пострадянських країнах догляд за хворими людьми переважно лягає на пле
чі їхніх рідних. Разом з тим, останнім часом країни ЄС і Росія привертають велику 
кількість мігрантів, які доглядають за людьми похилого віку, особливо з України та 
Молдови. Однак це призводить до важкої ситуації в самих цих країнах, де літні чле
ни родини часто залишаються без опіки. З України, наприклад, щороку їде приблиз
но 15 000 спеціалістів з вищою освітою (не тільки вчених)1.

Згідно з дослідженням уповноваженого Верховної Ради України з прав люди
ни2 велика кількість мігрантів працюють за професіями, для яких вони не були під
готовлені в рідній країні (будівельні робітники, доглядальниці для літніх людей, 
няні, бармени). За професіями, для яких вони пройшли підготовку, їм, як правило, 
не вдається знайти роботу в приймаючій країні. Україні еміграція приносить масо
ві втрати людських ресурсів. Масштаби витоку мізків у 2000 році, наприклад, скла
ли більше 200 000 чоловік з середньою освітою, включаючи медичний персонал, а 
також 278 000 людей з вищою освітою3. Втрати, яких зазнає країна, не можуть ком
пенсуватися грошовими переказами. Адже з країни їдуть молоді й освічені, якраз 
ті, хто потрібен для відновлення країни і розвитку в ній демократії. З 1993 року по
чала скорочуватися частка медиків на загальну кількість населення: якщо в 1993 
на тисячу чоловік доводилося 4,3 лікаря, то в 2004 їх число скоротилося до 2,9. У 
той же час число тих, хто має закінчену медичну освіту, скоротилося на третину4. 

У країні, де відстані між містами великі, а інфраструктура в сільській місцевості 
розвинена слабо, це скорочення особливо проблематично для сільського населення, 
де доступ до медичних послуг стає ще більш складним.

Згідно з дослідженням демографічного стану і здоров’я населення Молдови, прове
деним у 2005 р. Міністерством охорони здоров’я, в 17% молдавських сімей була хоча 
б одна людина, що проживає і працює за кордоном. Основним пунктом призначення 
для 240 000 мігрантів з Молдови і 209 000 з України залишається Росія, за нею йде 
Італія, де трудяться 124 000 громадян Молдови та 209 000 українців. Однак уряди 
країн визнають, що з урахуванням нелегальних трудових мігрантів ці цифри стають 
набагато вищими5.

Згідно з дослідженням МОМ (2006 р.), кожен третій працездатний молдаванин за
лишив країну, щоб знайти роботу за кордоном. Але вони залишають не тільки свою 
країну, але і свої сім’ї. Більшість мігрантів мають вищу освіту: вони досвідчені викла
дачі, лікарі та медсестри.6

Україна і Молдова стикаються зі старінням і зменшенням населення, через те, що 
смертність перевищує народжуваність, а також через те, що еміграція перевищує ім
міграцію.7 Системи охорони здоров’я в обох країнах відчувають велику кризу. Офі

1 (State Statistics Service of Ukraine)
2 (Ukrainian Parliament, 2011)
3 (The World Bank) (see The World Bank)
4 (Docquier & et al, 2011)
5 (Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova), (Ministerstvo Sozial’noyi 

Politiki Ukrayiny)
6 (UNICEF, 2008)
7 (The World Bank, 2006), According to a recent prognosis from the UN Ukraine will face a severe decline 

of its population. In the period of 20092050 the population will decrease by 15 million people.
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ційно медичні послуги надаються безкоштовно. Лікарні фінансуються недостатньо, 
лікарі отримують низькі зарплати, і більшість людей не може дозволити собі купити 
необхідні препарати. Будинки престарілих не вирішують проблему, а наявні державні 
соціальні служби отримують мізерне фінансування. В Україні як і раніше немає на
ціонального медичного страхування. Державний бюджет покриває не більш 1/3 всіх 
потреб охорони здоров’я, решту пацієнти змушені брати не себе. У Молдові, (за ви
нятком Придністров’я) було створено державну систему медичного страхування, але 
вона охоплює дуже малу кількість послуг.

У зв’язку з міграцією з Молдови жахлива кількість дітей росте без батьківського 
піклування у великих сім’ях, що включають бабусь, дідусів та інших родичів, або по
трапляють в дитячі будинки. За даними дослідження західноукраїнського центру 
«Жіночі перспективи», у разі, коли самотня мати або обоє батьків працюють за кор
доном, 66% дітей залишаються без опіки батьків, а 33% взагалі без будьякої опіки.

