Перший Національний
Конгрес з паліативної допомоги
26-27 вересня 2012 року, м. Ірпінь

УКР
Програма Першого Національного
Конгресу з паліативної допомоги
26 вересня 2012 року, середа
Конференц-зал
«Імперіал»

Програма, 26 вересня

8:00 – 10:30
Урочисте
відкриття
Конгресу.

11:30 – 12:00

Прес
конференція

12:00 – 14:00

Перше пленарне
засідання:
Становлення
системи
паліативної
допомоги
в Україні:
досягнення,
проблеми та
перспективи
розвитку.

Конференц-зал
№6

Обід
Секція № 1
«Організаційні
засади системи
паліативної
допомоги в
Україні»

Секція № 2
«Забезпечення
адекватного
знеболення
в паліативній
допомозі»

16:30 – 17:00

19:00 - 21:00

Конференц-зал
№2

Перерва на каву

14:00 – 15:00
15:00 – 16:30

Конференц-зал
№1

Прибуття, реєстрація та поселення

10:30 – 11:30

17:00 – 18:30

2

Конференц-зал
«Консул»

Секція № 3
«Психологічні
аспекти
допомоги
паліативним
хворим»

Секція № 4
«Особливості
паліативної
допомоги в
педіатрії»

Секція № 5
«Роль
громадськості
(громадських,
релігійних,
волонтерських,
благодійних
організацій)
в паліативній
допомозі»

Секція № 9
«Удосконалення
надання
паліативної
допомоги
хворим на
туберкульоз та
ВІЛ-інфекцію/
СНІД»

Секція № 10
«Особливості
роботи
медичних
сестер з
паліативними
хворими:
складності та
основні навики
догляду»

Перерва на каву
Стендові доповіді
Секція № 6
Майстер-клас
«Можливості
духовнопсихологічного
супроводу
вмираючих»
О. Арнальдо
Панграцці
(Рим, Італія)

Секція № 7
«Надання
паліативної
допомоги
вдома»

Секція № 8
«Паліативна
допомога
онкологічним
хворим»

Вечірня програма та фуршет
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УКР
Програма Першого Національного
Конгресу з паліативної допомоги
27 вересня 2012 року, четвер
Конференц-зал
«Імперіал»
Загальні збори
членів ВГО
«Всеукраїнська ліга
сприяння розвитку
паліативної та
хоспісної допомоги»

9:30 – 11:00

Секція № 11
«Підготовка кадрів
та наукова робота
за напрямком
паліативна
допомога»

11:00 – 11:30

Секція № 12
«Паліативна
допомога в геріатрії
та психіатрії»

Секція № 13
«Правові аспекти
паліативної
допомоги»

Секція № 14
Круглий стіл «Обмін
досвідом роботи
закладів охорони
здоров'я, що
надають паліативну
допомогу»

Перерва на каву
Стендові доповіді
Секція № 15
Майстер-клас
«Спілкування з
пацієнтами та
їх родичами на
заключному етапі»
Мартін Зорге
(Відень, Австрія)

13:00 – 14:00
14:00 – 15:00

Конференц-зал
№2

Сніданок

8:00 – 9:00

11:30 – 13:00

Конференц-зал
№1

Секція № 16
Майстер-класи
«Успішний
фандрейзинг
в паліативній
допомозі»
Подберезкин М.А.
(Минск, Белоруссия)
«Робота з
донорськими
організаціями»
Шевчук В.А.
(Україна)

Секція № 17
Майстер-клас
Практика надання
паліативної
допомоги вдома:
досвід Бельгії
Шаповал Галина
(Бельгія)

Секція № 18
Сателітна секція
кампанії Stopбіль
«Роль інформування
та мобілізації людей
для залучення
підтримки та
вирішення проблеми
доступу до
знеболення»

Обід
Заключне пленарне
засідання:
• Прийняття
Резолюції
Конгресу.
• Урочисте закриття
Конгресу.
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Програма, 27 вересня

7:30 – 9:00

Конференц-зал
«Консул»
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РУС
Программа Первого Национального
Конгресса по паллиативной помощи
26 сентября 2012 года, среда
Конференц-зал
«Империал»

Программа, 26 сентября

8:00 – 10:30
Торжественное
открытие
Конгресса

11:30 – 12:00

Прессконференция

12:00 – 14:00

Первое
пленарное
заседание
Становление
системы
паллиативной
помощи в
Украине:
достижения,
проблемы и
перспективы
развития

Конференц-зал
№6

Обед
Секция № 1
«Организационные основы системы паллиативной помощи
в Украине»

Секция № 2
«Обеспечение
адекватного
обезболивания
в паллиативной
помощи»

16:30 – 17:00
17:00 – 18:30

Конференц-зал
№2

Перерыв на кофе

14:00 – 15:00
15:00 – 16:30

Конференц-зал
№1

Прибытие, регистрация и поселение

10:30 – 11:30

19:00 -21:00
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Конференц-зал
«Консул»

Секция № 3
«Психологические аспекты
помощи паллиативным больным»

Секция № 4
«Особенности
паллиативной
помощи в
педиатрии»

Секция № 5
«Роль общественности
(общественных,
религиозных,
волонтерских,
благотворительных организаций) в
паллиативной
помощи»

Секция № 9
«Совершенствование
оказания паллиативной помощи больным
туберкулёзом и
ВИЧ- инфицированным/СПИД»

Секция № 10
«Особенности
работы
медицинских
сестер с
паллиативными
больными:
трудности
и основные
навыки ухода»

Перерыв на кофе
Стендовые доклады
Секция № 6
Мастер-класс
«Возможности
духовно-психологического
сопровождения
умирающих»
о. д-р Арнальдо
Панграцци
(Рим, Италия)

Секция № 7
«Оказание
паллиативной
помощи на
дому»

Секция №8
«Паллиативная
помощь онкологическим больным»

Вечерняя программа и фуршет

Перший Національний Конгрес з паліативної допомоги | 26-27 вересня 2012 року | м. Ірпінь

РУС
Программа Первого Национального
Конгресса по паллиативной помощи
27 сентября 2012 года, четверг
Конференц-зал
«Империал»
Общее собрание
членов ВОО
«Украинская
лига содействия
развитию
паллиативной и
хосписной помощи»

9:30 – 11:00

Секция № 11
«Подготовка кадров
и научная работа
в направлении
«паллиативная
помощь»

11:00 – 11:30

Секция №12
«Паллиативная
помощь в гериатрии
и психиатрии»

Секция № 13
«Правовые аспекты
паллиативной
помощи»

Секция №14
Круглый стол
«Обмен опытом
работы учреждений
здравоохранения,
оказывающих
паллиативную
помощь»

Перерыв на кофе
Стендовые доклады
Секция № 15
Мастер-класс
«Общение с
пациентами и их
родственниками на
заключительном
этапе»
Мартин Зорге
(Вена, Австрия)

13:00 – 14:00
14:00 – 15:00

Конференц-зал
№2

Завтрак

8:00 – 9:00

11:30 – 13:00

Конференц-зал
№1

Секция № 16
Мастер-классы
«Успешный
фандрейзинг в
паллиативной
помощи»
Подберезкин М.А.
(Минск, Белоруссия)
«Работа с
донорскими
организациями»
Шевчук В.А.
(Украина)

Секция № 17
Мастер-класс
Практика
предоставления
паллиативной
помощи на дому:
опыт Бельгии
Шаповал Галина
(Бельгия)

Секция № 18
Сателлитная Секция
кампании Stopболь
«Роль
информирования и
мобилизации людей
для привлечения
поддержки и
решения проблемы
доступа к
обезболиванию»

Обед
Заключительное
пленарное
заседание:
• Принятие
Резолюции
Конгресса
• Торжественное
закрытие Конгресса
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Программа, 27 сентября

7:30 – 9:00

Конференц-зал
«Консул»
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ENG
Program of the First National
Congress of Palliative Care
September 26, 2012, Wednesday
Conference Hall
Imperial

Conference Hall
Konsul

Program, September 26

8:00 – 10:30
Opening of
Congress.

11:30 – 12:00

Press conference

12:00 – 14:00

First plenary
meeting:
Formation
of palliative
care system
in Ukraine:
achievements,
problems and
prospects for
development
Lunch
Section № 1
Organizational
foundations
of palliative
care system in
Ukraine

Section № 2
Provision of
adequate pain
relief in palliative
care

16:30 – 17:00
17:00 – 18:30

Conference Hall
№6

Coffee break

14:00 – 15:00
15:00 – 16:30

Conference Hall
№2

Arrival and registration

10:30 – 11:30

19:00 – 21:00
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Conference Hall
№1

Section № 3
Psychological
aspects of care
for palliative
care patients

Section № 4
Peculiarities of
palliative care in
pediatrics

Section № 5
Role of public
(public, religious,
volunteering
and charity
organization) in
palliative care

Section № 9
Improvement
of provision of
palliative care for
tuberculosis and
HIV infection/
AIDS patients

Section № 10
Peculiarities of
nurse’s work
with palliative
care patients:
difficulties and
main skills of
care

Coffee break
Poster presentations
Section № 6
Master class
« Opportunities
for spiritual and
psychological
support of the
dying»
Fathet Arnaldo
Pangrazzi
(Rome, Italy)

Section № 7
Provision of
palliative care at
home

Section № 8
Palliative care
for ontological
patients

Evening program and banquet
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ENG
Program of the First National
Congress of Palliative Care
September 27, 2012, Thursday
Imperial Conference
Hall

Conference Hall
Konsul

Breakfast

8:00 – 9:00

General meeting
of members of AllUkrainian League of
All-Ukrainian League
for development of
palliative care

9:30 – 11:00

Section № 11
Education and
scientific work in
palliative care

11:00 – 11:30
11:30 – 13:00

Section № 13
Legal aspects of
palliative care

Section № 12
Palliative care
in geriatric and
psychiatry

Section № 14
Exchange of
experience in work
of healthcare
establishments which
provide palliative care
round table

Coffee break
Poster presentations
Section № 15
Master class
Communication with
patients and their
families on the final
stage
Mr. Martin Sorge
(Vienna, Austria)

13:00 – 14:00
14:00 – 15:00

Conference Hall
№2

Section № 16
Master class
Successful
fundraising in
palliative care
Mr. M.A. Podberezkin
(Minsk, Belorus)
Work with donor
organizations
Mr. V.A. Shevchuk
(Ukraine)

Section № 17
Master class
Practice of palliative
care domiciliary:
experience of Belgium
Ms. Shapoval Galyna
(Belgium)

Section № 18
Satellite Section of
StopPain campaign
Role of information
provision and
mobilization of
people for attraction
of support and
settlement of issue of
access to pain relief
Ms. Kolesnykova
Nadiya
(Ukraine)

Lunch
Final plenary meeting:
• Adoption of
Congress Resolution;
• Solemn
Adjournment of
Congress.
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Program, September 27

7:30 – 9:00

Conference Hall
№1

7

УКР
РУС
ENG

Організатори Конгресу
Организаторы Конгресса
Organization of Congress

Міністерство охорони здоров’я України

ВГО «Українська ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги»

Министерство здравоохранения Украины

ВОО «Украинская лига содействия развитию паллиативной и хосписной помощи»

Ministry of Health of Ukraine

NGO “All-Ukrainian League for Hospice and Palliative Care Development”

Сприяння
Содействие
Assistance
Міністерство соціальної
політики України
Министерство социальной
политики Украины
Ministry of Social Policy in
Ukraine

Національна академія
медичних наук України
Национальная академия
медицинских наук Украины
National Academy of Medical
Sciences of Ukraine

ДП «Інститут паліативної та
Національна медична академія післядипломної
хоспісної медицини» МОЗ України
освіти імені П.Л.Шупика МОЗ України
ГП «Институт паллиативной и
Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика МЗ Украины хосписной медицины» МЗ Украины
SE «Institute of Palliative and
National Medical Academy of Post-Graduate
Education named after Platon Shupik MOH of Ukraine Hospice Medicine» MOH of Ukraine

Підтримка
Поддержка
Support
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Міжнародний фонд «Відродження»

ТДВ «ІнтерХім»

Международный фонд «Возрождение»

ТДВ «ИнтерХим»

ICF «Renaissance»

«InterChem»

Європейська асоціація паліативної допомоги

Компанія фармаркетингу ТОВ «ЗДРАВО»

Европейской ассоциации паллиативной помощи

Компания фармаркетинга ООО “ЗДРАВО”

European Association for Palliative Care

Pharmaceutical Marketing Company Ltd. “ZDRAVO”
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УКР
26 вересня 2012 року, середа
10:30 – 11:30

11:30 – 12:00

Прес конференція, Конференц-зала «Імперіал»
12:00 – 14:00

Перше пленарне засідання
Конференц-зал «Імперіал»
Модератори: Князевич Василь Михайлович,
Толстанов Олександр Костянтинович,
Доповідачі
Дроздова Лідія Миколаївна
Завдання держави щодо розвитку системи паліТолстанов Олександр
Заступник Міністра охорони здоров’я
ативної допомоги в Україні.
Костянтинович
України
Паліативна допомога як важливий фактор соці- Дроздова Лідія Миколаївна Заступник Міністра соціальної політики
альної політики держави.
України
Наукове забезпечення розвитку системи паліа- Сердюк Андрій Михайлович, Президент Національної Академії медичтивної допомоги в Україні.
академік НАМН України,
них наук України
д.м.н., професор
Досягнення балансу поміж контролем та достуТимошенко Володимир
Голова Державної служби України з
пом підконтрольних речовин задля забезпеченАндрійович,
контролю за наркотиками
ня якісної паліативної допомоги.
ген.-л., д.ю.н.
Роль та місце паліативної допомоги в житті люКнязевич Василь
Голова Правління ВГО «Українська ліга
дини та суспільстві.
Михайлович,
сприяння розвитку паліативної та хоспісд.м.н.
ної допомоги»
Вивчення потреб у паліативній допомозі в УкраЧайківська Дзвенислава Директор БУ «Шпиталь імені Митрополита
їні: представлення результатів соціологічного
Романівна,
Андрея Шептицького», Національний кодослідження.
магістр управління ОЗ,
ординатор програми напрямку «Здоров'я»
академічний експерт з
Міжнародного благодійного фонду «Каріпаліативної допомоги
тас Україна», Член правління ВГО «Українська ліга сприяння розвитку паліативної
та хоспісної допомоги»
Паліативна допомога в Європі – аналітичний
Єжи Хуберт Ярош
Завідувач відділу анестезіології та інтенпідхід.
д.м.н., професор
сивної терапії з паліативним відділенням
Меморіального онкологічного центру
Марії Склодовської-Кюрі, експерт ВООЗ з
паліативної допомоги в Республіці Молдова, Вірменія, Таджикистан, Румунія
(Варшава, Польща)
о. д-р Арнальдо Панґрацці Професор Міжнародного Богословського
Духовна складова паліативної допомоги.
Інституту душпастирства у сфері охорони
Європейський досвід.
здоров’я (Рим, Італія)
Паліативна допомога та доступ до знеболення:
зволікати більше не можна.

Келлавей Мері

Паллиативная помощь детям в России

Сонькина Анна
Александровна

26 вересня, середа

Конференц-зала «Імперіал»
Урочисте відкриття Конгресу.
Модератор: Князевич Василь Михайлович
Привітання та представлення гостей та учасників.
Князевич Василь Михайлович, Голова Правління ВГО «Українська ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги»
Привітання Віце-прем’єр-міністра України – Міністра охорони здоров'я України Богатирьової Р.В.
Привітання Віце-прем’єр-міністра України – Міністра соціальної політики України Тігіпко С.Л.
Привітання Першого Президента України Кравчука Л.М.
Привітання Кардинала Любомира Гузара
Привітання Європейської асоціації паліативної допомоги
Привітання директора Міжнародного фонду «Відродження» Бистрицького Є.К.

Директор Міжнародної Ініціативи "Паліативна допомога" Програми Громадське
здоров’я Фундації Відкритого Суспільства
(Нью-Йорк, США)
Врач-педиатр, основатель Сообщества
за паллиативную помощь детям (Москва,
Россия)

Перший Національний Конгрес з паліативної допомоги | 26-27 вересня 2012 року | м. Ірпінь
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15:00 – 16:30

26 вересня, середа

Секція № 1 «Організаційні засади системи
паліативної допомоги в Україні»
Модератори: Князевич Василь Михайлович,
Толстанов Олександр Костянтинович,
Яковенко Ігор Валентинович
Національна Стратегія розвитку паліативної допомоги в Україні.

Конференц-зал «Імперіал»
Доповідачі
Князевич Василь
Михайлович,
д.м.н.

Голова Правління ВГО «Українська ліга
сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги»

Стан та організація служби паліативної та хоспісної медицини: український вимір.

Губський Юрій Іванович,
член-кор. НАМН України,
д.м.н., професор

Проблемы организации паллиативной помощи
инкурабельным онкологическим больным и поиск путей их решения.

Введенская Елена
Станиславовна,
к.м.н.,
член Европейской
ассоциации паллиативной
помощи

Демографічна ситуація. Характеристика показників смертності за останні роки в України.
Консолідуюча роль обласних центрів хоспісної
допомоги в системі паліативної допомоги України.

Голубчиков Михайло
Васильович,
д.м.н., професор
Екзархов Віталій
Олександрович,
к.м.н., доцент

Розробка розділу «Паліативна допомога» Державної програми «Здоров’я 2020: український
вимір».

Царенко Анатолій
Володимирович,
к.м.н., доцент

Розробка концепції створення та діяльності
соціально-медичного центру паліативної допомоги.

Яковенко Ігор
Валентинович,
к.економ.н., доцент

Роль церковнослужителей в уходе за
тяжелобольными.
Розробка алгоритму паліативної допомоги в
Одеській області.

Владика Сергий
Волков Петро Георгійович

Директор Державного Підприємства «Інститут паліативної та хоспісної медицини»
МОЗ України, Завідувач кафедри паліативної і хоспісної медицини НМАПО імені П.Л.
Шупика, Заступник Голови Правління ВГО
«Українська ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги»
ГБУЗНО «Нижегородский областной
центр по профилактике и борьбе со СПИД
и инфекционными заболеваниями», Руководитель Нижегородской общественной
инициативы в поддержку развития паллиативной помощи (Нижний Новгород, Россия)
Керівник ДЗ «Центр медичної статистики
Міністерства охорони здоров'я України»
Головний лікар Харківського обласного
центру паліативної медицини «Хоспіс»
Доцент кафедри паліативної і хоспісної медицини НМАПО імені П.Л. Шупика, Завідувач
відділу ДП «Інститут паліативної та хоспісної медицини» МОЗ України, Радник Голови
Правління ВГО «Українська ліга сприяння
розвитку паліативної та хоспісної допомоги»
Доцент Київського університету імені Бориса Грінченка, Радник Голови Правління
ВГО «Українська ліга сприяння розвитку
паліативної та хоспісної допомоги»
Дом Милосердия, г. Донецк
Головний лікар, Голова Правління КУ «Одеський обласний госпіталь інвалідів ВВВ»

Обговорення та внесення пропозицій до Резолюції Першого Національного Конгресу з паліативної допомоги.
15:00 – 16:30

Секція № 2 «Забезпечення адекватного
знеболення в паліативній допомозі»
Модератори: Ошлянська Олена Анатоліївна,
Андріїшин Людмила Іванівна, Шлапак Ігор
Порфирійович
Роль фармакологической терапии в веденнии
хронического болевого синдрома при предоставлении паллиативной помощи.
Ефективний контроль хронічного больового синдрому в умовах обмеженого доступу до лікарських засобів.
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Конференц-зал «Консул»
Доповідачі
Кобеляцький Юрій Юрійович, Завідувач кафедри анестезіології та інтенд.м.н., професор
сивної терапії Дніпропетровської медичної
академії МОЗ України
Андріїшин Людмила Іванівна Головний лікар Івано-Франківської обласної
лікарні «Хоспіс», Асистент кафедри ІваноФранківського національного медичного
університету, віце-президент фонду Благодійний фонд «Мати Тереза», Член правління
ВГО «Українська ліга сприяння розвитку
паліативної та хоспісної допомоги»
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Лікування хронічного больового синдрому у онкологічних хворих.

Досвід лікування хронічного больового синдрому
у інкрабельних онкологічних хворих у відділенні
паліативної медицини КМКОЦ.
Вивчення асортименту наркотичних анальгетиків
і протиблювотних засобів у формулярах Великої
Британії та України
Тактика лікування хронічного ракового болю.

Ошлянська Олена
Анатоліївна,
д.м.н., професор
Ісаєв Віктор Павлович,
к.м.н.

Калачов Олексій
Володимирович
Прокіп Софія Євгенівна

Радчук Ігор Петрович

Розрахунок потреб та споживання опіоїдів в Україні.

Дацюк Наталія Олегівна

Проблема доступу до знеболення. Економічні аспекти.

Чернець Олександр
Вікторович

Ведучий науковий співробітник інституту ДУ
«ІПАГ НАМН України»
Завідувач відділенням інтенсивної терапії і
гіпербаричної оксигенації Донецького обласного протипухлинного центру, асистент
кафедри анестезіології, ІТ, медицини невідкладних станів і лабораторної діагностики
ФІПО ДонНГУ ім.М.Горького
Завідувач відділенням паліативної медицини
Київського міського клінічного онкологічного центру
Старший лаборант кафедри організації і
економіки фармації та технології ліків факультету післядипломної освіти Львівського
національного медичного університету імені
Данила Галицького
Лікар кабінету протибольової терапії Житомирського обласного онкологічного диспансеру
Асистент кафедри організації та економіки
фармації Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
Сімейний лікар м. Кам'янець-Подільський,
Хмельницької обл., Член Асоціації сімейних
лікарів

Обговорення та внесення пропозицій до Резолюції
Першого Національного Конгресу з паліативної
допомоги.
15:00 – 16:30

Секція № 3 «Психологічна складова
паліативної допомоги»
Модератори: Максименко Сергій Дмитрович,
Ващук Світлана Григорівна, Фільц Олександр
Орестович
Психологічні чинники паліативної та хоспісної
допомоги: особистісні детермінанти.

Конференц-зал № 1
Доповідачі
Максименко Сергій
Дмитрович,
д.псих.н.,
професор,
академік НАПН України

Директор Інституту психології імені
Г.С.Костюка НАПН України, декан медико-психологічного факультету Національного медичного університету імені
О.О.Богомольця, Академік-секретар відділення психології, вікової фізіології та дефектології Національної АПН України
Актуальні питання надання психологічної допоАноприєнко Олена
Завідувач Центром медико-психологічної,
моги тяжкохворим дітям в умовах багатопроВасилівна
соціально-реабілітаційної допомоги НДСЛ
фільної лікарні.
«ОХМАДИТ»
Психологічна підтримка родичів паліативних
Максимова Зоя
Лікар-психолог відділення паліативної дохворих.
Володимирівна
помоги «Хоспіс», Київська міська клінічна
лікарня №2
Психологічна допомога паліативним хворим
Ващук Світлана Григорівна Керівник проекту «СТОП БІЛЬ» Рівненського
обласного відділення ВБО «Всеукраїнська
мережа людей, що живуть з ВІЛ (ЛЖВ)»
Медико-психологічна допомога особам, які здій- Кужель Інна Романівна, Лікар-психолог відділення паліативної
снюють догляд за інкрабельними онкологічними
к.м.н.
медицини Київського міського клінічного
хворими.
онкологічного центру
Досвід підготовки волонтерів для роботи з онТичковський Євгеній
Лікар-психіатр дитячий, травматерапевт,
кохворими дітьми та їх родичами в період їхньоВолодимирович
Центр психотерапевтичної допомоги
го перебування на стаціонарному лікуванні
«ТРАВМАТЕРАПІЯ»
Фільм «50 мг недостатньо»

26 вересня, середа

Синдром хронічного болю в дитячій ревматології.

Обговорення та внесення пропозицій до Резолюції Першого Національного Конгресу з паліативної допомоги.
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15:00 – 16:30

26 вересня, середа

Секція № 4 «Особливості паліативної
допомоги в педіатрії»
Модератори: Антипкін Юрій Геннадійович,
Дубініна Тетяна Юріївна, Горчакова Анна
Георгиевна
Стандарти та протоколи надання паліативної
допомоги в педіатрії.

Конференц-зал № 2
Доповідачі
Дубініна Тетяна Юріївна

Головний спеціаліст Департаменту охорони материнства, дитинства та санітарного
забезпечення, відділу організації медичної допомоги дітям МОЗ України
Соціально-педіатрична концепція допомоги діМартинюк Володимир
Директор Українського медичного центру
тям з хронічною патологією нервової системи.
Юрійович,
реабілітації дітей з органічними ураженк.м.н., доцент
нями нервової системи МОЗ України, зав.
кафедрою дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації НМАПО ім. П.Л.Шупика
Педиатрическая паллиативная помощь: опыт и
Полевиченко Елена
Федеральный научно-клинический центр
проблемы развития.
Владимирова,
детской гематологии, онкологии и иммуд.м.н., профессор
нологии имени Дмитрия Рогачева Министерства здравсоцразвития России
(Москва, Россия)
Проблеми надання паліативної допомоги дітям з Климнюк Григорій Іванович, Науковий керівник відділу дитячої онкології
онкозахворювання.
к.м.н.
Національного Інституту раку МОЗ України
Хоспісна допомога дітям в Україні.
Лавренюк Лариса
Президент БО «Фонд допомоги онкологічМиколаївна
ним дітям «Краб»
Сучасні етичні дилеми виходжування дітей, які
Давидова Юлія
Керівник відділення акушерських проблем
народились з надто низькою масою тіла.
Володимирівна,
екстрагенітальної патології ДУ «Інститут педіад.м.н, професор
трії, акушерства та гінекології НАМН України»
Організація медико-психологічної допомоги
Мешкова Олена Михайлвна, Заступник генерального директора з оргадітям в НДСЛ «ОХМАТДИТ» як складової системи
к.м.н.
нізаційно-методичної роботи Національної
надання паліативної та хоспісної медицини.
дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ» МОЗ України
Модели оказания детской паллиативной помощи Горчакова Анна Георгиевна Директор Белорусского детского хосписа,
в Республике Беларусь
Преподаватель БелМАП
Проблеми паліативної медицини в інтенсивній
терапії.

Ярославська Світлана
Миколаївна,
к.м.н.

Доцент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного
університету імені О.О. Богомольця

Перспективи надання паліативної допомоги
дитячому населенню Луганської області.

Єненко Олена Юріївна

Голова Луганський обласний фонд імені
Юрія Єненка, Головний позаштатний спеціаліст з паліативної та хоспісної допомоги
ГУОЗ Луганської ОДА

Обговорення та внесення пропозицій до Резолюції Першого Національного Конгресу з паліативної допомоги.
15:00 – 16:30

Секція № 5 «Роль громадськості (громадських,
релігійних, волонтерських, благодійних
Конференц-зал № 6
організацій) в паліативній допомозі»
Модератори: Пиріг Любомир Антонович,
Доповідачі
Брацюнь Леся Петрівна
Етичні засади паліативної допомоги.
Пиріг Любомир Антонович, Завідувач кафедри нефрології Національд.м.н., професор, член-кор. НАН ної медичної академії післядипломної
України, академік НАМН України освіти імені П. Л.Шупика МОЗ України.
Паліативна допомога – новий стиль та підхід до Брацюнь Леся Петрівна Виконавчий директор ВГО «Українська
цілісного лікування та її зв'язок з релігійним свіліга сприяння розвитку паліативної та
тоглядом.
хоспісної допомоги», Асистент кафедри
паліативної та хоспісної медицини НМАПО
імені П.Л.Шупика
Практичні аспекти душпастирства в хоспісі.
отець Володимир Вінтонів священик, капелан Івано-Франківського
Хоспісу УГКЦ
Страждання пацієнтів під кінець їхнього життя.
Гебальська Анна Адамівна Університет Кардинала Стефана ВишинГоспісна опіка в Польщі - альтернатива евтаназії.
ського (Польща)
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Не хлібом самим буде жити людина...
Духовні та морально-етичні аспекти гуманізації
щодо невиліковно хворих.
Діяльність ГО «Асоціація християнських медсестер і волонтерів «Благо» щодо паліативної допомоги хворим та їхнім сім'ям
Обговорення та внесення пропозицій до Резолюції Першого Національного Конгресу з паліативної допомоги.

Агафонов Володимир
Іванович
Огірко Олег Васильович,
доктор філософії, доцент
протоієрей Ільницький
Микола

Доцент кафедри філософії та економіки курсу
біоетики Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
Асистент кафедри паліативної та хоспісної
медицини НМАПО імені П.Л. Шупика, Член
правління Ліги сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги
Виконавчій директор, «Східне Регіональне
Біблійне Товариство України»
доцент кафедри економічної теорії та соціально-гуманітарних дисциплін Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій
Голова Правління ГО «Асоціація християнських медсестер і волонтерів «Благо»

17:00 – 18:30

Секція № 6 Майстер-клас
«Можливості духовно-психологічного супроводу вмираючих»

Конференц-зал «Імперіал»
о. д-р Арнальдо Панґрацці Професор Міжнародного Богословського
Інституту душпастирства у сфері охорони
здоров’я (Рим, Італія)

17:00 – 18:30

Секція № 7 «Надання паліативної допомоги
вдома»
Модератори: Чайківська Дзвеніслава
Романівна, Горбатенко Едуард
Володимирович, Шаповал Галина
Робота виїзної мультидисциплінарної команди
«Хоспіс на дому».

Від пілотних моделей до сталих структур.

Конференц-зал «Консул»
Доповідачі
Горбатенко Едуард
Володимирович

Шевчук Володимир
Анатолійович

Функціональні обов'язки медсестри виїзної паліативної бригади.

Ястремська Світлана
Олександрівна,
к.б.н., доцент

Досвід Печерського територіального центру
м. Києва з надання паліативної допомоги вдома.

Некрутова Валентина
Дмитрівна

Опіка вдома для пацієнтів з невиліковним діагнозом.
Паліативна допомога вдома силами БФ «Лицем
до лиця» у м. Черкаси.
Організація паліативної допомоги вдома в рамках міжнародної ініціативи «Паліативна допомога»
Рука допомоги – опіка вдома у м. Харків.

Чорній Сергій Андрійович

Хоспіс вдома – досвід м. Донецька.

Псюрник Сергій
Валерійович
Шаповал Ксенія Юріївна
Баглаєнко Ірина
Анатоліївна
Трифонова Наталія
Семенівна

Голова Правління Миколаївського обласного благодійного фонду боротьби з туберкульозом «Віта – Лайт», Член правління
ВГО «Українська ліга сприяння розвитку
паліативної та хоспісної допомоги»
Голова правління Благодійної організації
«Спільне об’єднання соціум», Член правління ВГО «Українська ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги»
Директор навчально-наукового інституту
медсестринства Тернопільського державного медичного університету імені
І.Я.Горбачевського
Директор Територіального центру соціального обслуговування одиноких та
малозабезпечених пенсіонерів та інвалідів
Печерського району м. Києва
Благодійна служба милосердя «Карітас»,
Тернопіль.
Благодійний фонд «Лицем до лиця»

26 вересня, середа

Особливості паліативного лікування в контексті
Терешкевич Галина
персоналітичної біоетики.
Тарасівна (сестра Діогена),
к. н. з держуправління, доцент
Глобальні процеси та гуманізація політики щодо
Вольф Олександр
невиліковно хворих у деяких країнах світу та
Олександрович,
Україні.
магістр соціальної роботи

Менеджер компоненту «Паліативна допомога» програми «Громадське здоров'я»
МФ «Відродження»
Віце-президент Харківського обласного
благодійного фонду «Соціальна служба
допомоги»
Голова правління Благодійної організації
«Янгол милосердя», м. Донецьк

Обговорення та внесення пропозицій до Резолюції Першого Національного Конгресу з паліативної допомоги.
Перший Національний Конгрес з паліативної допомоги | 26-27 вересня 2012 року | м. Ірпінь
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26 вересня, середа

Секція № 8 «Паліативна допомога онкологічним
хворим»
Модератори: Глушко Любомир Володимирович,
Лісецький Віталій Адамович, Осинський Дмитро
Сергійович
Розробка стандартів та протоколів надання паліативної допомоги онкологічним хворим.

14

Конференц-зал № 1
Доповідачі
Осинський Дмитро
Сергійович,
к.м.н.