Уже були проведені дослідження, які показали, що міграція змушує батьків зали
шати дітей на бабусь і дідусів8 а також реалізовані проекти, що допомагають зменши
ти негативний вплив цієї ситуації на дітей. Але є також група літніх родичів мігран
тів (батьки, бабусі і дідусі, інші родичі, залежні від догляду членів їх сім’ї), які сильно 
постраждали в результаті цієї знов сформованої ситуації. З одного боку, літні люди 
зобов’язані піклуватися про дітей, що залишилися без опіки. Вони мають знову адап
туватися до завдань і обов’язків голови сім’ї, хоча за плечима у них життя, повне праць 
і боротьби. Вони знову відповідають за утворення нового покоління. І поки літня лю
дина здорова, система працює, не в останню чергу завдяки грошам, що надсилають 
батьки дітей. Однак у випадках, коли літня людина захворює, ситуація погіршується.

Системи охорони здоров’я (включаючи страхування) в Україні та Молдові значно 
недофінансовані урядами. Теоретично безкоштовний доступ до медичних послуг іс
нує. Але реальність виглядає поіншому. Особи старше 65 років більш не мають до
ступу до обширної терапії або хірургічного лікування (через коротку очікувану три
валості життя в обох країнах — UA: 60 років для чоловіків, 70 років для жінок, MD: 
65 років для чоловіків, 72 років для жінок: проводити терапевтичне або оперативне 
лікування не представляється доцільним). У підсумку, літніх людей відправляють з 
лікарні додому недолікованими, хоча системи медичної допомоги вдома не існує. Крім 
того, пацієнти змушені самостійно набувати ліки, які їм прописує лікар поліклініки. 
До тих пір поки літня людина отримує підтримку своєї родини, ця система складна, 
але вижити в ній можна. Але якщо з усіх родичів поруч тільки малолітні діти, немож
ливо навіть отримати рецепт. Люди болісно вмирають удома в нелюдських умовах, 
відчуваючи біль, який неважко було б пом’якшити.

1.2. Кругова міграція медичних працівників
Через демографічні змін існує брак кваліфікованої робочої сили в країнах Євро

пейського союзу, який особливо зачіпає сектор охорони здоров’я.
У перспективі міграція кваліфікованих працівників зі Східної Європи до країн За

хідної Європи вселяє тривогу. І в Молдові, і в Україні потрібні лікарі і середній мед
персонал, які отримують там освіту, але багато з них рано чи пізно все одно їдуть у 
більш благополучні країни. Таким чином, зростає інтерес до кругової міграції, ідея 
якої полягає в тому, щоб мігранти залишалися в чужій країні тільки обмежений час, 
а після — поверталися на батьківщину, набравшись цінного досвіду. Обидві сторони 
можуть отримати вигоду від цієї моделі. Приймаючі країни отримують робочу силу, 
а їх рідні країни — співробітників з цінним досвідом. Крім того, вигода часто при

8 cf(Help Age International / UNICEF, 2008)
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ходить також і від заробітків і підприємницької діяльності мігрантів або членів діа
спор. Уряди повинні спростити людям багаторазовий в’їзд і виїзд з країн. Іноземці, 
які працюють в країнах ЄС більше п’яти років, повинні отримувати дозвіл на прожи
вання. Дійсно, досвід показує, що такі дії стимулюють мігрантів повернутися назад 
на батьківщину. Причина в тому, що мігранти, які прийняли таке рішення, не ризи
кують нічого втратити в приймаючій країні, якщо щось піде не так9.

Кругова міграція, що активно пропагується різними національними та міжнарод
ними установами, прагне дати приймаючим країнам рішення «винвинвин» (англ. 
winwinwin), задовольняючи їхній попит у робочій силі, країнами походження мі
грантів — гарантію повернення громадян для подальшого розвитку, а самим мігран
там — пропонуючи працевлаштування та контролюючи використання їхніх заробіт
ків. Молдова, будучи головним чином країною, що відправляє, висловила готовність 
застосовувати схеми кругової міграції.

2. Мета і результати проекту  
на даний момент

Близько семи мільйонів українців і близько одного мільйона молдаван покинули 
свої країни, щоб працювати за кордоном. Кількість сімей, на чолі яких стоять літні 
люди, які не в змозі подбати про себе, постійно зростає. Особливо літні люди в сіль
ській місцевості стикаються з величезними проблемами, коли мова заходить про охо
рону здоров’я: найближчим медичним закладом виявляється ФАП (фельдшерсько
акушерський пункт), чий персонал перевантажений роботою і може надати пацієн
там тільки обмежену допомогу.

Транспортування до лікарні, перебування в ній або операція неможливі без під
тримки сім’ї або громади. У ситуаціях, коли літня людина ще й повинна піклуватися 
про малолітніх дітей, хтось повинен приймати на себе їх опіку. Завдання, які повинні 
бути вирішені у випадках, коли люди залишаються без опіки своїх родичів, різнома
нітні: йдеться не тільки про проблеми зі здоров’ям, а й юридичних і бюрократичних 
питаннях, а також про просту допомогу при веденні домашнього господарства. Нео
фіційні опікуни, такі як сусіди, онуки, інші родичі, повинні пройти навчання і отри
мати підтримку, щоб мати можливість доглядати за людьми похилого віку.

Системи підготовки соціальних працівників, лікарів вузької спеціалізації та лі
карів загальної практики чи юристів не були пристосовані до потреб клієнтів; мед
сестри і лікарі не отримали потрібної освіти для надання допомоги вдома, послуги 
міждисциплінарної команди не надаються. Але в рамках існуючої системи підтрим
ки потребують не тільки літні люди. Самі робітникимігранти, які часто трудяться 
в принизливих умовах і не можуть працювати за професією, також потребують під
тримки.

У рамках проекту «Рука допомоги — догляд на завершальному етапі життя за 
невиліковно хворими і літніми людьми, що залишилися без опіки в Молдові і на 
Україні» (Proj. MIGR 2010 / 25798) у трьох регіонах: у Молдові (Кишинів) і Украї
ні (м. Харків та м. Чортків) була створена територіальна система підтримки цих лю
дей, постраждалих внаслідок міграції. Мета полягала в тому, щоб дати літнім і не
виліковно хворим людям можливість зберігати максимальний рівень незалежності, 
коли їхні родичі за кордоном. Вони отримали можливість жити без болю і з гідністю 
до останньої хвилини.

9 Cf(GIZ) l
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Нині як в Республіці Молдова, так і в Україні відсутні економічно ефективні сис
теми, що дозволяють піклуватися про літніх людей, які не потрібно було б повністю 
перебудовувати.

Австрійська система паліативної допомоги, яка була перейнята також Європей
ською асоціацією паліативної допомоги, визначає різні ступені необхідності і, відпо
відно, різні ступені підтримки (див. Табл. 1).

Ступенева система послуг з паліативної допомоги*
Паліативний догляд

Підхід паліативного 
догляду

Підтримка спеціалістів у межах 
загальної паліативної допомоги

Допомога 
спеціалістів з 
паліативного догляду

Термінова 
допомога Лікарні

Волонтерська 
хоспісна 
допомога

Команди з 
паліативного догляду 
при лікарнях

Станції з паліативного 
догляду

Довгостро
кова 
допомога

Дома для літніх 
людей, де їх 
доглядають

Виїзні паліативні 
бригади

Стаціонарний хоспіс

Догляд 
вдома

Лікарі загального 
профілю, команди 
з медсестринського 
догляду на місцях

Команди з 
паліативного догляду 
вдома, центри денного 
догляд

* Адаптовано згідно: Nerneth C. Rottenhofer I. Abgestufte Hospiz- und Palliativversorgung in Österreich, Wien. 
Bundesinstitut für Gesundheitswesen, 2004

Таблиця 1. Градуйована схема систем паліативної допомоги10

Виходячи з обмежень, що накладаються інфраструктурою обох країн, було при
йнято рішення розвивати систему надання паліативної допомоги вдома для хворих 
в гострому стані і пацієнтів, які потребують довготривалого догляду. Це повинно до
зволити пацієнтам залишатися вдома, щоб продовжувати робити те, що ще вони мо
жуть робити, щоб їх родичі могли відвідувати їх (ті, хто емігрував і ті, хто доглядає за 
старими). Так як лікарні та будинки престарілих (див. Табл. 1, колонка 2) залишають
ся недоступними для багатьох пацієнтів, було прийнято рішення сконцентруватися 
на домашньому догляді, мобілізувавши для цього максимальну кількість зацікавле
них осіб. Для досягнення цієї мети, пройшли спеціальну підготовку міждисциплінар
ні команди, що складаються з соціальних працівників, волонтерів, лікарів і медсестер 
і священиків різних конфесій.

Цей проект включав паліативну допомогу в стаціонарних хоспісах (м. Харків та м. 
Чортків) і на дому (м. Харків, м. Кишинів і м. Чортків). У всіх трьох регіонах допомо
гу отримали в цілому близько 1 000 осіб, близько 250 осіб взяли участь у тренінгах, 
що дозволило їм належним чином задовольняти потреби пацієнтів.