Заступник головного лікаря Київського міського клінічного онкологічного центру, головний позаштатний спеціаліст ГУОЗ м. Києва
зі спеціальності «Онкологія»
Особливості паліативної допомоги хворим на рак
Глушко Любомир
Завідувач кафедри терапії і сімейної медилегень.
Володимирович,
цини факультету післядипломної освіти Івад.м.н., професор
но-Франківського національного медичного
університету
Знеболення при паліативній терапії хворих на рак. Лісецький Віталій Адамович, Професор кафедри анестезіології та реанід.м.н., професор
матології Української військово-медичної
академії
Організація паліативної опіки хворим в структурі
Парамонов Віктор
Головний лікар Комунального закладу "Черонкологічної допомоги населенню.
Володимирович
каський обласний онкологічний диспансер"
Черкаської обласної ради
Проблема кахексії в паліативній онкології.
Шляга Ірина Володимирівна Обласний позаштатний спеціаліст з питань
паліативної допомоги УОЗ Черкаської ОДА,
Черкаський обласний онкологічний диспансер
Місце циторедуктивної мастектомії в лікуванні
Завізіон Віктор Федорович, Доцент кафедри онкології та медичної радіорозповсюдженого раку молочної залози.
к.м.н., доцент
логії Дніпропетровської медичної академії
Гемостатична терапія при паліативних операціях з
Білозорова Ганна
Лікар-анестезіолог КЗ "Дніпропетровська
приводу раку молочної залози.
Костянтинівна
міська багатопрофільна клінічна лікарня №4"
Організація допомоги паліативним пацієнтам:
Чернець Олександр
Сімейний лікар м. Кам'янець-Подільський
нотатки сімейного лікаря
Вікторович
Хмельницької обл., Член Асоціації сімейних
лікарів
Обговорення та внесення пропозицій до Резолюції
Першого Національного Конгресу з паліативної
допомоги.
17:00 – 18:30

Секція № 9 «Удосконалення паліативної
допомоги хворим на туберкульоз та ВІЛінфекцію/СНІД»
Модератори: Щербінська Алла Михайлівна,
Матусевич Валентина Георгіївна, Сторожук
Людмила Анатоліївна
Догляд та підтримка паліативних пацієнтів з ВІЛ/
СНІД.
Паліативна допомога як невідкладна складова
медичної допомоги ВІЛ-інфікованим та хворим
на СНІД в Україні.

Конференц-зал № 2
Доповідачі
Агеєва Ірина
Сторожук Людмила
Анатоліївна

Організація надання паліативної допомоги хворим на туберкульоз: стан, проблеми та перспективи.

Василькова Алла
Миколаївна

Надання паліативної допомоги пацієнтам з ВІЛ/
СНІД в Миколаївській області.
Фільм «Паліативна допомога хворим на СНІД».

Стаханова Світлана
Михайлівна
Роханський Андрій
Олегович,
к.м.н.

Керівник відділу програмного гран менеджменту Всеукраїнської мережі ЛЖВ
Начальник відділу організації медико-соціальної допомоги Управління щодо протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/
СНІДу та іншим соціально небезпечним
захворюванням
Начальник відділу організації медикосоціальної допомоги Управління щодо
протидії туберкульозу Державної служби
України з питань протидії ВІЛ-інфекції/
СНІДу та іншим соціально небезпечним
захворюванням
Начальник стаціонарного відділення Миколаївського обласного Центру СНІД
Директор Громадської організації «Інститут правових досліджень і стратегій»
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Надання паліативної та хоспісної допомоги у
Вінницькому обласному центрі СНІД. Розвиток
паліативної допомоги у Вінницький області.

Матковський Ігор
Анатолійович

Документування порушень прав пацієнтів з ВІЛ

Котенко Ганна Григорівна

Оцінка паліативної допомоги для хворих на туберкульоз в Україні.

Матусевич Валентина
Георгіївна,
к.м.н.

Головний позаштатний спеціаліст з паліативної допомоги ГУОЗ Вінницької ОДА,
головний лікар вінницького обласного
центру СНІД
Голова Рівненського осередку ВГО «Українська ліги хоспісної та паліативної допомоги», Рівненське відділення ВГО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ»
Старший науковий співробітник ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології»

Обговорення та внесення пропозицій до Резолюції Першого Національного Конгресу з паліативної допомоги.
Секція № 10 «Особливості роботи медичних
сестер з паліативними хворими: складності та
Конференц-зал № 6
основні навики догляду»
Модератори: Шатило Віктор Йосипович,
Ястремська Світлана Олександрівна, Івашко
Доповідачі
Галина Миколаївна
Роль медсестри в паліативній та хоспісній допо- Шатило Віктор Йосипович, Ректор КВНЗ «Житомирський інститут
мозі.
д.м.н., доцент
медсестринства»
Підготовка медичних сестер до роботи в паліаБразалій Людмила
Викладач-методист, Голова циклової комітивній медицині.
Павлівна
сії Черкаського медичного коледжу
Опыт Красного Креста Украины в организации
Карина Наталия Георгиевна Зав. отделом медикосоциальных прохосписной поддержки лиц пожилого возраста.
грамм и помощи населению при чрезвычайных ситуациях Национального комитета Общества Красного Креста Украины
Профілактика професійного вигорання та моти- Івашко Галина Миколаївна Головний позаштатний спеціаліст МОЗ
вація медичних сестер, які надають допомогу
України зі спеціальності «Сестринська
паліативним хворим.
справа», Президент Асоціації медичних
сестер України
Особливості догляду «Домашня опіка».
Курницька Галина Іванівна Старша медична сестра відділення «Домашня опіка» БУ «Шпиталь імені Митрополита Андрея Шептицького», м. Львів
Особливості роботи середніх та молодших меЦаренко Тетяна Василівна Старша медична сестра відділення паліадичних працівників у відділенні паліативної
тивної допомоги «Хоспіс» Київської місьдопомоги «Хоспіс» Київської МКЛ №2
кої клінічної лікарні №2
Профілактика пролежнів у хронічно хворих –
Овчаренко Ірина
Старша медична сестра Івано-Франківпрактичні поради
Богданівна
ської обласної лікарні «Хоспіс»
Роль медичної сестри в забезпеченні догляду паГетманчук Тетяна
Старша медична сестра
ліативних хворих у Волинській обласній лікарні
Михайлівна
Волинської обласної лікарні «Хоспіс»
«Хоспіс».
Обговорення та внесення пропозицій до Резолюції Першого Національного Конгресу з паліативної допомоги.
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27 вересня 2012 року, четвер
8:00 – 9:00

Конференц-зал «Імперіал»
Загальні збори членів ВГО «Українська ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги»
Модератор: Князевич Василь Михайлович

27 вересня, четвер

9:30 – 11:00

Секція № 11 «Підготовка кадрів та наукова
Конференц-зал «Імперіал»
робота за напрямком паліативна допомога»
Модератор: Зозуля Іван Савович, Губський
Доповідачі
Юрій Іванович, Чернишенко Тетяна Іванівна
Діяльність МОЗ України щодо забезпечення під- Чернишенко Тетяна Іванівна Директор ДУ «Центральний методологічний
готовки лікарів та середніх медичних працівників
кабінет підготовки молодших спеціалістів
з питань надання паліативної допомоги.
МОЗ України»
Підготовка медичних капеланів для роботи з
отець Ігор Бойко,
Викладач, доцент кафедри богослов'я
паліативними хворими.
доктор морального
Українського Католицького Університету,
богослов'я, к.ф.н.
Священик УКГЦ
Удосконалення викладання паліативної та хоспісГлушко Любомир
Завідувач кафедри терапії і сімейної меної допомоги на етапі післядипломної підготовки
Володимирович,
дицини факультету післядипломної освіти
лікарів-терапевтів та лікарів загальної практики
д. м. н, професор
Івано-Франківського національного медич– сімейної медицини.
ного університету
Впровадження міжнародних навчальних програм
Тимошевська Вікторія
Директор програми «Громадське здоров'я»
з паліативної допомоги в Україні.
Борисівна, к.м.н.
МФ «Відродження»
Актуальні питання професійного розвитку фахів- Висоцька Ольга Іванівна, Директор Українського тренінгового Центру
ців первинної медико-санітарної допомоги Україк.м.н., доцент
сімейної медицини Національного медичнони з паліативної та хоспісної медицини.
го університету імені О.О. Богомольця
Роль духовних навчальних закладів у підготовці свя- Протоієрей Павло Мельник, Викладач Київської православної богощеннослужителів у справі паліативної допомоги.
кандидат богословських наук словської академії УПЦ КП
Стан та проблеми підготовки медичних кадрів з
Царенко Анатолій
Доцент кафедри паліативної і хоспісної мепитань паліативної та хоспісної допомоги у заВолодимирович,
дицини НМАПО ім. П. Л. Шупика, Завідувач
кладах післядипломної освіти.
к.м.н., доцент
відділу ДП «Інститут паліативної та хоспісної
медицини» МОЗ України, Радник Голови Правління ВГО «Українська ліга сприяння розвитку
паліативної та хоспісної допомоги»
Аніщенко Алла Петрівна, Голова Правління Харківської обласної гроСоціальний проект місцевого самоврядування
к.пед.н.
мадської організації «Соціальний всесвіт»
територіальної громади м. Харкова «Створення
громадської волонтерської молодіжної служби
хоспісної допомоги «Ера милосердя».
Обговорення та внесення пропозицій до Резолюції Першого Національного Конгресу з паліативної допомоги
9:30 – 11:00

Секція № 12 «Паліативна допомога в геріатрії
та психіатрії»
Модератори: Чайковська Віра Володимирівна,
Марута Наталія Олександрівна, Чабан Олег
Созонтович, Фільц Олександр Орестович
Становлення служби паліативної допомоги людям похилого віку в Україні: медичні та соціальні
аспекти.

Психологія відносин в сім’ях, де є пацієнти з «катастрофічним» діагнозом, психотерапія та психологічна корекція синдрому вигорання у родичів
пацієнтів.
Роль багаторівневої геріатричної підготовки для
системи паліативної допомоги в Україні.
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Конференц-зал «Консул»
Доповідачі
Чайковська Віра
Володимирівна,
д.м.н., професор

Завідувач лабораторії соціальної геронтології Інституту геронтології НАМН
України, Професор кафедри терапії і геріатрії НМАПО ім. П.Л. Шупика, Головний
позаштатний спеціаліст зі спеціальності
«Геріатрія» МОЗ України, Заступник
Голови Правління ВГО «Українська ліга
сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги»
Професор кафедри психології та педагоЧабан Олег Созонтович,
д.м.н., професор, академік АНВО гіки медико-психологічного факультету
України
Національного медичного університету
імені О. О. Богомольця
Стаднюк Леонід Антонович, Завідувач кафедри терапії і геріатрії
д.м.н., професор
НМАПО ім. П.Л. Шупика
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Марута Наталія Олександрівна, Заступник директора з наукової род.м.н., професор
боти, Керівник відділу неврозів та граничних станів ДУ «Інститут неврології,
психіатрії та наркології НАМН України»,
Головний спеціаліст МОЗ України за
спеціальністю «Психіатрія»
Перспективи розвитку паліативної допомоги
Пінчук Ірина Яківна,
Головний лікар КЛПУ «Міська психопацієнтам з деменцією в Донецькій області.
д.м.н.
неврологічна лікарня №2 м. Донецька»,
головний психіатр УОЗ Донецької ОДА
Регіональне україно-бельгійське співробітництво
Базік Жанна Миколаївна
Завідувач відділення паліативної медицини КЗ «Черкаська обласна психів галузі паліативної терапії. Досвід соматопсихіатрична лікарня» Черкаської обласної
атричного відділення з блоком паліативної тераради
пії Черкаської обласної психіатричної лікарні.
Доцільність організації етапної медико-психолоХаджинова Наталія
Начальник управління санаторно-курортгічної реабілітації онкологічних хворих: віковий
Афанасіївна,
ного лікування Департаменту реформ та
аспект.
к.м.н.
розвитку медичної допомоги МОЗ України
Особливості надання паліативної допомоги геЯщенко Володимир Іванович Головний лікар Чернігівської обласної
ріатричним пацієнтам з сомато-неврологічною
психоневрологічної лікарні
патологією.
Обговорення та внесення пропозицій до Резолюції Першого Національного Конгресу з паліативної допомоги.
9:30 – 11:00

Секція № 13 «Правові аспекти паліативної
Конференц-зал № 1
допомоги»
Модератори: Сенюта Ірина Ярославівна,
Доповідачі
Жмурко Ольга Петрівна, Роханський Андрій
Права паліативних пацієнтів крізь призму КонСенюта Ірина Ярославівна, Президент ВГО «Фундація медичного права
венції про захист прав людини та основоположк.юр.н., доцент
та біоетики України»
них свобод.
Особливості надання паліативної допомоги в Новицький Євген Павлович Керівник правозахисної програми Кримміській та сільській місцевості.
ського Республіканського Благодійного
Фонду «Світ Криму»
Шляхи захисту прав паліативних хворих.
Роханський Андрій
Директор Громадської організації «Інститут
Олегович, к.м.н.
правових досліджень і стратегій»
Розгляд випадку: Забезпечення доступу до адекСветіков Олексій
Керівник центру з надання безоплатної
ватного знеболення для пацієнта з СєверодоОлексійович
правової допомоги м. Сєверодонецьк Лунецька Луганської області.
ганської області
Правнича та медико-соціальна підтримка хворих
Жила Анатолій
Доцент кафедри соціальної медицини, екона невиліковні хвороби як важлива складова соВолодимирович,
номіки охорони здоров'я ФПО ДЗ «Луганціального захисту даних контингентів.
доцент, к. м. н, докт. філософ. ський державний медичний університет»
в галузі права
Організація правової допомоги пацієнтам з неКотенко Ганна Григорівна Голова Рівненського осередку ВГО «Укравиліковними діагнозами в стаціонарі та вдома в
їнська ліга хоспісної та паліативної допомоРівненській області.
ги», Рівненське відділення ВГО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ»
Фільм «Ліки за грантами».
МФ «Відродження»
Обговорення та внесення пропозицій до Резолюції Першого Національного Конгресу з паліативної допомоги.

27 вересня, четвер

Особливості паліативної допомоги в психіатрії.
Досвід роботи, проблеми, недоліки.

9:30 – 11:00

Секція № 14 Круглий стіл «Обмін досвідом
роботи закладів охорони здоров'я, що надають
паліативну допомогу»
Модератори: Воронін Анатолій Васильович,
Cілін Костянтин Олексійович, Бачинський
Володимир Іванович, Москвяк Євген
Йосипович
Діяльність відділення паліативної допомоги Київської міської клінічної лікарні №2.
Досвід роботи Харківського обласного центру
паліативної медицини "Хоспіс" з паліативної допомоги неонкологічним хворим.

Конференц-зал № 2

Доповідачі
Воронін Анатолій
Васильович
Гончаренко Олександр
Анатолійович

Головний лікар Київської міської клінічної
лікарні № 2
Заступник головного лікаря з медичної
частини Харківського обласного центру
паліативної медицини «Хоспіс»

Перший Національний Конгрес з паліативної допомоги | 26-27 вересня 2012 року | м. Ірпінь

17

УКР
Як нам облаштувати паліативний сектор медицини: роздуми, практика.

27 вересня, четвер

Організація роботи, проблеми та шляхи їх вирішення у Волинській обласній лікарні «Хоспіс».
Особливості роботи хоспісу в умовах великого
міста.

Філенко Олександр
Григорійович

Лікар-онколог, заступник головного лікаря з
організаційно-методичної роботи Кримського
республіканського закладу «Онкологічний клінічний диспансер», Голова кримського протиракового товариства «Антітнео»
Бачинський Володимир
Головний лікар Волинської обласної лікарні
Іванович
«Хоспіс»
Москвяк Євген Йосипович, Головний лікар лікарні «Хоспіс» м. Львова,
к.м.н.
Головний позаштатний спеціаліст головного управління охорони здоров`я з паліативної допомоги
Андріїшин Людмила
Головний лікар Івано-франківської обласної
Іванівна
лікарні «Хоспіс»
Онисько Надія Степанівна Головний лікар Виноградівської районної
лікарні Закарпатської області

Досвід створення служби паліативної допомоги у
Івано-франківській області.
Досвід переходу виїзної амбулаторної служби
паліативної допомоги в систему центральної
районної лікарні.
Досвід створення та функціонування хоспісу За- Cілін Костянтин Олексійович Голова Запорізького Обласного Комітету
порізького Обласного Комітету Товариства ЧерТовариства Червоного Хреста України
воного Хреста України і Управління соціального
захисту Запорізької ОДА
Обговорення та внесення пропозицій до Резолюції Першого Національного Конгресу з паліативної допомоги.
11:30 – 13:00

Секція № 15 Майстер-клас
Спілкування з пацієнтами та їх родичами на
заключному етапі.

Мартін Зорге

Конференц-зал «Імперіал»
Завідувач кафедри медсестринської справи, Карітас Відень – мобільний хоспіс.
(Відень, Австрія)

11:30 – 13:00

Секція № 16 Майстер - клас «Успішний
фандрейзинг в паліативній допомозі»
Фандрейзинг в закладі паліативної допомоги.
Навички підготовки написання проектних пропозицій для залучення грантових коштів.

Конференц-зал «Консул»
Подберёзкин Максим
Александрович
Шевчук Володимир
Анатолійович

Заместитель директора по вопросам стратегии и развития ОБО "Белорусский детский хоспис" (Минск, Белоруссия)
Голова правління Благодійної організації
«Спільне об’єднання соціум», Член правління ВГО «Українська ліга сприяння розвитку
паліативної та хоспісної допомоги»
(м. Виноградів, Закарпатська обл.)

11:30 – 13:00

Секція № 17 Майстер - клас
Практика надання паліативної допомоги вдома:
досвід Бельгії.