Незабаром стало абсолютно ясно, що для здійснення спеціалізованої підтримки 
і для загального паліативного догляду відсутні необхідні правові передумови. Примі
ром, на початку реалізації проекту українська система знеболення на дому була над
звичайно складною і передбачала роботу як мінімум чотирьох різних лікарів і одні
єї медсестри. Але бюрократичними процедурами все не обмежувалося, знеболюючі 
препарати були доступні тільки для підшкірного застосування в дозуванні не біль
ше 50 г на день. Завдяки інтенсивній співпраці з ВООЗ, Українською лігою сприян
ня паліативній та хоспісній допомозі та Фондом «Відродження», цей закон був змі
нений у травні 2013 року (наказ №333, 13.5.2013 «Про придбання, транспортування, 
зберігання, випуск, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів у сфері охорони здоров’я»), який уперше дозволив зберігати 
15денну дозу опіоїдів в домашніх умовах і передбачає виробництво таблеток і плас
тирів. Вже в лютому 2013 року було видано наказ №41, 21.2.2013 про організацію па

10 (Radbruch & Payne, 2009), p. 289
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ліативної допомоги в Україні, який заклав основу для Закону про болезаспокійливу 
терапію, так як в ньому в явній формі згадуються і передбачаються послуги мобільних 
паліативних бригад. Тим не менш, документ не регулює взаємодію між медичними 
установами, неурядовими організаціями та одержувачами послуг.

Цей наказ передбачає, серед іншого, безкоштовне надання паліативної допомоги 
вдома. Як можна надати допомогу людям, що страждають невиліковними хвороба
ми, в таких бідних ресурсами країнах як Україна і Республіка Молдова? Які є наявні 
ресурси, причому, доступні для всіх?

За нинішньої ситуації в Молдові та Україні, де лікування хворих у стаціонарі 
пов’язано з організаційними і фінансовими труднощами для пацієнтів та їхніх сімей, 
фокусуватися потрібно на співпраці з сім’ями, громадянським суспільством і грома
дами. У довгостроковій перспективі можна уникнути дорогої системи медичної до
помоги, якщо організації громадянського суспільства, громади і родичі спільно з 
медичними установами візьмуть на себе відповідальність по догляду за невиліковно 
хворими. Огляд рекомендацій для подальшого розвитку систем догляду в контексті 
дослідження, з розбивкою за напрямами діяльності, наводиться у розділі 5.

3. Як міграція впливає на людей: 
історії клієнтів проекту з Молдови 
та України

Приклад 1
Міграція залишила безліч слідів у житті Віри Яківни11. Незабаром після свого на

родження у 1926 році в місті Сміла Черкаської області, Віра і її батьки переїхали до 
Харкова, де вона виховувалася разом з трьома сестрами і трьома братами.

Після початку Великої вітчизняної війни 15річна Віра і вся її сім’я виїхали в ева
куацію до Середньої Азії. Сім’я пережила тяготи війни і після її закінчення повер
нулася до Харкова. Оскільки жити їм було ніде, спершу будинком їм служили міські 
вулиці, поки, нарешті, родина не отримала невелику квартиру.

Віра стала перукарем і 58 років працювала за цією професією. У шлюбі дітей у неї не 
було. Сьогодні Віра живе одна, і родичів у місті у неї немає. Дочка її брата живе в Москві, 
а брат і сестра переїхали в Ізраїль. Вона не отримує фінансової допомоги зза кордону.

До Віри заходять тільки колишні колеги. Їй дуже самотньо, і вона багато плаче. 
Вона страждає на хронічну мієлоігенну лейкемією — це рак білих кров’яних клітин.

Віра пацієнтка проекту з 2011 року.

Приклад 2
Під час інспекції в м. Чорткові я (координатор проекту) зустрілася з двома жінка

ми середнього віку, обидві працюють доглядальницями в Італії.
Ала і Єва приїхали відвідати своїх прикутих до ліжка матерів, яких виписали до

дому з лікарні з невиліковною формою раку. Вони дуже переживали про те, що стане 
з їхніми матерями, коли їм доведеться повернутися до Італії. Підтримка мобільного 
хоспісу була з радістю прийнята, адже Ала, будучи сама онкологічною хворою, вже 
мала досвід спілкування «Карітас» в Італії. Єва також не може залишитися з матір’ю, 
тому що вона повинна повернутися до Італії і доглядати за чоловікомінвалідом.

11 Усі прізвища змінено
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Приклад 3

Наші колеги з Чорткова розповіли нам таку історію:
Тая, літня жінка з раком молочної залози, кілька місяців перебувала під опікою 

Мобільного хоспісу Карітас, м. Чортків, коли вона зрозуміла, що її життя прийшло 
до завершальної стадії. Вона захотіла побачити своїх дітей і попрощатися з ними. Але 
вони працювали за кордоном: дочка в Італії, син в Іспанії, і вона не мала з ними тіс
ного контакту. Тому вона попросила медсестер про допомогу, і їм вдалося зв’язатися 
з сином Таї і пояснити йому ситуацію. Як тільки він зрозумів, наскільки серйозно 
хвора його мати, він купив квиток на літак і приїхав в Україну, щоб побачити матір 
ще раз перед смертю.

4. Методи дослідження
Розгляд «сімейної міграції» постійно ігнорувався європейською наукою і в ході 

політичних дебатів. Метою даного дослідження було, з одного боку, отримати біль
ше інформації про ситуацію та умови життя літніх людей, які залишилися без опіки 
внаслідок міграції. З іншого боку, воно повинно послужити основою для створення 
рекомендацій щодо адвокаційної діяльності, як в Україні, так і в Молдові.

4.1. Методи збору та аналізу даних
Методами, що застосовувалися для отримання результатів і представленими в да

ному дослідженні, була комбінація кількісного (перша фаза) і якісного (друга фаза) 
підходу. Щоб отримати доступ до великої кількості інформації, дослідження було 
зроблено у формі опитувальників (кількісний метод), які заповнювалися на місці 
соціальними працівниками або опікунами, що регулярно відвідують цільові групи. 
Щоб доповнити результати кількісного дослідження, було проведено комплексний 
аналіз типових потреб місцевих клієнтів завдяки аналізу міжнародного та місцево
го державного законодавства. На основі запитальника були проведені структурова
ні інтерв’ю. Опитувальник був розроблений Юрієм Левинте, який також виконував 
оцінку отриманих даних і виступив координатором проекту.
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Опитувальник було складено, щоб отримати інформацію про соціальну ситуацію, 
типові проблеми та громадські моделі, що існують у клієнтів проекту. Результати ана
лізу відповідей дозволять порівняти різні групи респондентів.

Загалом було відібрано 300 осіб у трьох регіонах: м. Кишинів (Молдова) та містах 
Харкові і Чорткові (Україна).

Якісні методи дослідження включали методики порівняльного дослідження та 
аналізу тексту. Були співвіднесені аналіз і синтез, засновані на статистичних даних, 
отриманих з відповідей на питання, а також національні та міжнародні правила. Цей 
набір методів і прийомів якісних досліджень у поєднанні з рядом ретельно відібра
ної офіційної інформації пролили світло на умови життя і діяльності цільової групи.

Це дослідження ґрунтується на об’єктивних статистичних даних. Його зміст від
повідає заявленим цілям і завданням, ймовірна статистична похибка може становити 
до ±3%, що робить запропоновані показники реалістичним. Це дозволило нам отри
мати детальну і точну картину.

Згідно концепції проекту, дослідження було поділено на чотири етапи:
— перший етап: розробка опитувальника;
— другий етап: збір даних, отриманих від соціальних працівників за допомогою опи

тувальника;
— третій етап: обробка отриманих даних, занесення їх до бази, аналіз та системати

зація інформації з баз для отримання статистичних результатів;
— четвертий етап: підготовка висновків, знеособлені наочні приклади умов життя 

літніх людей, постраждалих внаслідок міграції родичів, і рекомендації щодо по
ліпшення їх становища.
У процесі роботи усіх моральних та етичних принципів та інших стандартів по

ложення досліджень, наприклад, добровільність участі, конфіденційність і анонім
ність, було дотримано.

4.2. Дослідження: систематизація та 
резюмування зібраних статистичних даних

Огляд мав кілька функцій: пояснювальну і тлумачну, які були покликані виявити 
основні причини та передумови соціального стану клієнтів, щоб пояснити їх масш
таб і поширеність. Функція соціальної діагностики включає в себе діагностику до
сліджуваної реальності, яка важлива для формулювання критеріїв, висновків і прак
тичних рекомендацій.

Відмінною особливістю цього дослідження є його великий географічний діапазон. 
300 опитувальників були заповнені в трьох регіонах: Кишинів (Молдова), а також на 
районах міста Харкова і Чорткова (Україна), в кожному регіоні було опитано близь
ко 100 осіб (див. графік 1).

300

200

100

0 Загалом Молдова Україна

 Особи 300 100 200

Графік 1. Структура території анкетування: структура респондентів
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У процесі інтерв’ю з прямими респондентами та збору опитувальників були залу
чені 10 фахівців. 193 людини були опитані медичним персоналом і 107 — працівни
ками соціальної сфери, які їх регулярно відвідують.