Шаповал Галина

Конференц-зал № 1
Медсестра паліативного відділу Бельгійського центру допомоги вдома (Бельгія)

11:30 – 13:00

Секція № 18 Сателітна секція кампанії Stopбіль
«Роль інформування та мобілізації людей для
залучення підтримки та вирішення проблеми доступу до знеболення»
Використання нових медіа та робота зі ЗМІ задля
порушення дискусії про проблему.
Групи підтримки як інструмент мобілізації.

Конференц-зал № 2
Колесникова Надія
Володимирівна

Координатор кампанії Stopбіль
МФ «Відродження»

14:30 – 15:00

Конференц-зал «Імперіал»
Заключне пленарне засідання
Модератор: Князевич Василь Михайлович
Прийняття Резолюції Конгресу.
Урочисте закриття Конгресу.
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26 сентября 2012 року, среда
10:30 – 11:30

11:30 – 12:00

Пресс конференция, Конференц-зал «Империал»
12:00 – 14:00

Первое пленарное заседание
Модераторы: Князевич Василий Михайлович,
Толстанов Александр Константинович,
Дроздова Лидия Николаевна
Задачи государства в деле развития системы
паллиативной помощи в Украине
Паллиативная помощь как важный фактор социальной политики государства
Научное обеспечение развития системы паллиативной помощи в Украине
Достижение баланса между контролем и доступом подконтрольных веществ для обеспечения
качественной паллиативной помощи
Роль и место паллиативной помощи в жизни
человека и общества

Конференц-зал «Империал»
Докладчики
Толстанов Александр
Константинович
Дроздова Лидия
Николаевна
Сердюк Андрей
Михайлович,
академик НАМН Украины,
д.м.н., профессор
Тимошенко Владимир
Андреевич,
ген.-л., д.ю.н.
Князевич Василий
Михайлович,
д.м.н.
Чайковская Дзвенислава
Романовна,
магистр управления
здравоохранения,
академический эксперт по
паллиативной помощи

Первый заместитель Министра здравоохранения Украины
Заместитель Министра социальной политики Украины
Президент Национальной Академии медицинских наук Украины
Глава Государственной службы Украины
по контролю за наркотиками

Председатель Правления ВОО «Украинская лига содействия развитию паллиативной и хосписной помощи»
Изучение потребностей в паллиативной помощи
Директор БО «Госпиталь имени Митропов Украине: представление результатов социололита Андрея Шептицкого», Национальный
гического исследования
координатор программы направления
«Здоровье» Международного благотворительного фонда «Каритас Украина», Член
правления ВОО «Украинская лига содействия развитию паллиативной и хосписной
помощи»
Паллиативная помощь в Европе – аналитичеЕжи Хуберт Ярош
Заведующий отделом анестезиологии инский подход
д.м.н., профессор
тенсивной терапии в паллиативных отделениях Мемориального онкологического
центра Марии Складовской-Кюри, эксперт
ВОЗ по паллиативной помощи в Республике Молдова, Армении, Таджикистане,
Румынии (Варшава, Польша)
Духовная составляющая паллиативной помощи. о. д-р Арнальдо Панграцци Профессор Международного Богословского Института душпасторства в сфере
Европейский опыт.
охраны здоровья (Рим, Италия)
Паллиативная помощь и доступ к обезболиваКеллавей Мэри
Директор Международной Инициативы
нию: медлить больше нельзя.
«Паллиативная помощь» Программы «Общественное здоровье» Фонда Открытого
общества (Нью-Йорк, США)
Паллиативная помощь детям в России
Сонькина Анна
Врач-педиатр, основатель Сообщества
Александровна
за паллиативную помощь детям (Москва,
Россия)
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Конференц-зал «Империал»
Торжественное открытие Конгресса
Модератор: Князевич Василий Михайлович
Приветствие и представление гостей и участников. Князевич Василий Михайлович, Председатель Правления ВОО «Украинская лига содействия развитию паллиативной ихосписной помощи»
Приветствие Вице-премьер-министра Украины – Министра здравоохранения Украины Богатырёвой Р.В.
Приветствие Вице-премьер-министра Украины – Министра социальной политики Украины Тигипко С.Л.
Приветствие Первого Президента Украины Кравчука Л.М.
Приветствие Кардинала Любомира Гузара
Приветствие Европейской ассоциации паллиативной помощи
Приветствие директора Международного фонда «Возрождение» Быстрицкого Е.К.
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РУС
15:00 – 16:30

Секция № 1«Организационные основы
системы паллиативной помощи в Украине»
Модераторы: Князевич Василий Михайлович,
Толстанов Александр Константинович,
Яковенко Игорь Валентинович
Национальная Стратегия развития паллиативной помощи в Украине

26 вентября, среда

Состояние и организация службы паллиативной
ихосписной медицины: украинское измерение

Проблемы организации паллиативной помощи
инкурабельным онкологическим больным и поиск путей их решения

Конференц-зал «Империал»
Докладчики
Князевич Василий
Михайлович,
д.м.н.
Губский Юрий Иванович,
член-кор. НАМН Украины,
д.м.н., профессор

Демографическая ситуация. Характеристика
показателей смертности за последние годы в
Украине
Консолидирующая роль областных центров
хосписной помощи в системе паллиативной помощи Украины
Разработка раздела «Паллиативная
помощь»Государственной программы «Здоровье 2020: украинское измерение».

Введенская Елена
Станиславовна,
к.м.н.,
член Европейской
ассоциации паллиативной
помощи
Голубчиков Михаил
Васильевич,
д.м.н., профессор
Экзархов Виталий
Александрович,
к.м.н., доцент
Царенко Анатолий
Владимирович,
к.м.н., доцент

Разработка концепции создания и деятельности
социально-медицинского центра паллиативной
помощи

Яковенко Игорь
Валентинович,
к.экон.н., доцент

Роль церковнослужителей в уходе за тяжелобольными
Разработка алгоритма паллиативной помощи в
Одесской области

Владыка Сергий
Волков Петр Георгиевич

Председатель Правления ВОО «Украинская лига содействия развитию паллиативной и хосписной помощи»
Директор ГП «Институт паллиативной и
хосписной медицины» МЗ Украины,
Заведующий кафедрой паллиативной и хосписной медицины НМАПО имени П.Л. Шупика, Заместитель Председателя Правления
ВОО «Украинская лига содействия развитию
паллиативной и хосписной помощи»
ГБУЗНО «Нижегородский областной центр
по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями», Руководитель Нижегородской общественной инициативы в поддержку развития паллиативной
помощи (Нижний Новгород, Россия)
Руководитель ГУ «Центр медицинской
статистики Министерства здравоохранения Украины»
Главныйврач Харьковского областного
центра паллиативной медицины «Хоспис»
Доцент кафедры паллиативной и хосписной медицины НМАПО имени П.Л. Шупика,
Заведующий отделом ГП «Институт паллиативной и хосписной медицины» МЗ Украины, Советник Председателя Правления
ВГО «Украинская лига содействия развитию паллиативной и хосписной помощи»
Доцент Киевского университета имени Бориса Гринченко, Советник Председателя Правления ВОО «Украинская лига содействия развитию паллиативной и хосписной помощи»
Дом Милосердия, г. Донецк
Главный врач, Председатель Правления КУ
«Одесский областной госпиталь инвалидов ВВВ»

Обсуждение и внесение предложений в Резолюцию Первого Национального Конгресса по
паллиативной помощи
15:00 – 16:30

Секция № 2 «Обеспечение адекватного
Конференц-зал «Консул»
обезболивания в паллиативной помощи»
Модераторы: Ошлянская Елена Анатольевна,
Андриишин Людмила Ивановна, Шлапак Игорь
Докладчики
Порфирьевич
Роль фармакологической терапии в ведении
Кобеляцкий Юрий Юрьевич, Заведующий кафедрой анестезиологии
хронического болевого синдрома при предоставд.м.н., профессор
интенсивной терапии Днепропетровской
лении паллиативной помощи
медицинской академии МЗ Украины
Эффективный контроль хронического болевого
Андриишин Людмила
Главный врач Ивано-Франковской областсиндрома в условиях ограниченного доступа к
Ивановна
ной больницы «Хоспис», Ассистент кафелечебным препаратам
дры Ивано-Франковского национального
медицинского университета, вице-президент Благотворительного фонда «Мать
Тереза», Член правления «Украинская лига
содействия развитию паллиативной и хосписной помощи»
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РУС
Лечение хронического болевого синдрома у онкологических больных

Опыт лечения хронического болевого синдрома у
инкрабельных онкологических больных в отделении паллиативной медицины КМКОЦ
Изучение ассортимента наркотических анальгетиков и противорвотных средств в формулярах
Великобритании и Украины

Тактика лечения хронической раковой боли

Ошлянская Елена
Анатольевна,
д.м.н., профессор
Исаев Виктор Павлович,
к.м.н.

Ведущий научный сотрудник института ГУ
«ИПАГ НАМН Украины»

Калачев Алексей
Владимирович
Прокип София Евгеньевна

Радчук Игорь Петрович

Расчет потребностей и потребления опиоидов в
Украине

Дацюк Наталия Олеговна

Проблема доступа к обезболиванию. Экономические аспекты

Чернец Александр
Викторович

Заведующий отделением интенсивной
терапии гипербаричной оксигенации Донецкого областного противоопухолевого
центра, ассистент кафедры анестезиологии, ИТ, медицины неотложных состояний
и лабораторной диагностики ФИПО ДонНГУ
им.М.Горького
Заведующий отделением паллиативной
медицины Киевского городского клинического онкологического центра
Старший лаборант кафедры организации и экономики фармации и технологии
лекарств факультета последипломного
образования Львовского национального
медицинского университета имени Данила
Галицкого
Врач кабинета противоболевой терапии
Житомирского областного онкологического диспансера
Ассистент кафедры организации и экономики фармации Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца
Семейный врач г. Каменец-Подольского,
Хмельницкой обл., Член Ассоциации семейных врачей

Обсуждение и внесение предложений в Резолюцию Первого Национального Конгресса по паллиативной помощи
15:00 – 16:30

Секция № 3 «Психологическая составляющая
паллиативной помощи»
Модератор: Максименко Сергей Дмитриевич,
Ващук Светлана Григорьевна, Фильц
Александр Орестович
Психологические факторы паллиативной и хосписной помощи: личностные детерминанты

Актуальные вопросы предоставления психологической помощи тяжелобольным детям в условиях многопрофильной больницы
Психологическая поддержка родственников
паллиативных больных
Психологическая помощь паллиативным больным
Медико-психологическая помощь лицам, осуществляющим уход за инкрабельными онкологическими больными
Опыт подготовки волонтеров для работы с онкобольными детьми и их родственниками в период
их пребывания на стационарном лечении
Фильм «50 мг недостаточно»
Обсуждение и внесение предложений в Резолюцию Первого Национального Конгресса по
паллиативной помощи

Конференц-зал №1
Докладчики
Максименко Сергей
Дмитриевич,
д.психол.н.,
профессор,
академик НАПНУкраины

Аноприенко Елена
Васильевна
Максимова Зоя
Владимировна
Ващук Светлана
Григорьевна
Кужель Инна Романовна,
к.м.н.
Тичковский Евгений
Владимирович

Директор Института психологии имени
Г.С. Костюка НАПН Украины, декан медико-психологического факультета Национального медицинского университета
имени А.А. Богомольца, Академик-секретарь отделения психологии, возрастной
физиологии и дефектологии Национальной
АПН Украины
Заведующий Центром медико-психологической, социально-реабилитационной
помощи НДСЛ «ОХМАТДЕТ»
Врач-психолог отделения паллиативной
помощи «Хоспис», Киевская городская
клиническая больница №2
Руководитель проекта «СТОП БОЛЬ» Ровенского областного отделения ВБО «Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ)»
Врач-психолог отделения паллиативной
медицины Киевского городского клинического онкологического центра
Врач-психиатр детский, травматерапевт,
Центр психотерапевтической помощи
«ТРАВМАТЕРАПИЯ»
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26 сентября, среда

Синдром хронической боли в детской ревматологии
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РУС

26 вентября, среда

15:00 – 16:30

Секция № 4 «Особенности паллиативной
Конференц-зал №2
помощи в педиатрии»
Модераторы: Антипкин Юрий Геннадиевич,
Дубинина Татьяна Юрьевна, Горчакова Анна
Докладчики
Георгиевна
Стандарты и протоколы предоставления паллиа- Дубинина Татьяна Юрьевна Главный специалист Департамента охраны
тивной помощи в педиатрии
материнства, детства и санитарного обеспечения, отдела организации медицинской помощи детям МЗ Украины
Социально-педиатрическая концепция помощи
Мартынюк Владимир
Директор Украинского медицинского цендетям с хронической патологией нервной сиЮрьевич,
тра реабилитации детей с органическими
стемы
к.м.н., доцент
поражениями нервной системы МЗ Украины, зав. кафедрой детской неврологии и
медико-социальной реабилитации НМАПО
им. П.Л. Шупика
Педиатрическая паллиативная помощь: опыт и
Полевиченко Елена
Федеральный научно-клинический центр
проблемы развития
Владимировна,
детской гематологии, онкологии и иммуд.м.н., профессор
нологии им. Дмитрия Рогачева Министерства здравсоцразвития России (Москва,
Россия)
Проблемы предоставления паллиативной помоКлимнюк Григорий
Научный руководитель отдела детской
щи детям с онкозаболеваниями
Иванович,
онкологии Национального Института рака
к.м.н.
МЗ Украины
Хосписная помощь детям в Украине
Лавренюк Лариса
Президент БО«Фонд помощи онкобольным
Николаевна
детям «Краб»
Современные этические дилеммы выхаживания
Давыдова Юлия
Руководитель отделения акушерских продетей, родившихся со слишком низкой массой
Владимировна,
блем экстрагенитальной патологии ГУ
тела
д.м.н, профессор
«Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины»
Организация медико-психологической помощи
Мешкова Елена
Заместитель генерального директора по
детям в НДСЛ «ОХМАТДЕТ» как составляющей
Михайловна,
организационно-методической работе Насистемы предоставления паллиативной и хок.м.н.
циональной детской специализированной
списной медицины
больницы «ОХМАТДЕТ» МЗ Украины
Модели оказания детской паллиативной помощи Горчакова Анна Георгиевна Директор Белорусского детского хосписа,
в Республике Беларусь
Преподаватель БелМАП
Проблемы паллиативной медицины в интенсивЯрославская Светлана
Доцент кафедры анестезиологии и интенной терапии
Николаевна,
сивной терапии Национального медицинк.м.н.
ского университета имени А.А. Богомольца
Перспективы оказания паллиативной помощи
Ененко Елена Юрьевна
Председатель Луганского областного
детскому населению Луганской области
фонда имени Юрия Ененко, Главный внештатный специалист по паллиативной и
хосписной помощи ГУОЗ Луганской ОГА
Обсуждение и внесение предложений в Резолюцию Первого Национального Конгресса по
паллиативной помощи
15:00 – 16:30

Секция № 5 «Роль общественности
(общественных, религиозных, волонтерских,
благотворительных организаций) в
паллиативной помощи»
Модераторы: Пыриг Любомир Антонович,
Брацюнь Леся Петровна
Этические основы паллиативной помощи

Конференц-зал №6

Пыриг Любомир Антонович,
д.м.н., профессор, член-корр.
НАН Украины, академик
НАМН Украины
Паллиативная помощь – новый стиль и подход к
Брацюнь Леся Петровна
целостному лечению и ее связь с религиозным
мировоззрением

22

Докладчики
Заведующий кафедрой нефрологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика
МЗ Украины
Исполнительный директор ВОО «Украинская лига содействия развитию паллиативной и хосписной помощи», Ассистент
кафедры паллиативной и хосписной медицины НМАПО имени П.Л. Шупика
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РУС
Страдания пациентов под конец их жизни. Хосписная опека в Польше – альтернатива эвтаназии
Особенности паллиативного лечения в контексте
персональной биоэтики
Глобальные процессы и гуманизация политики
в отношении неизлечимо больных в некоторых
странах мира и Украины
Не хлебом единым будет жить человек...