З них 209 осіб (70%) жінки і 90 осіб (30%) — чоловіки. Середній вік респондентів 
приблизно 71 рік, найстаршому було 94 роки на момент інтерв’ю, а наймолодшому — 
32. 30 людей із загальної кількості опитаних були молодше від 60 років (див. графік 2).

Загалом Молдова Україна

 Жінок 209 72 137

 Чоловіків 90 28 62
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Графік 2. Гендерний склад респондентів
Аналіз цивільного стану респондентів показав наступні результати: 146 людей 

вдови/вдівці, 78 перебувають у шлюбі, 42 ніколи не були у шлюбі, 19 розлучені, одна 
людина живе сама, і один перебуває в цивільному шлюбі (графік 3).

Загалом Молдова Україна

 вдівців 146 51 95

 одружених 78 18 60

 ніколи не одруж. 42 12 30

 розлучених 19 7 12

 співмешканців 1 1 0

 немає інформ. 13 11 2

 самотніх 1 0 1
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Графік 3. Цивільний стан респондентів

Щодо умов життя респондентів була зібрана наступна інформація: 116 чоловік жи
вуть у приватних будинках, 181 живуть в багатоквартирних будинках, один з чолові
ківреспондентів проживає у будинку для престарілих, один у хатині, одна людина 
не відповіла на запитання (графік 4).
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Total Moldova Ukraina

 будинок 116 39 77

 квартира 181 58 123

 гуртожиток 1 1 0

 простонеба 1 1 0

 без відповіді 1 1 0
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Графік 4. Умови життя респондентів

Шестеро респондентів не мають ніякого доходу. 294 опитаних отримують допомо
гу від держави. 95 з них заявили, що їхній дохід нижче 500 леїв (близько 32 євро)12 або 
нижче 1 200 гривень (близько 114 євро). 13 чоловік мали дохід 500 — 1 000 леїв (близь
ко 32 — 64 євро) або 1 200 — 1 500 гривень (близько 114 — 143 євро)13. 13 осіб отри
мують 1 000 — 1 500 леїв (близько 64 — 97 євро) або 2 500 — 5 000 гривень (близь
ко 239 — 478 євро). Жоден респондент не має доходу більш ніж 1 500 леїв (близько 
97 євро) або 3 000 гривень (близько 287 євро). 22 респондента не надали жодної ін
формації про суму своїх доходів.

19 опитаних повідомили про додаткові джерела доходу, головним чином, від ро
дичів, які проживають за кордоном. 6 людей повідомили, що отримують близько 500 
леїв (приблизно 32 євро) або 1 200 гривень (приблизно 97 євро), 9 осіб отримують 
додаткові 500 — 1 000 леїв (близько 32 — 64 євро) або 1 200 — 1 500 гривень (при
близно 114 — 143 євро). Четверо відповіли, що вони отримують від родичів за кор
доном 1 000 — 1 500 леїв (близько 64 — 97 євро) або 3 000 — 5 000 гривень (близько 
287 — 478 євроМалюнок 5. Джерела доходів) (графік 5).

12 exchange Rates as of January 2012, InforEuro(EC budget)
13 Subsistence Minimum in Moldova as of January 2012 was 1500 lei (93.–€) and in Ukraine 838 UAH 

(= 80.–€) 
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Загалом Молдова Україна

 бюджетні надходження 164 17 147

 бюджетні надходження: 500–
1000 MDL (1200–2500 UAH)

95 71 24

 бюджетні надходження: 1000–
1500 MDL (2500–5000 UAH)

13 11 2

 Немає інформації щодо обсягу 
бюджетних надходжень

22 0 22

 доходи з інших джерел: 500–
1000 MDL (500–1000 UAH)

1 0 1

 передано зза кордону: 
500 MDL (1200 UAH)

6 6 0

 передано зза кордону: 500–
1000 MDL (1200–3000 UAH)

9 8 1

 передано зза кордону: 1000–
1500 MDL (3000–5000 UAH)

4 4 0
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Графік 5. Джерела доходів

144 з 300 респондентів, які потребують догляду, знаходяться під опікою дітей, що 
еквівалентно 48% цільової групи. Про 41 респондента піклуються особи, які не є чле
нами їх сім’ї, але близькі їм (сусіди, друзі), у 63 випадках про пацієнтів піклуються 
урядові та/або неурядові служби. За всіма опитаними доглядають партнери проекту 
(Карітас Молдова, Карітас Чортків, Соціальна служба допомоги, Харків).

Через складну економічну ситуацію в обох країнах 76 дітей опитаних (= 21,28%), 
із загальної кількості 357 дітей 300 осіб, емігрували в інші країни, головним чином 
в країни СНД. 12 з них переїхали менш 5 років тому, 32 живуть за кордоном 6 — 15 
років, 17 осіб 16 — 40 років. Семеро дітей отримали постійне місце проживання за 
кордоном, а 8 клієнтів не надали інформацію про тривалість перебування їхніх дітей 
в іншій країні (графік 6.). Тому найбільша група складається з осіб, які емігрували 
між 1997 і 2006 роками.



14 4. Методи дослідження

35

30

25

20

15

10

5

0
менше  
5 років

6–15  
років

16–40  
років

постійне 
перебування 
за кордоном

немає даних 
про час 

перебування

 кількість осіб

Графік 6. Кількість дітей та час перебування за кордоном

Основними країнами, куди емігрували діти опитаних, є Росія — 41% і Італія — 
21% (графік 7). Більшість чоловіків зайняті в будівництві або ремеслах, жінки пере
важно працюють в якості доглядальниць або хатніх робітниць.

Загалом Молдова Україна

 total no of children 357 128 229

 no indication of children 11 7 4

 beneficiaries without children 70 21 49

 children who emigrated 76 44 32

 to Russia 29 15 14

 to Italy 14 8 6

 to the USA 10 2 8

 to Ukraine 5 5 0

 to Germany 3 3 0

 to England 2 0 2

 to Greece 1 1 0

 to Georgia 1 1 0

 to Belarus 1 1 0

 to Israel 1 1 0

 to Canada 1 1 0

 to Uzbekistan 1 1 0

 to Romania 1 1 0

 country not indicated 6 4 2
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Графік 7. Країни еміграції
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Частота, з якою родичі відвідують своїх старих, які потребують догляду, скорочу
ється. З 300 респондентів 232 не вказує, як часто їх відвідують члени їхніх сімей, час
то це пов’язано з великою відстанню між країнами, де вони проживають.

Графік 8. Частота відвідувань родичів

Однак, телефон залишається звичним засобом спілкування між клієнтами та їх
німи рідними. 5 говорять, що вони щодня розмовляють зі своїми родичами за кор
доном, 29 телефонують як мінімум один раз на тиждень, 43 спілкуються з родичами 
рідше одного разу на тиждень, але не менше одного разу на місяць. 6 опитаних ска
зали, що члени їх сім’ї дзвонять не частіше, ніж один раз на три місяці або один раз 
на два роки. 217 респондентів не дали жодної відповіді на це питання, головним чи
ном тому, що у них немає телефону (графік 8).

Графік 9. Частота телефонних контактів

Загалом Молдова Україна
 щоденно 5 4 1
 раз на сім днів 29 12 17
 мін. раз на 7–30 днів 43 27 16
 мін. раз на 3–24 місяці 6 4 2
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5. Рекомендації щодо подальшого розвитку систем опіки людей, які 

потребують догляду і залишилися без піклування у зв’язку з еміграцією 
з України та Молдови

4.3. Висновки
Які висновки можна зробити з інформації, представленої респондентами цього 

дослідження? Коротко положення опитаних можна охарактеризувати таким чином.
1. Міграція впливає на турботу всередині сім’ї. 25% дітей живуть за кордоном, 

а ще 27% не здатні піклуватися про своїх батьків. 48% дітей респондентів бе
руть участь у догляді за своїми батьками (див. графік 6).
Проте, батьки та їхні діти перебувають у постійному контакті, головним чи
ном через телефон, і телефонують одне одному, принаймні, один раз на тиж
день (див. графік 9).

2. Особи, які потребують допомоги в Україні та Молдові, головним чином жіночої 
статі; 70% опитаних осіб жінки (див. графік 2).

3. Особи, які потребують допомоги, в Україні та Молдові, живуть на межі біднос
ті, хоча вони мають доходи з урядових джерел (пенсії тощо);

4. 9% всіх респондентів також мають додаткові доходи від родичів або з інших 
джерел (див. графік 5). Тим не менш, 32% говорять, що їхній дохід нижче націо
нального прожиткового мінімуму;

5. Особи, які потребують допомоги, мають/мали сім’ї. 81% з них перебувають або 
перебували у шлюбі (див. графік 3), в середньому вони мають 1,19 дітей.