Отец Владимир Винтонив

священник, капеллан Ивано-Франковского хосписа УГКЦ
Гебальська Анна Адамовна Университет Кардинала Стефана Вышинского (Польша)
Терешкевич Галина
Тарасовна
(сестра Диогена),
к. н. госуправления, доцент
Вольф Александр
Александрович,
магистр социальной работы
Агафонов Владимир
Иванович

Духовные и морально-этические аспекты гуманизации относительно неизлечимо больных

Огирко Олег Васильевич,
доктор философии, доцент

Деятельность ОО «Ассоциация христианских
медсестер и волонтеров «Благо»в паллиативной
помощи больным и их семьям
Обсуждение и внесение предложений в Резолюцию Первого Национального Конгресса по
паллиативной помощи

Протоиерей Ильницкий
Николай

Доцент кафедры философии и экономики
курса биоэтики Львовского национального медицинского университета имени
Данила Галицкого
Ассистент кафедры паллиативной и хосписной медицины НМАПО имени П.Л. Шупика, Член правления «Украинской лиги
содействия развитию паллиативной и
хосписной помощи»
Исполнительный директор, Восточного
регионального Библейского общества
Украины
доцент кафедры экономической теории
и социально-гуманитарных дисциплин
Львовского национального университета
ветеринарной медицины и биотехнологий
Председатель Правления ОО «Ассоциация
христианских медсестер и волонтеров
«Благо»

17:00 – 18:30

Секция № 6 Мастер-класс
Конференц-зал «Империал»
Возможности духовно-психологического сопро- О. д-р Арнальдо Панграцци Профессор Международного Богословвождения умирающих
ского Института душпасторства в сфере
охраны здоровья (Рим, Италия)
17:00 – 18:30

Секция № 7 «Оказание паллиативной помощи
на дому»
Модераторы: Чайковская Дзвенислава
Романовна, Горбатенко Эдуард
Владимирович, Шаповал Галина
Работа выездной мультидисциплинарной команды «Хоспис на дому»

Конференц-зал «Консул»
Докладчики
Горбатенко Эдуард
Владимирович

От пилотных моделей до постоянных структур

Шевчук Владимир
Анатольевич

Функциональные обязанности медсестры выездной паллиативной бригады

Ястремская Светлана
Александровна,
к.б.н., доцент

Опыт Печерского территориального центра
г. Киева в оказании паллиативной помощи на
дому

Некрутова Валентина
Дмитриевна

Опека на дому для пациентов с неизлечимым
диагнозом
Паллиативная помощь на дому силами БФ «Лицом к лицу» в г. Черкассы

Черний Сергей Андреевич
Псюрник Сергей
Валерьевич

Председатель Правления Николаевского
областного благотворительного фонда
борьбы с туберкулёзом «Вита-Лайт», Член
правления ВОО «Украинская лига содействия развитию паллиативной и хосписной
помощи»
Председатель правления Благотворительной организации «Общее объединение социум», Член правления ВОО «Украинская
лига содействия развитию паллиативной и
хосписной помощи»
Директор учебно-научного института
медсестринства Тернопольского государственного медицинского университета
имени И.Я. Горбачевского
Директор Территориального центра социального обслуживания одиноких и малообеспеченных пенсионеров и инвалидов
Печерского района г. Киева
Благотворительная служба милосердия
«Каритас», Тернополь
Благотворительный фонд «Лицом к лицу»
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26 сентября, среда

Практические аспекты душпасторства в хосписе
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РУС
Организация паллиативной помощи на дому в
рамках международной инициативы «Паллиативная помощь»
Рука помощи – опека на дому в г. Харькове.
Хоспис дома: опыт г. Донецка

Шаповал Ксения Юрьевна Менеджер компонента «Паллиативная
помощь» программы«Общественное здоровье» МФ «Возрождение»
Баглаенко Ирина
Вице-президент Харьковского областного
Анатольевна
благотворительного фонда «Социальная
служба помощи»
Трифонова Наталия
Председатель правления БлаготвориСеменовна
тельной организации«Ангел милосердия»,
г. Донецк

Обсуждение и внесение предложений в Резолюцию Первого Национального Конгресса по
паллиативной помощи

26 вентября, среда

17:00 – 18:30

Секция № 8 «Паллиативная помощь
онкологическим больным»
Модераторы: Глушко Любомир Владимирович,
Лисецкий Виталий Адамович, Осинский
Дмитрий Сергеевич
Разработка стандартов и протоколов оказания
паллиативной помощи онкологическим больным

Конференц-зал №1
Докладчики
Осинский Дмитрий
Сергеевич,
к.м.н.

Заместитель главного врача Киевского
городского клинического онкологического
центра, главный внештатный специалист по
специальности «Онкология» ГУЗО, г. Киева
Особенности паллиативной помощи больным
Глушко Любомир
Заведующий кафедрой терапии и семейной
раком легких
Владимирович,
медицины факультета последипломного
д.м.н., профессор
образования Ивано-Франковского национального медицинского университета
Обезболивание при паллиативной терапии больЛисецкий Виталий
Профессор кафедры анестезиологии и реаных раком
Адамович,
ниматологии Украинской военно-медицинд.м.н., профессор
ской академии
Организация паллиативной опеки больных в
Парамонов Виктор
Главный врач Коммунального учреждения
структуре онкологической помощи населению
Владимирович
«Черкасский областной онкологический
диспансер» Черкасского областного совета
Проблема кахексии в паллиативной онкологии
Шляга Ирина Владимировна Областной внештатный специалист по вопросам паллиативной помощи УЗ Черкасской ОГА, Черкасский областной онкологический диспансер
Место циторедуктивной мастэктомии в лечении
Завизион Виктор
Доцент кафедры онкологии и медицинской
распространенного рака молочной железы
Федорович,
радиологии Днепропетровской медицинк.м.н., доцент
ской академии
Гемостатическая терапия при паллиативных опеБелозерова Анна
Врач-анестезиолог КЗ «Днепропетровская
рациях по поводу рака молочной железы
Константиновна
городская многопрофильная клиническая
больница № 4»
Организация помощи паллиативным пациентам:
Чернец Александр
Семейный врач г. Каменец-Подольского
заметки семейного врача
Викторович
Хмельницкой обл., Член Ассоциации семейных врачей
Обсуждение и внесение предложений в Резолюцию Первого Национального Конгресса по паллиативной помощи
17:00 – 18:30

Секция №9 «Совершенствование оказания
паллиативной помощи больным туберкулёзом
и ВИЧ-инфицированным/СПИД»
Модераторы: Щербинская Алла Михайловна,
Матусевич Валентина Георгиевна, Сторожук
Людмила Анатольевна
Уход и поддержка паллиативных пациентов с
ВИЧ/СПИДом
Паллиативная помощь как неотложная составляющая медицинской помощи ВИЧинфицированным и больным СПИДом в Украине
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Конференц-зал № 2
Докладчики
Агеева Ирина
Сторожук Людмила
Анатольевна

Руководитель отдела программного грант
менеджмента Всеукраинской сети ЛЖВ
Начальник отдела организации медико-социальной помощи управления по противодействию ВИЧ-инфекции/СПИДу Государственной службы Украины по вопросам
противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и
другим социально опасным заболеваниям
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Оказание паллиативной помощи пациентам с
ВИЧ/СПИДом в Николаевской области
Фильм «Паллиативная помощь больным СПИДом»
Оказание паллиативной и хосписной помощи в
Винницком областном центре СПИДа. Развитие
паллиативной помощи в Винницкой области
Документирование нарушений прав пациентов
с ВИЧ
Оценка паллиативной помощи для больных туберкулёзом в Украине
Обсуждение и внесение предложений в Резолюцию Первого Национального Конгресса по
паллиативной помощи

Василькова Алла
Николаевна

Начальник отдела организации медикосоциальной помощи управления по противодействию туберкулезу Государственной
службы Украины по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и другим
социально опасным заболеваниям
Стаханова Светлана
Начальник стационарного отделения НиМихайловна
колаевского областного Центра СПИДа
Роханский Андрей
Директор Общественной организации «ИнОлегович, к.м.н.
ститут правовых исследований и стратегий»
МатковскийИгорь
Главный внештатный специалист по паллиаАнатольевич
тивной помощи ГУЗ Винницкой ОГА, главный
врач Винницкого областного центра СПИДа
Котенко Анна Григорьевна Председатель Ровенской организации ВОО
«Украинской лиги хосписной и паллиативной помощи», Ровенское отделение ВОО
«Всеукраинская сеть ЛЖВ»
Матусевич Валентина
Старший научный сотрудник ГУ «НациональГеоргиевна, к.м.н.
ный институт фтизиатрии и пульмонологии»

17:00 – 18:30

Секция №10 «Особенности работы
медицинских сестер с паллиативными
больными: трудности и основные навыки
ухода»
Модераторы: Шатило Виктор Осипович,
Ястремская Светлана Александровна, Ивашко
Галина Николаевна
Роль медсестры в паллиативной и хосписной
помощи
Подготовка медицинских сестер к работе в паллиативной медицине
Опыт Красного Креста Украины в организации
хосписной поддержки лиц пожилого возраста
Профилактика профессионального выгорания и
мотивация медицинских сестер, оказывающих
помощь паллиативным больным
Особенности ухода «Домашняя опека»
Особенности работы средних и младших медицинских работников в отделении паллиативной
помощи «Хоспис» Киевской ГКЛ № 2
Профилактика пролежней у хронически больных: практические советы
Роль медицинской сестры в обеспечении ухода
паллиативных больных в Волынской областной
больнице«Хоспис»
Обсуждение и внесение предложений в Резолюцию Первого Национального Конгресса по паллиативной помощи

Конференц-зал № 6
Докладчики
Шатило Виктор Осипович,
д.м.н., доцент
Бразалий Людмила
Павловна

Ректор КВНЗ «Житомирский институт медсестринства»
Преподаватель-методист, Председатель
цикличной комиссии Черкасского медицинского колледжа
Карина Наталия Георгиевна Заведующая отделом медико-социальных
программ и помощи населению при чрезвычайных ситуациях Национального комитета
Общества Красного Креста Украины
Ивашко Галина Николаевна Главный внештатный специалист МЗ
Украины по специальности «Сестринское
дело», Президент Ассоциации медицинских сестер Украины
Курницкая Галина
Старшая медицинская сестра отделения
Ивановна
«Домашняя опека» БУ «Госпиталь имени
Митрополита Андрея Шептицкого», г. Львов
Царенко Татьяна
Старшая медицинская сестра отделения
Васильевна
паллиативной помощи «Хоспис»Киевской
городской клинической больницы № 2
Овчаренко Ирина
Старшая медицинская сестра Ивано-ФранБогдановна
ковской областной больницы «Хоспис»
Гетманчук Татьяна
Старшая медицинская сестра
Михайловна
Волынской областной больницы «Хоспис»
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26 сентября, среда

Организация оказания паллиативной помощи
больным туберкулезом: состояние, проблемы и
перспективы
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РУС
27 сентября 2012 года, четверг
8:00 – 9:00

Конференц-зал «Империал»
Общее собрание членов ВОО «Украинская лига содействия развитию паллиативной и хосписной помощи»
Модератор: Князевич Василий Михайлович

27 сентября, четверг

9:30 – 11:00

Секция №11 «Подготовка кадров и научная
работа в направлении «паллиативная помощь»
Модераторы: Зозуля Иван Савич, Губский Юрий
Иванович, Чернышенко Татьяна Ивановна
Деятельность МЗ Украины в обеспечении подготовки врачей и средних медицинских работников
по вопросам оказания паллиативной помощи
Подготовка медицинских капелланов для работы
с паллиативными больными

Конференц-зал «Империал»
Докладчики
Чернышенко Татьяна
Ивановна

Директор ГУ «Центральный методологический кабинет подготовки младших специалистов МЗ Украины»
Отец Игорь Бойко,
Преподаватель, доцент кафедры богослодоктор морального
вия Украинского Католического Универсибогословия, к.ф.н.
тета, священник УКГЦ
Совершенствование преподавания паллиативной
Глушко Любомир
Заведующий кафедрой терапии и семейной
и хосписной помощи на этапе последипломной
Владимирович,
медицины факультета последипломного
подготовки врачей-терапевтов и врачей общей
д.м.н, профессор
образования Ивано-Франковского нациопрактики – семейной медицины
нального медицинского университета
Внедрение международных учебных программ
Тимошевская Виктория
Директор программы «Общественное здопо паллиативной помощи в Украине
Борисовна, к.м.н.
ровье» МФ «Возрождение»
Актуальные вопросы профессионального развития
Высоцкая Ольга Ивановна, Директор Украинского тренингового Центра
специалистов первичной медико-санитарной помок.м.н., доцент
семейной медицины Национального медищи Украины по паллиативной и хосписной медицине
цинского университета имени А. Богомольца
Роль духовных учебных заведений в подготовке
Протоиерей Павел Мельник, Преподаватель Киевской православной
священнослужителей в деле паллиативной помощи кандидат богословских наук богословской академии УПЦ КП
Состояние и проблемы подготовки медицинских
Царенко Анатолий
Доцент кафедры паллиативной и хосписной
кадров по вопросам паллиативной помощи в
Владимирович,
медицины НМАПО им. П. Л. Шупика,
учреждениях последипломного образования
к.м.н., доцент
Заведующий отделом ГП «Институт паллиативной и хосписной медицины» МЗ Украины, Советник Председателя Правления ВОО
«Украинская лига содействия развитию
паллиативной и хосписной помощи»
Анищенко Алла Петровна, Председатель Правления Харьковской обСоциальный проект местного самоуправления
к.пед.н.
ластной общественной организации «Сотерриториальной общины г. Харькова «Создание
циальный всесвит»
общественной волонтерской молодежной службы хосписной помощи «Эра милосердия»
Обсуждение и внесение предложений в Резолюцию Первого Национального Конгресса по паллиативной помощи
9:30 – 11:00

Секция № 12 «Паллиативная помощь в
гериатриии психиатрии»
Модераторы: Чайковская Вера Владимировна,
Марута Наталия Александровна, Чабан Олег
Созонтович, Фильц Александр Орестович
Становление службы паллиативной помощи людям пожилого возраста в Украине: медицинские
и социальные аспекты

Конференц-зал «Консул»
Докладчики

Заведующая лабораторией социальной геронтологии Института геронтологии НАМН Украины, Профессор кафедры терапии и гериатрии
НМАПО им. П.Л. Шупика, Главный внештатный
специалист по специальности «Гериатрия» МЗ
Украины, Заместитель Председателя Правления ВОО «Украинская лига содействия развитию паллиативной и хосписной помощи»
Психология отношений в семьях, где есть пациЧабан Олег Созонтович,
Профессор кафедры психологии и педагоенты с «катастрофическим» диагнозом, психод.м.н., профессор, академик гики медико-психологического факультета
терапия и психологическая коррекция синдрома
АНВО Украины
Национального медицинского университевыгорания у родственников пациентов
та имени А.А. Богомольца
Роль многоуровневой гериатрической подготовки Стаднюк Леонид Антонович, Заведующий кафедрой терапии и гериадля системы паллиативной помощи в Украине.
д.м.н., профессор
трии НМАПО им. П.Л. Шупика
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Чайковская Вера
Владимировна,
д.м.н., профессор
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Марута Наталия
Александровна,
д.м.н., профессор

Перспективы развития паллиативной помощи
пациентам с деменцией в Донецкой области

Пинчук Ирина Яковлевна,
д.м.н.

Региональное украинско-бельгийское сотрудБазик Жанна Николаевна
ничество в области паллиативной терапии. Опыт
соматопсихиатрического отделения с блоком
паллиативной терапии Черкасской областной
психиатрической больницы
Целесообразность организации этапной медикоХаджинова Наталия
психологической реабилитации онкологических
Афанасьевна,
больных: возрастной аспект
к.м.н.
Особенности оказания паллиативной помощи
Ященко Владимир Иванович
гериатрическим пациентам с соматоневрологической патологией
Обсуждение и внесение предложений в Резолюцию Первого Национального Конгресса по паллиативной помощи

Заместитель директора по научной работе,
Руководитель отдела неврозов и пограничных состояний ГУ «Институт неврологии,
психиатрии и наркологии НАМН Украины»,
Главный специалист МЗ Украины по специальности «Психиатрия»
Главный врач КЛПУ «Городская психоневрологическая больница №2 г. Донецка»,
главный психиатр УЗ Донецкой ОГА
Заведующая отделением паллиативной
медицины КЗ «Черкасская областная психиатрическая больница» Черкасского областного совета
Начальник управления санаторно-курортного лечения Департамента реформ и развития медицинской помощи МЗ Украины
Главный врач Черниговской областной
психоневрологической больницы

9:30 – 11:00

Секция № 13 «Правовые аспекты
Конференц-зал № 1
паллиативной помощи»
Модераторы: Сенюта Ирина Ярославовна, Жмурко
Докладчики
Ольга Петровна, Роханский Андрей Олегович
Права паллиативных пациентов через призму
Сенюта Ирина Ярославивна, Президент ВОО «Фундация медицинского
Конвенции о защите прав человека и основопок.юр.н., доцент
права и биоэтики Украины»
лагающих свобод
Особенности оказания паллиативной помощи в
Новицкий Евгений Павлович Руководитель правозащитной программы
городе и сельской местности
Крымского Республиканского благотворительного Фонда «Мир Крыма»
Пути защиты прав паллиативных больных
Роханский Андрей Олегович, Директор Общественной организации «Инк.м.н.
ститут правовых исследований и стратегий»
Рассмотрение случая. Обеспечение доступа к
Светиков Алексей
Руководитель центра по предоставлению
Алексеевич
адекватному обезболиванию для пациента с
бесплатной правовой помощи г. СеверодоСеверодонецка Луганской области
нецка Луганской области
Правовая и медико-социальная поддержка неЖила Анатолий
Доцент кафедры социальной медицины,
излечимо больных как важная составляющая
Владимирович,
экономики здравоохранения ФПО ГУ «Лусоциальной защиты данных контингентов
доцент, к. м. н,
ганский государственный медицинский
докт. филос. в области права университет»
Организация правовой помощи пациентам с неКотенко Анна Григорьевна Председатель Ровенской организации ВОО
излечимыми диагнозами в стационаре и на дому
«Украинская лига хосписной и паллиативв Ровенской области
ной помощи», Ровенское отделение ВОО
«Всеукраинская сеть ЛЖВ»
Фильм «Лекарства по грантам»
МФ «Возрождение»
Обсуждение и внесение предложений в Резолюцию Первого Национального Конгресса по паллиативной помощи

27 сентября, четверг

Особенности паллиативной помощи в психиатрии. Опыт работы, проблемы, изъяны

9:30 – 11:00

Секция № 14 Круглый стол «Обмен опытом
работы учреждений здравоохранения,
оказывающих паллиативную помощь»
Модераторы: Воронин Анатолий Васильевич,
Cилин Константин Алексеевич, Бачинский
Владимир Иванович, Москвяк Евгений Иосипович
Деятельность отделения паллиативной помощи
Киевской городской клинической больницы № 2
Опыт работы Харьковского областного центра
паллиативной медицины «Хоспис» по паллиативной помощи неонкологическим больным

Конференц-зал № 2
Докладчики
Воронин Анатолий
Васильевич
Гончаренко Александр
Анатольевич

Главный врач Киевской городской клинической больницы № 2
Заместитель главного врача по медицинской части Харьковского областного центра паллиативной медицины «Хоспис»
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27 сентября, четверг

РУС
Как нам обустроить паллиативный сектор медицины: раздумья, практика.