5. Рекомендації щодо подальшого 
розвитку систем опіки людей, які 
потребують догляду і залишилися 
без піклування у зв’язку 
з еміграцією з України та Молдови

На основі результатів дослідження і досвіду, накопиченого в ході здійснення про
екту, можна сформулювати такі рекомендації для різних зацікавлених сторін у сфері 
догляду та міграції.

Щодо міграції:
1. Легалізувати кругову міграцію медичних працівників.
Кругова міграція, активно пропагується різними національними та міжнарод

ними установами, прагне дати приймаючим країнам рішення «winwinwin», задо
вольняючи їх попит у робочій силі, країнами походження мігрантів — гарантуючи 
повернення громадян для подальшого розвитку, а самим мігрантам — пропонуючи 
працевлаштування та контролюючи використання їх заробітків. Працівники охоро
ни здоров’я на короткий час отримують можливість легально працювати за кордоном 
і можуть реалізувати отримані знання та практичні навички у своїй рідній країні. 
Молдова, будучи, головним чином, країною відправником, висловила готовність за
стосовувати схеми кругової міграції14, 15.

14 Cf (Hitzemann, Schirilla, & Waldhausen, 2012)
15 (Wickramasekara, 2011)
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Щодо догляду:
1. Забезпечити літнім людям доступ до якісної паліативної допомоги, особливо 

в сільській місцевості. Особливо на селі, де відстань до найближчої лікарні ве
лика, і щоб дістатися туди, потрібна допомога членів сім’ї, необхідно надати 
послуги мобільних виїзних бригад для задоволення фізичних потреб пацієнтів, 
які потребують догляду.

2. Збільшити державне фінансування якісних мобільних міждисциплінарних палі
ативних та хоспісних послуг. Запровадити систему безперервного фінансування 
мобільних послуг з догляду за хворими в термінальній стадії в обох країнах, яка 
адекватно покривала б їх витрати.

3. Збільшити акцент на догляді, орієнтованому на пацієнта, зосередженому на 
його індивідуальних потребах.

4. Підвищити якість послуг паліативної допомоги згідно з визначенням ВООЗ, які 
б не обмежувалися тільки медичними послугами.

«Паліативна допомога — це підхід, який покращує якість життя пацієнтів 
та їх сімей, які стикаються зі смертельно небезпечною хворобою, шляхом за
побігання і полегшення страждань, на ранніх стадіях виявляючи, бездоганно 
оцінюючи і проводячи лікування болю та інших проблем фізичного, психоло
гічного та духовного характеру».

5. Створення навчальних центрів з паліативної та хоспісної допомоги також і на 
університетському рівні.

Щодо систем охорони здоров’я:
1. Поліпшити ранню діагностику і доступ до лікування, так як багато людей по

мирають від онкологічних та інших захворювань, тому що вчасно не пройшли 
обстеження і не впізнали свого діагнозу, або не мали грошей для лікування, від 
якого залежало їхнє життя.

2. Заснувати обов’язкову національну систему медичного страхування в Україні.
3. Збільшити кількість послуг, що фінансуються системою національного медич

ного страхування Молдови.
4. Поліпшити доступ до болезаспокійливих засобів, особливо таблетованого мор

фіну і виконувати всі вже існуючі закони.
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Європейський Союз
Європейський Союз є унікальною та політичною співдружністю 28 європейських 

країн.
У 1957 році, з підписанням Римських угод було задокументовано волю шести кра

їнзасновниць створити єдиний економічний простів. Відтоді спочатку Співдруж
ність, а далі і Європейський союз продовжують розширюватися та приймати нових 
членів. Союз перетворився на величезний єдиний ринок з єдиною валютою — євро.

Те, що почалося як суто економічний союз, перетворилося на організацію, що охо
плює всі області, починаючи від допомоги з метою розвитку до екологічної політики. 
Завдяки відміні прикордонного контролю між країнами ЄС стало можливим вільне 
пересування громадян територією більшості країн ЄС. Крім того, стало набагато лег
ше жити й працювати в іншій країні ЄС.

П’ятьма основними інститутами Європейського Союзу є Європейський Пар
ламент, Рада Міністрів, Європейська Комісія, Суд Європейського Союзу та Розра
хункова палата.

Європейський Союз — ключове формування у співпраці та допомозі з метою роз
витку. Він також є найбільшим донором гуманітарної допомоги в світі. Найголовні
шою метою політики в області розвитку, що було узгоджено ЄС у листопаді 2000 
року, є вкорінення бідності.

http://europa.eu

Це статистичне дослідження публікуються у рамках проекту 
«Рука допомоги» — догляд на завершальному етапі життя за не
виліковно хворими та літніми людьми, що лишилися без опіки 
в Молдавії та Україні, що фінансується Європейською Комісією.