Филенко Александр
Григорьевич

Врач-онколог, заместитель главного врача
по организационно-методической работе
Крымского республиканского учреждения
«Онкологический клинический диспансер»,
Председатель Крымского противоракового
общества «Антитнео»

Организация работы, проблемы и пути их решения в Волынской областной больнице «Хоспис».
Особенности работы хосписа в условиях большого города

Бачинский Владимир
Иванович
Москвяк Евгений
Иосипович,
к.м.н.

Опыт создания службы паллиативной помощи в
Ивано-Франковской области
Опыт перехода выездной амбулаторной службы
паллиативной помощи в систему центральной
районной больницы
Опыт создания и функционирования хосписа
Запорожского областного комитета Общества
Красного Креста Украины и Управления социальной защиты Запорожской ОГА
Обсуждение и внесение предложений в Резолюцию Первого Национального Конгресса по паллиативной помощи

Андриишин Людмила
Ивановна
Ониско Надежда
Степановна

Главный врач Волынской областной больницы «Хоспис»
Главный врач больницы «Хоспис» г. Львова,
Главный внештатный специалист Главного
управления здравоохранения по паллиативной помощи
Главный врач Ивано-Франковской областной больницы «Хоспис»
Главный врач Виноградовской районной
больницы Закарпатской области

Cилин Константин
Алексеевич

Председатель Запорожского областного
комитета общества Красного Креста Украины

11:30 – 13:00

Секция № 15 Мастер-класс
Общение с пациентами и их родственниками
на заключительном этапе

Мартин Зорге

Конференц-зал «Империал»
Заведующий кафедрой медсестринского дела,
Каритас Вена – мобильный хоспис (Вена, Австрия)

11:30 – 13:00

Секция № 16 Мастер-класс «Успешный
фандрейзинг в паллиативной помощи»
Фандрейзинг в учреждения паллиативной
помощи
Навыки подготовки написания проектных предложений для привлечения грантовых средств

Конференц-зал «Консул»
Подберёзкин Максим
Александрович
Шевчук Владимир
Анатольевич

Заместитель директора по вопросам стратегии и развития ОБО «Белорусский детский хоспис» (Минск, Белоруссия)
Председатель правления Благотворительной
организации «Общее объединение социум»,
Член правления ВОО «Украинская лига содействия развитию паллиативной и хосписной
помощи» (г. Виноградов, Закарпатская обл.)

11:30 – 13:00

Секция № 17 Мастер-класс
Практика оказания паллиативной помощи на
дому: опыт Бельгии

Шаповал Галина

Конференц-зал № 1
Медсестра паллиативного отдела Бельгийского центра помощи на дому (Бельгия)

11:30 – 13:00

Секция № 18 Сателлитная секция кампании
Stopболь
«Роль информирования и мобилизации людей
для привлечения поддержки разрешения проблемы доступа к обезболиванию»
Использование новых медиа и работа со СМИ
для начала дискуссии о проблеме. Группы
поддержки как инструмент мобилизации

Конференц-зал № 2
Колесникова Надежда
Владимировна

Координатор кампании Stopболь
МФ «Возрождение»

14:00 – 15:00

Конференц-зал «Империал»
Заключительное пленарное заседание
Модератор: Князевич Василий Михайлович
Принятие Резолюции Конгресса
Торжественное закрытие Конгресса
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September 26, 2012, Wednesday
Imperial Conference Hall
Solemn opening of Congress.
Moderator: Knyazevych Vasyl Mykhaylovych
Solemn opening of Congress.
Greetings and introduction of guests and participants Knyazevych Vasyl Mykhaylovych, Head of Board of All-Ukrainian League for
fostering palliative and hospice care development National Public Organization
Greetings of Deputy Prime Minister of Ukraine – Minister of Healthcare of Ukraine R.V. Bogatyryova
Greetings of Deputy Prime Minister of Ukraine – Minister of Social Policy of Ukraine S.L. Tigipko
Greetings of First President of Ukraine L.M. Kravchuk
Greetings of Cardinal Lyubomyr Guzar
Greetings European Association of Palliative Care
Greetings of Director of International Renaissance Foundation Ye. K. Bystrytskiy
11:30 – 12:00

Press-Conference, Imperial Conference Hall
12:00 – 14:00

First plenary meeting
Moderators: Knyazevych Vasyl Mykhaylovych,
Tolstanov Olexandr Kostiantynovych
Drozdova Lidia Mykolayivna
Tasks of the state regarding palliative care system
development in Ukraine.
Palliative care as important factor of social policy
in Ukraine.
Scientific support of development of palliative care
system in Ukraine.

Imperial Conference Hall
Speakers

Tolstanov Olexandr
Deputy Head of Minister of Healthcare of
Kostiantynovych
Ukraine
Drozdova Lilia Mykolayivna Deputy Head of Minister of Social Policy of
Ukraine
Serdyuk Andriy
President of National Academy of Medical
Mykhaylovych,
Sciences of Ukraine
member of the National
Academy of Medical Sciences
of Ukraine, doctor of medical
sciences, professor
Achievement of balance between control and acTymoshenko Volodymyr
Head of State service of Ukraine for control
cess to substances under control for ensuring high
Andriyovych,
of drugs
quality of palliative care.
General Lieutenant , doctor of
juridical sciences
Role and place of palliative care in human being life
Knyazevych Vasyl
Head of Board of All-Ukrainian League for
and society
Mykhaylovych,
fostering palliative and hospice care developdoctor of medical sciences ment National Public Organization
Learning of palliative care needs in Ukraine: introChaikivska Dzvenyslava
Director of Metropolitan Andrey Sheptycky
duction of results of sociologic study.
Romanivna,
Hospital Charity Organization, National Comaster of healthcare
ordinator of Program Health of International
administration, academic
Charity Foundation Caritas Ukraine, Member
expert of palliative care
of Board of All-Ukrainian League for fostering
palliative and hospice care development AllUkrainian Public Organization
Palliative Care in Europe - analytic approach
Jerzy, Hubert Jarosz
Head of the Department of Anesthesiology
doctor of medical sciences, and Intensive Care with Palliative Care Unit.
professor
The Maria Sklodowska-Curie Memorial Cancer
Centre and Institute of Oncology in Warsaw,
Poland, Regional Consultant for palliative
care, (Mazovia, Poland).
Theological aspect of palliative care.
Father Arnaldo Pangrazzi Professor of International Theological PastoEuropean experience.
ral Institute in healthcare (Rome, Italy)
Palliative care and access to pain reliefs: no time
Kellevey Mery
Director of Palliative Care International Initiafor delay
tive Public Health Program of Open Society
Foundation (New-York, USA)
Palleative care for children in Russia
Sonkina Anna Aleksandrovna Doctor-pediatrist, founder of Community of
palliative care for children Moscow, Russia)

Перший Національний Конгрес з паліативної допомоги | 26-27 вересня 2012 року | м. Ірпінь

September 26, Wednesday

10:30 – 11:30
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ENG
15:00 – 16:30

Section № 1 Organizational foundations of
palliative care system in Ukraine
Moderators: Knyazevych Vasyl Mykhaylovych,
Tolstanov Olexandr Kostiantynovych,
Yakovenko Igor Valentynovych
National Strategy of palliative care development in
Ukraine

September 26, Wednesday

State and organization of service of palliative and
hospice medicine: Ukrainian dimension

Problems of organization of palliative care incurable
cancer patients and search for its solutions

Demographic situation. Description of death level
for recent years in Ukraine.
Consolidating role of regional centers of hospice
help in palliative care system in Ukraine.
Creating of palliative care section in Health 2020:
Ukrainian dimension State Program.

Development of concept of creation and activity of
social and medical center of palliative care.

Role of church officers in care of critically ill patients.
Development of algorithm of palliative care in
Odessa region.
Discussion and introduction to proposals to Resolution of First National Congress on Palliative Care.

Imperial Conference Hall
Speakers
Knyazevych Vasyl
Mykhaylovych,
doctor of medical sciences
Gybskyi Yuriy Ivanovych
corresponding member of
National Academy of Medical
Sciences of Ukraine, doctor of
medical sciences, professor

Head of Board of All-Ukrainian League for
fostering palliative and hospice care development National Public Organization
Director of Institute of palliative and hospice medicine State Enterprise of Ministry of
Healthcare of Ukraine, Head of department of
palliative and hospice medicine of P.L. Shupik
National Medical Academy of Post-graduate
Education, Deputy Head of All-Ukrainian
League for fostering palliative and hospice
care development National Public Organization
Vvedentskaya Elena
Nignegorodsk region center for prevention
Stanislavovna,
and fight against AIDS and infection diseases
candidate of medical sciences, State budget healthcare establishment of
member of European
Nignegorodsk region, Head of Nigegorodsk
Association for palliative care public initiative for palliative care development assistance (Nigniy Novgorod, Russia)
Golubchykov Mukhailo
Head of Center of medical statistics of MinisVasuliovych,
try of Healthcare in Ukraine State Establishdoctor of medical sciences, ment
professor
Eksarov Vitaliy
Chief Doctor of Hospice Kharkiv Regional
Oleksandrovych,
Center of palliative care
candidate of medical sciences,
associate professor
Carenko Anatoliy
Associate professor of department of palliaVolodumurovych,
tive and hospice care of P.L. Shupik National
candidate of medical sciences, Medical Academy of Post-graduate Educaassociate professor
tion, Head of department of Institute of palliative and hospice medicine of Ministry of
Healthcare of Ukraine State Enterprise , Advisor to Head of Board of All-Ukrainian League
for fostering palliative and hospice care development All-Ukrainian Public Organization
Yakovenko Ihor
Associate professor of Kyiv Borys Grinchenko
Valentynovych,
University,
candidate of economic
Advisor to Head of Board of All-Ukrainian
sciences, associate professor League for fostering palliative and hospice
care development All-Ukrainian Public Organization
Archbishop Sergiy
House of Mercy, Donetsk City
Volkov Petro Georgiyovych Chief Doctor, Head of Board Odessa region
hospital for disabled of Great Patriotic War

15:00 – 16:30

Section № 2 ensuring adequate pain relief of в
palliative care
Moderators: Oshlyanska Olena Anatoliivna,
Andriishyn Lyudmyla Ivanivna, Shlapak Ihor
Porfyriyovych.
The role of pharmacological therapy in the management of chronic pain in the provision of palliative care.

30

Konsul Conference hall
Speakers
Kobelyatskyy Yuriy
Yuriyovych,
doctor of medical sciences,
professor

Head of department of anesthesiology and
intensive therapy of Dnipropertrovs Medical
Academy of Ministry of Healthcare of Ukraine
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Andriishyn Liudmyla Ivanivna Chief Doctor of Hospice Ivano-Frankivsk region
hospital, Assistant professor at department
of Ivano-Frankivsk National Medical University, Vise President of Mother Theresa Charity
Foundation, Member of Board of Ukrainian
League for fostering palliative and hospice
care development National Public Organization
Syndrome of chronic pain of child rheumatology
Oshlyanska Olena
Leading scientific member of Institute of
Anatoliivna,
pediatrics, obstetrics and gynecology of
doctor of medical sciences, National Academy of Medical Sciences of
professor
Ukraine»
Treatment of chronic pain of cancer patients
Isaev Victor Pavlovych,
Head of department of intensive therapy and
candidate of medical sciences hyperbaric oxygenation of Donetsk regional
antitumor center, assistant professor of anastesiology department , medicine and emergency conditions and labolatory diagnostic
of department of residenship and postdraduate education of M. Gorkogo Donetsk National Medical University
Experience in treatment of chronic pain syndrome of
Kalachov Oleksiy
Head of department of palliative medicine of
incurable oncological patients in department of palVolodymyrovych
Kyiv City Clinical Oncologic Center
liative medicine of Kyiv City Clinical Oncologic Center.
Studying of range of narcotic analgesics and anProkip Sofiya Yevgenivna Chief labolatory assistant of department of
tiemetic in the forms of Great Britain and Ukraine.
organization and economy of pharmacy and
technology of medicine of faculty of postgraduate education of Danylo Galytskiy Lviv
National Medical University Of Danylo Galytskiy Lviv National Medical University
Tactics of chronic cancer pain treatment.
Radchuk Ihor Petrovych
Doctor of cabinet for pain relief therapy of
Gytomyr region oncological dispenser
Calculation of needs and consumption of opioids in
Daciuk Nataliia Olehivna
assistant of department of organization and
Ukraine.
economy of pharmacy of O.O. Bogomolets
National Medical University
Problems of access to pain relief. Economic asChernets Oleksandr
Family doctor of City of Kamyanetsk-Podilspects.
Victorovych
kiy, Khmelnytskyy region, Member of Association of family doctors
Discussion and introduction to proposals to Resolution of First National Congress on Palliative Care.
15:00 – 16:30

Section № 3 Psychological aspects palliative care
Moderator: Maksymenko Sergiy Dmytrovych,
Vaschyk Svitlana Grygoriivna,
Filts Oleksandr Orestovych
Psychological factors of palliative and hospice care:
personal determinants.

Conference Hall № 1
Speakers
Maksymenko Sergiy
Dmytrovych,
doctor of psychological
sciences, professor,
member of National Academy
of Pediatric Sciences of Ukraine

Director of H.S. Kostiuk Institute of Psychology of National Academy of Pediatric Sciences
of Ukraine, Dean of medical and psychological
faculty of O.O. Bogomolets National Medical
University, Academician and secretary of psychology department of developmental psychology and defectology of National Academy
of Pediatric Sciences of Ukraine
Anopryienko Olena Vasyliivna Head of Center of Medical and psychological,
Actual issues of provision of psychological help for
severely ill children in condition of multi-field hossocial and rehabilitative help of National Child
pital.
Specialized Hospital of Motherhood and Childhood
Psychological assistance of palliative patients’ relaMaksymova Zoya
Doctor psychologist of Hospice palliative care
tives.
Volodymyrivna
department, Kyiv city clinical hospital №2
Psychological assistance of palliative patients
Vaschyk Svitlana Grygoriivna Leader of STOP PAIN Project of Rivne region
department of All-Ukrainian Network of PLWH
National Charity Organization
Medical and psychological help of individual who
Kugel Inna Romanivna,
Doctor psychologist of palliative medicine of
take care of incurable ontological patients.
candidate of medical sciences Kyiv city clinical oncologic center
Experience in volunteers preparation for work with
Tychkovskiy Yevgeniy
Doctor psychologist for children, traumatoloncologic patients children and their relatives in
Volodymyrovych
ogist-therapist, Trauma Therapy Center for
period of their stay in dispensary
Psycho Therapeutic Help
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Effective control of chronic paint syndrome with
limited access to medicine.
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ENG
Movie «50 mg is not enough».
Discussion and introduction to proposals to Resolution of First National Congress on Palliative Care.
15:00 – 16:30

September 26, Wednesday

Section № 4 Peculiarities in palliative in pediatrics
Moderators: Antypcin Yuriy Genadiyovych,
Dybinina Tetyana Yuriyvna, Gorchacova Anna
Giorgievna
Standards and protocols of providing of palliative
care in pediatrics.

Conference Hall № 2
Speakers
Dybinina Tetyana Yuriyvna

Social and pediatric concept of help for children
with chronic pathology of nervous system

Martyniuk Volodymyr
Victorovych,
candidate of medical sciences,
associate professor

Pediatric palliative assistance: experience and
problems of development.

Polevichenko Elena
Vladimirovna,
doctor of medical sciences,
professor
Klymniuk Grygoriy
Ivanovych,
candidate of medical sciences
Lavreniuk Larysa Mykolaivna

Problem of providing with palliative care for oncologic patients children.
Hospice assistance for children in Ukraine.
Modern dilemmas of pooling through of children
born with too low weight of body.
Organization of medical and psychological assistance for children of National Child Specialized
Hospital Protection of Motherhood and Childhood
as part of palliative and hospice system provision
medicine.
Models of palliative care provision for children in
Republic of Belarus
Problems of palliative medicine in intensive therapy
Prospective in provision of palliative care for children population in Lugansk region

Davydova Yuliya
Volodymyrivna,
Doctor of medical sciences,
professor
Meshkova Olena Mykhailivna,
candidate of medical sciences

Gochkariova Anna Georgiivna
Yaroslavska Svitlana
Mykholaivna,
candidate of medical sciences
Yenenko Olena Yuriyivna

Chief expert of Motherhood, Childhood and
Sanitary Protection Department of department of organization of medical help for
children of Ministry of Healthcare of Ukraine
Director of Ukrainian Medical Center for Rehabilitation of Children with Organic of Nervous
System Disturbance Ministry of Healthcare
of Ukraine, Head of department of children
neurology and medical and social rehabilitation P.L. Shupik National Medical Academy of
Post-graduate Education
Dmitiy Rogachev Federal Scientific and Clinical Center of Children Hematology, Oncology
and Immunology of Ministry of Healthcare of
Russia (Moscow, Russia)
Scientific Head of Department of Children
Oncology of National Cancer Institute of Ministry of Healthcare of Ukraine
President of Foundation of Assistance to Oncologic Patients Children Crab Charity Organization
Head of department of obstetrical problems
extra-genital pathology of Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology of National
Academy of Medical Sciences of Ukraine
Deputy Head of General Director for organizational and methodological work of National Child Specialized Hospital Protection
of Motherhood and Childhood of Ministry of
Healthcare of Ukraine
Director of children hospice of Belarus,
lecturer of Belarus Medial Academy of Postgraduate Education
Associate professor of department of anesthesiology and intensive therapy of O.O. Bogomolets National Medical University
Head of Yuriy Yenenko Lugansk Region Foundation, Chief part-time expert of palliative and hospice assistance of Chief Department of Healthcare of Lugansk Region State Administration

Discussion and introduction to proposals to Resolution of First National Congress on Palliative Care.
15:00 – 16:30

Section № 5 Role of public (public, religious,
volunteering and charity organization) in
palliative care
Moderators: Pyrih Liubomyr Antonovych,
Braciun Lesia Petrivna
Ethnic foundations of palliative care.

32

Conference Hall № 6
Speakers
Pyrih Liubomyr Antonovych,
doctor of medical sciences,
professor, corresponding
member of National Academy
of Sciences of Ukraine,
member of National Academy
of Medical Sciences of Ukraine

Head of department of nephrology of P.L.
Shupik National Medical Academy of Postgraduate Education of Ministry of Healthcare
of Ukraine.
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Palliative care – new style and approach to continued treatment and its connection with religious
outlook.

Braciun Lesia Petrivna

Practical aspects of pastorate in hospice.

Father Volodymyr Vintoniv

Patients’ suffering at the end of their life. Hospice
care in Poland – alternative to euthanasia.
Peculiarities of palliative treatment in context of
personal bioethics.

Hebalska Anna Adamivna

Global processes and humanization of policy towards incurable patients in some countries of the
world and Ukraine.

Tereshkevych Halyna
Tarasivna (sister Diogena),
candidate of science in state
administration, associate
professor
Volf Oleksandr
Oleksandrovych,
master of social work

Acting Director of Ukrainian League for fostering palliative and hospice care development National Public Organization, Assistant
professor of department of palliative and
hospice medicine of P.L. Shupik National
Medical Academy of Post-graduate Education
Priest , chaplain of Ivano-Frankivsk Hospice
Ukrainian Greek Catholic Church
University of Cardinal Stefan Vyshynskiy
(Poland)
Associate professor of department of philosophy and economics of class of bioethics
of Danylo Galytskyi National Medical University of Lviv

Assistant professor of department of palliative
and hospice medicine of P.L. Shupik National
Medical Academy of Post-graduate Education,
Member of Board of Ukrainian League for fostering palliative and hospice care development
National Public Organization
Man shall not live by bread alone...
Agafonov Volodymyr
Acting Director, Easter Religious Bible ComIvanovych
munity of Ukraine
Spiritual and moral-ethics aspects of humanization
Ogirko Oleh Vasyliovych,
associate professor of department of social
towards incurable patients.
Doctor of philosophy, associate and humanitarian disciplines of Lviv National
professor
University of veterinarian medicine and biotechnologies
Activity of Association of Christian Nurses and Vol- Archpriest Ilnytskyi Mykola Head of Board Association of Christian Nurses
unteers Blago for palliative care patients and their
and Volunteers Blago Public Organization
families Public Organization
Discussion and introduction to proposals to Resolution of First National Congress on Palliative Care.
17:00 – 18:30

Section № 6 Master class
«Opportunities for spiritual and psychological support of the dying»

Imperial Conference Hall
Father Arnaldo Pangrazzi Professor of International Theological Pastoral Institute in healthcare (Rome, Italy)

17:00 – 18:30

Section № 7 Provision of palliative care
domiciliary
Moderators: Chaykivska Dzvenislava Romanivna,
Gorbatenko Eduard Volodymyrovych,
Shapoval Galyna
Work of Hospice domiciliary on-site multitask team

From pilot models to steady structures

Functions of nurses of on-site palliative team

Konsul Conference Hall
Speakers
Gorbatenko Eduard
Volodymyrovych
Shevchuk Volodydmyr
Anatoliyovych

Head of Board of Vita-Life Mykolayiv regional
charity foundation agaist tuberculosis,
Member of Board of All-Ukrainian League for
fostering palliative and hospice care
Head of Board of Spilne obyednannya sotsium
Charity Organization, Member of Board of AllUkrainian League for fostering palliative and
hospice care development National Public
Organization
Director of Educational and Scientific
Institute of Nursery of I.Ya.Gorbachevskiy
Ternopil State Medical University

September 26, Wednesday

ENG

Yastremska Svitlana
Oleskandrivna,
Candidate of biological
sciences, associate professor
Experience of Pechersk territorial center of Kyiv
Nekrutova Valentyna
Director of Teritorial Center of Social Service
city on palliative care provision domicialiary
Dmytrivna
to lonely and needy pensioners and disabled
persons in Pechersk District of Kyiv City
Care dmiciliary for patients with incurable diseases Chorniy Serhiy Andriyovych Caritas Charity Mercy Service, Ternopil
Palliative care dmiciliary by forces of Face to face Psyurnyk Serhiy Valeriyovych Face to face Charity Foundation
Charity Foundation of Cherkasy city
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Organization of palliative care domicialiary within
Palliative care international initiative
Hand of help – care domicialiary in Kharkiv city
Hospice domiciliary – experience of Donetsk city

Shapoval Kseniya Yuriyivna Manager of Palliative Care component of
Pibloc Health Program of International
Renessaince Foundation
Baglayenko Iryna
Vice-President of Socialna sluzhba dopomogu
Anatoliyivna
Kharkiv Regional Charity Foundation
Tryfonova Nataliya
Head of Board of Yangol Myroserdya Charity
Semenivna
Organization, Donetsk city

Discussion and introduction of proposals to Resolution
of First National Congress on Palliative Care

September 26, Wednesday

17:00 – 18:30
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Section № 8 Palliative care for oncological
patients
Moderators: Glushko Lyubomyr Volodymyrovych,
Lisetskiy Vitaliy Adamovych,
Osynskiy Dmytro Sergiyovych
Development of standards and protocols of palliative care provision to oncological patients

Conference Hall № 1
Speakers

Osynskiy Dmytro
Sergiyovych,
Candidate of medical science
Peculiarities of palliative care provision to patients
Glushko Lyubomyr
with lung cancer
Volodymyrovych,
Doctor of medical sciences,
professor
Pain relief in palliative care for cancer patients
Lisetskiy Vitalit Adamovych,
Doctor of medical sciences,
professor
Organization of palliative care to patient within the
Paramonov Viktor
oncological care to population
Volodymyrovych
Problem of cachexy in palliative oncology
Shlyaga Iryna Volodymyrivna

Deputy chief physician of Kyiv Clinical Cancer
Center, Chief part-time expert on oncology in
Chief Department of Healthcare of Kyiv
Head of Department of therapy and family
medicine of Post-graduate Education Department of Ivano-Frankivsk National Medical
University
Professor of Department of anaesthesiologist
and emergency medicine of Ukrainian military and medical Academy
Chief Doctor of Cherkasy regional oncological
dispensary of Cherkasy Regional Administration
Regional part-time expert on palliative care
in Deparment of Healthcare of Cherkasy
Regional State Administration, Cherkasy
regional oncological dispensary
Role of cyto-reductive mastectomy in treatment of Zavizion Viktor Fedorovych, Associate professor of Department of oncolextension of cancer of lacteal gland
Candidate of medical sciences, ogy and medical radiology of Dnipropetrovsk
associate professor
Medical Academy
Haemostatic therapy in palliative surgeries conBilozorova Hanna
Doctor-anaesthesiologist of Dnipropetrovsk
cerning cancer of lacteal gland
Kostyantunivna
city multifunctional clinical hospital №4"
Organization of palliative care to patients: notes of
Chernets Oleksandr
Family Doctor of Kamyanets-Podilskiy city of
family doctor
Viktorovych
Khmelnytskiy region, Member of Association
of Family Doctors
Discussion and introduction of proposals to Resolution of First National Congress on Palliative Care
17:00 – 18:30

Section № 9 Improvement of palliative care to
patients with TB and HIV/AIDS
Moderators: Shcherbinska Alla Mykhaylivna,
Matusevych Valentyna Georgiyivna,
Storozhuk Lyudmyla Anatoliyivna
Care and assistance to palliative patients with HIV/
AIDS
Palliative care as first aid to HIV/AIDS patients in
Ukraine
Organization of provision of palliative care for TB
patients: conditions, problems and prospects
Provision of palliative and hospice care to HIV/AIDS
patients in Mykolayiv region
Palliative Care for AIDS Patients movie

Conference Hall № 2
Speakers
Ageeva Iryna

Head of Grand Management of All-Ukrainian
Network PLWH
Storozhuk Lyudmyla
Head of State Service of Ukraine on HIV/AIDS
Anatoliyivna
and Other Socially Dangerous Diseases
Vasylkova Alla Mykolayivna Head of State Service of Ukraine on HIV/AIDS
and Other Socially Dangerous Diseases
Stakhanova Svitlana
Head of dispensary of Mykolayiv Regional
Mykhaylivka
AIDS Center
Rokhanskiy Andriy
Head of Institute for Legal Research and
Olegovych,
Strategies Public Organization
Candidate of medical sciences
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Makovskiy Igor
Anatoliyevych

Documenting of violation of HIV patients’ rights

Kotenko Hanna Grygorivna

Estimation of palliative care for TB patients in
Ukraine

Matusevych Valentyna
Georgiyivna,
Candidate of medical sciences

Chief part-time expert on palliative care in
Chief Department of Healthcare of Vinnytsya
Regional State Administration, Chief Docotr in
Vinnystya Regional AIDS Center
Head of Rivne organization of All-Ukrainian
League for fostering palliative and hospice
care development National Public Organization, Rivne organization of All-Ukrainian Network of PLWH National Public Organization
Senior scientific member of National Institute
of phthisiology and pulmonology

Discussion and introduction of proposals to Resolution of First National Congress on Palliative Care
17:00 – 18:30

Section № 10 Peculiarities of nurses’ work with
palliative patients: difficulties and main skills of
care
Moderators: Shatylo Viktor Yosypovych,
Yastremska Svitlana Oleksandrivna,
Ivashko Galyna Mykolayivna
Role of nurses in palliative and hospice care
Preparation of nurses for work in palliative medicine
Experience of Red Cross of Ukraine in organization
of hospice care to old people
Preventive measures for professional burn out and
motivation for nurses, who provide palliative care
Peculiarities of Domicialiry care maintenance
Peculiarities of work of medium and junior medical
worker in Department of Palliative Care of Hospice
Kyiv City Clinical Hospital №2
Preventive measures of bedsore of chronical patients – practical advice
Role of nurse in palliative care provision in Hospice
Volun regional hospital
Discussion and introduction of proposals to Resolution of First National Congress on Palliative Care

Conference Hall № 6
Speakers
Shatylo Viktor Yosypovych, Rector of Zhytomyr Institute of Nursery
Doctor of medical sciences,
associate professor
Brazaliy Lyudmyla Pavlivna Lector- methodologist, Head of Cycle Commission of Cherkasy Medical College
Karina Natalia Georgiyivna Head of Department of medical and social
programs and assistance to population in
emergencies of National Committee of Red
Cross Association of Ukraine
Ivashko Galyna Mykolayivna Chief part-time expert of the Ministry of
Healthcare of Ukraine in nursery,
President of Association of nurses of Ukraine
Kurnytska Galyna Ivanivna Senior nurse of Department of Domiciliary
care Metropolitan Andrey Sheptytskiy Hospital Charity Organization, Lviv
Tsarenko Tetyana Vasylivna Senior nurse of Department of Palliative Care
of Hospice Kyiv City Clinical Hospital №2
Ovcharenko Iryna
Bogdanivna
Hetmanchuk Tetyana
Mykhaylivna

Senior nurse of Hospice Ivano-Frankivsk
regional hospital
Senior nurse of Hospice Volun regional hospital
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September 26, Wednesday

Provision of palliative and hospice care in Vinnystya
Regional AIDS Center. Development of palliative
care in Vinnytsya region
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September 27, 2012, Thursday
8:00 – 9:00

Imperial Conference Hall
General meeting of members of All-Ukrainian League for fostering palliative and hospice care development National Public
Organization
Moderator: Knyazevych Vasyl Mykhaylovych

September 27, Thursday

9:30 – 11:00

Section № 11 Preparation of specialists and scientific work within palliative care
Moderators: Zozylya Ivan Savovych,
Gubskiy Yuriy Ivanovych, Chernyshenko Tetyana
Ivanivna
Activity of Ministry of Healthcare of Ukraine regarding the preparation of doctors and medical personal
for palliative care provision
Preparation of medical chaplains for work with palliative patients
Improvement of palliative and hospice care education in post-graduate preparation of therapeutists
and doctors of general practice-family medicine
Application of international education programs on
palliative care in Ukraine
Actual questions of professional development of experts in primary medical and sanitary care in Ukraine
for palliative and hospice medicine
Role of religious educational establishments in
preparation of clergymen in palliative care sphere
Conditions and problems of preparation of medical
staff for palliative and hospice care in post-graduate
education establishments

Creation of Era of Mercy public volunteer youth hospice care service - social project of local self-government by territorial community of Kharkiv city
Discussion and introduction of proposals to Resolution of First National Congress on Palliative Care

Speakers
Chernyshenko Tetyana
Ivanivna
Father Igor Boyko,
Doctor of moral theology,
candidate of philosophy
sciences
Glushko Lyubomyr
Volodymyrovych,
Doctor of medical sciences,
professor
Tymoshevska Viktoriya
Borysivna,
candidate of medical sciences
Vysotska Olga Ivanivna,
candidate of medical sciences,
associate professor
Archpriest Pavlo Melnuk,
Candidate of theology sciences
Tsarenko Anatoliy
Volodymyrovych,
candidate of medical sciences,
associate professor

Anishchenko Alla Petrivna,
Candidate of pedagogical
sciences

Director of Central methodology cabinet for
preparation of junior experts of Ministry of
Healthcare of Ukraine
Lector, associate professor of Theology Department in Ukrainian Catholic University,
Ukrainian Greek Catholic Church
Head of Department of therapy and family
medicine of post-graduate education Department in Ivano-Frankivsk National Medical
University
Director of public Health program of International Renaissance Foundation
Director of Ukrainian training center of family
medicine of O.O.Bogomolets National Medical
University
Lector at Kyiv Orrhodox Theology Academy of
Ukrainian Orthodox Church of Kyiv Patriarchy
Associate professor at Department of palliative and hospice care of P.L.Shupik National
Medical Academy of Postgraduate Education,
Head of Institute of palliative and hospice
medicine Department of Ministry of Healthcare of Ukraine, Advisor of Head of Board of
All-Ukrainian League for fostering palliative
and hospice care development National Public
Organization
Head of Board of Social Universe Kharkiv regional public organization

9:30 – 11:00

Section № 12 «Palliative care in geriatrics and
psychiatry
Moderators: Chaykovska Vira Volodymyrivna,
Maruta Natalia Oleksandrivna, Chaban Oleg
Solontovych
Formation of palliative care service for old people in
Ukraine: medical and social aspects

36

Imperial Conference Hall

Konsul Conference Hall
Speakers
Chaykovska Vira
Volodymyrivna,
doctor of medical sciences,
professor

Head of Laboratory of social gerontology of
Institute of gerontology of National Academy
of Medical Sciences of Ukraine, Professor of
Department of therapy and geriatrics of P.L.
Shupik National Medical Academy of Postgraduate Education, Chief part-time expert on
Geriatrics of Ministry of Healthcare of Ukraine,
Deputy Head pf All-Ukrainian League for
fostering palliative and hospice care development National Public Organization
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Role of multileveled geriatric preparation for palliative care system in Ukraine
Peculiarities of palliative car in psychiatry. Work
experience, problems, disadvantages

Chaban Oleg Solontovych,
doctor of medical sciences,
professor, member of Academy
of Science of Higher Education
of Ukraine
Stadnyuk Loenid Antonovych,
doctor of medical sciences,
professor
Maruta Natalia
Oleksandrivna,
doctor of medical sciences,
professor

Prospects of palliative care development for dementia patients in Donetsk region

Pinchuk Iryna Yakivna,
doctor of medical sciences

Regional Ukrainian-Belgian cooperation in palliative
therapy sphere. Experience of somatopsychiatric
department with palliative therapy block in Cherkasy regional psychiatric hospital
Expedience of organization of multiphase medical
and psychological rehabilitation of onchological
patients: age aspect

Bazik Zhanna Mykolayivna

Peculiarities of provision of palliative care to geriatrics patients with somatopsychiatric pathology
Discussion and introduction of proposals to Resolution of First National Congress on Palliative Care

Professor of Department of psychology and
pedagogics of medical and psychological
Department of O.O.Bogomolets National Medical University
Head of Department of therapy and geriatrics
of P.L. Shupik National Medical Academy of
Post-graduate Education
Deputy director for scientific work, Head of
Department of neuroses and edge states in
institute of neurology, psychiatry and narcology of National Academy of Medical Sciences
of Ukraine, Chief expert of Ministry of Healthcare of Ukraine in psychiatry
Chief Doctor of City psycho-neurological hospital №2 of Donetsk city, chief psychiatrist
of Department of Healthcare of Donetsk Regional State Administration
Head of Department of Palliative Medicine
in Cherkasy regional psychiatric hospital of
Cherkasy regional council

Khadzhynova Natalia
Head of Department of sanatorium-and-spa
Afanasyeva,
treatment of Department of reforms and deCandidate of medical sciences velopment of medical assistance of the Ministry of Healthcare of Ukraine
Yashchenko Volodymyr
Chief Doctor pf Chernigiv regional psychoIvanovych
neurological hospital

9:30 – 11:00

Section № 13 Legal aspects of palliative care
Conference Hall № 1
Moderators: Senyuta Iryna Yaroslavivna,
Zhmurko Olga Petrivna, Rokhanskiy Andriy
Speakers
Olegovych, Filts Oleksandr Orestovych
Palliative patients rights in the light of Convention
Senyuta Iryna Yaroslavivna, Head of Foundation of medical law and bioethon human rights protection and fundamental freecandidate of juridical sciences, ics of Ukraine National Public Organization
doms
associate professor
Peculiarities in palliative care provision in cities and Novytskiy Yevgen Pavlovych Head of human right protection program of World
rural areas
of Crimea Crimean Republican Charity Foundation
Ways of palliative patients rights’ protection
Rokhanskiy Andriy, candidate Director of Institute for Legal Research and
of medical sciences
Strategies public organization
Case-study: Provision of access to adequate pain relief
Svetikov Oleksiy
Head of Center for free legal assistance in
for patients from Severodonets (Lugansk region)
Oleksiyovych
Severodonets of Lugansk region
Legal and medico-social assistance to incurable
Zhyla Anatoliy Volodymyrovych, Associate professor of Department of Social
patients as an important part of social protection of
Associate professor, candidate Medicine and Healthcare of Department of
such persons
of medical sciences, doctor of Post-graduation Education in Lugansk State
philosophy in law
Medical University state establishment
Organization of legal assistance to incurable paKotenko Hanna Grygorivna Head of Rivne organization of All-Ukrainian
tients in dispensaries and domiciliary in Rivne region
League for fostering palliative and hospice
care development National Public Organization, Rivne organization of All-Ukrainian network of PLWH National Public Organization
Medicine by grants movie
International Renaissance Foundation
Discussion and introduction of proposals to Resolution of First National Congress on Palliative Care

September 27, Thursday

Psychology of relations in families with dreadful
diagnosis, psychotherapy and psychological correction of burn out syndrome for family of patients

9:30 – 11:00

Section № 14 Round table – Exchange of
experience of work of heath care establishments,
which provide palliative care
Moderators: Voronin Anatoliy Vasylyovych, Silin
Kostyantyn Oleksiyovych, Bachynskiy Volodymyr
Ivanovych, Moskvyak Yevhen Yosypovych

Conference Hall № 2
Speakers
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Work of palliative care department of Kyiv city clini- Voronin Anatoliy Vasylyovych
cal hospital № 2
Experience of providing palliative care to non-oncoGoncharenko Oleksandr
logical patients of Hospice Kharkiv regional center
Anatoliyevych
for palliative care
How to arrange palliative sector in medicine:
Filenko Oleksandr
thoughts and practice.
Grygoriyovych

September 27, Thursday

Organization of work, problems and ways of their
settlement in Hospice Volun regional hospital
Peculiarities in work of hospice within big city
Experience in creation of palliative care service in
Ivano-Frankivsk region
Experience in transformation of on-site dispensary palliative care service into central district hospital system
Experience in creation and functioning of hospice of
Zaporizhzhya regional committee of Red Cross Association of Ukraine and Department of Social Protection of Zaporizhzhya Regional State Administration
Discussion and introduction of proposals to Resolution of First National Congress on Palliative Care

Bachynskiy Volodymyr
Ivanovych
Moskvyak Yevhen
Yosypovych, candidate of
medical sciences
Andriyishyn Lyudmyla
Ivanivna
Onysko Nadoya Stepanivna
Silin Kostyantyn
Oleksiyovych

Chief doctor of Kyiv city clinical hospital № 2
Deputy Chief Doctor for medical treatment in
Hospice Kharkiv regional center for palliative
care
Doctor-oncologist, Deputy Chief Doctor for
organizational and methodical work in oncological clinical dispensary Crimean Republican
establishment, Head of Antitneo Crimean Anticancer Association
Chief doctor of Hospice Volun regional hospital
Chief doctor of Hospice of Lviv city, Chief parttime palliative care expert of Chief Department of Healthcare
Chief doctor of Hospice Ivano-Frankivsk regional hospital
Chief doctor of Vynogradiv regional hospital of
Zakarpattya region
Head of Zaporizhzhya regional committee of
Red Cross Association of Ukraine

11:30 – 13:00

Section № 15 Master class
Communication with patients and their families
on final stage

Martin Sorge

Imperial Conference Hall
Deputy Head of nursery Department, Caritas
Vienna – mobile hospice (Vienna, Austria)

11:30 – 13:00

Section № 16 Master class - Successful
fundraising in palliative care
Fundraising in palliative care
Skills for project proposals writing for attraction of
grant funds

Konsul Conference Hall
Podberezkin Maksym
Oleksandrovych
Shevchyk Volodymyr
Anatoliyevych

Deputy Head for strategy and development of
Belorus children hospice public charity organization (Minsk, Belorus)
Head of Board of Common society association Charity Organization, Member of Board of
All-Ukrainian League for fostering palliative
and hospice care development National Public
Organization (Vynogradiv, Zakarpattya region)

11:30 – 13:00

Section№ 17 Master class
Practice in palliative care provision domiciliary:
experience of Belgium

Shapoval Galyna

Conference Hall № 1
Nurse of Palliative Care Department of Belgian
Center for assistance domiciliary (Belgium)

11:30 – 13:00

Section № 18 Satellite Section of Stoppain
Campaign Role of information provision and
mobilization of people for attraction of support and
settlement of issue of access to pain relief
Use of new media and work with mass media for
discussion about the problem. Support groups as
instrument of mobilization

Conference Hall № 2
Kolesnikova Nadiya
Volodymyrivna

Coordinator of Stoppain campaign of International Renaissance Foundation

14:00 – 15:00

Imperial Congress Hall
Final plenary meeting
Moderator: Kniazevych Vasyl Mykhaylovych
Adoption of Congress Resolution
Solemn Adjournment of Congress

38

Перший Національний Конгрес з паліативної допомоги | 26-27 вересня 2012 року | м. Ірпінь

УКР
Склад Організаційного комітету Першого Національного Конгресу з паліативної допомоги
Співголови:
1.

Моісеєнко Раїса Олександрівна

Перший заступник Міністра охорони здоров'я України.

2.

Князевич Василь Михайлович

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

3.

Дроздова Лідія Миколаївна

Перший заступник Міністра соціальної політики України

4.

Сердюк Андрій Михайлович

Президент Національної Академії Медичних Наук України.

Члени:
1.

Вороненко Юрій Васильович

Ректор Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, доктор медичних наук, професор, академік НАМН України.

2.

Карпук Володимир Георгійович Народний депутат Верховної Ради України.

3.

Лазоришинець Василь
Васильович

Завідувач відділення хірургічного лікування вроджених вад серця Національного інституту серцево-судинної
хірургії ім. М. М. Амосова НАМН України, доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України.

4.

Александріна Тетяна Андріївна

Голова Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань, кандидат медичних наук.

5.

Ястремська Світлана
Олександрівна

Директор Навчально-наукового інституту медсестринства Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, кандидат біологічних наук, доцент.

6.

Царенко Анатолій
Володимирович

Доцент кафедри паліативної і хоспісної медицини Національної медичної академії післядипломної освіти імені
П.Л. Шупика, завідувач відділу ДП «Інститут паліативної та хоспісної медицини» МОЗ України.

7.

Мохорєв Віталій Андрійович

Начальник Головного управління охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації.

8.

Пологов Віктор Ігоревич

Начальник Управління охорони здоров'я Севастопольської міської державної адміністрації.

9.

Яковенко Ігор Валентинович

Доцент Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат економічних наук.

10. Шаповал Ксенія Юріївна

Менеджер компоненту «Паліативна допомога» програми «Громадське здоров'я» МФ «Відродження»

11.

Голова Комісії УГКЦ душпастирства охорони здоров'я, доктор морального богослов’я

о. Андрій Логін

12. протоієрей Павло Мельник

Викладач кафедри Богослов’я Київської православної богословської академії УПЦ КП, кандидат богословських наук.

Склад Наукової ради Першого Національного Конгресу з паліативної допомоги
Голова:
1.

Сердюк Андрій Михайлович

Президент Національної Академії медичних наук України, директор ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М.
Марзєєва НАМН України», доктор медичних наук, професор, академік НАМН України.

Члени:
1.

Кундієв Юрій Ілліч

Віце-президент Національної Академії медичних наук України, директор Інституту медицини праці НАМН України, доктор медичних наук, професор, академік НАН України та НАМН України.

2.

Губський Юрій Іванович

Директор ДП «Інститут паліативної та хоспісної медицини» МОЗ України, завідувач кафедри паліативної і хоспісної медицини Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, доктор
медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України.

3.

Глушко Любомир
Володимирович

Завідувач кафедри терапії і сімейної медицини факультету післядипломної освіти Івано-Франківського національного медичного університету, доктор медичних наук, професор.

4.

Зозуля Іван Савович

Проректор з наукової роботи Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ
України, доктор медичних наук, професор.

5.

Москаленко Віталій Федорович

Ректор Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, віце-президент НАМН України, доктор
медичних наук, професор, академік НАМН України, член-кореспондент НАПН України.

6.

Безруков Владислав
Вікторович

Директор інституту геронтології ім. Д.Ф.Чеботарьова НАМН України, доктор медичних наук, професор, членкореспондент НАМН України.

7.

Шатило Віктор Йосипович

Ректор КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства», доктор медичних наук.

8.

Нетяженко Василь Захарович

Декан медичного факультету №2, завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб № 1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України.

9.

Губенко Інна Яківна

Директор Черкаського медичного коледжу, кандидат медичних наук.

10. Чайковська Віра
Володимирівна

Завідувач лабораторії соціальної геронтології Інституту геронтології НАМН України, професор кафедри терапії і
геріатрії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, головний позаштатний спеціаліст зі спеціальності «Геріатрія» МОЗ України, доктор медичних наук, професор.

11.

Головний лікар КЛПУ «Міська психоневрологічна лікарня №2 м. Донецька», головний психіатр Донецької області, доктор медичних наук.

Пінчук Ірина Яківна

12. Андріїшин Людмила-Оксана
Іванівна

Головний лікар Івано-Франківської обласної лікарні «Хоспіс», віце-президент фонду «Мати Тереза».

13. Фільц Олександр Орестович

Завідувач кафедри психіатрії та психотерапії ФПДО Львівського національного медичного університету імені
Данила Галицького, президент Української спілки психотерапевтів, віце-Президент ЄАП, професор.

14. Чабан Олег Созонтович

Професор кафедри психології та педагогіки медико-психологічного факультету Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця, доктор медичних наук, професор, академік Академії Наук Вищої Освіти України.

15. Шлапак Ігор Порфирійович

Завідуючий кафедрою анестезіології та інтенсивної терапії Національної медичної академії післядипломної
освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, доктор медичних наук, професор.

16. Брацюнь Леся Петрівна

Виконавчий директор ВГО «Всеукраїнська ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги», асистент
кафедри паліативної та хоспісної медицини Національної медичної академії післядипломної освіти імені
П.Л. Шупика МОЗ України.

17.

Директор програми «Громадське здоров'я» МФ «Відродження», кандидат медичних наук.

Тимошевська Вікторія
Борисівна

18. архімандрит Климента (Вечеря) Проректор КДА і С (Українська Православна Церква), кандидат богослов’я, кандидат біол. наук.
19. о. Ігор Бойко

Доцент кафедри богослов'я Українського Католицького Університету, священик УКГЦ.

20. протоієрей Ярослав Романчук

Завідувач кафедри Священного Писання Старого та Нового Завіту Конгресу представників Київської православної богословської академії (КПБА) УПЦ Київського Патріархату, кандидат богословських наук.
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1.

Моисеенко Раиса Александровна

Первый заместитель Министра здравоохранения Украины

2.

Князевич Василий Михайлович

Председатель правления ВОО «Украинская лига содействия развитию паллиативной и хосписной помощи»

3.

Дроздова Лидия Николаевна

Первый заместитель Министра социальной политики Украины

4. Сердюк Андрей Михайлович
Члены:

Президент Национальной Академии Медицинских наук Украины

1.

Вороненко Юрий Васильевич

Ректор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика, доктор
медицинских наук, профессор, академик НАМН Украины

2.

Карпук Владимир Георгиевич

Народный депутат Верховной Рады Украины

3.

Лазоришинец Василий
Васильевич

Заведующий отделением хирургического лечения врожденных пороков сердца Национального института
сердечно-сосудистой хирургии им. Н.М. Амосова НАМН Украины, доктор медицинских наук, профессор, членкорреспондент НАМН Украины

4.

Александрина Татьяна
Андреевна

Глава Государственной службы Украины по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и другим социально опасным заболеваниям, кандидат медицинских наук

5.

Ястремская Светлана
Александровна

Директор Учебно-научного института медсестринства Тернопольского государственного медицинского университета имени И.Я. Горбачевского, кандидат биологических наук, доцент.

6.

Царенко Анатолий
Владимирович

Доцент кафедры паллиативной и хосписной медицины Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика, заведующий отделом ГП «Институт паллиативной и хосписной медицины» МЗ Украины

7.

Мохорев Виталий Андреевич

Начальник Главного управления здравоохранения Киевской городской государственной администрации

8.

Пологов Виктор Игоревич

Начальник Управления здравоохранения Севастопольской городской государственной администрации

9.

Яковенко Игорь Валентинович

Доцент Киевского университета имени Бориса Гринченко, кандидат экономических наук

10. Шаповал Ксения Юрьевна

Менеджер компонента «Паллиативная помощь» программы «Общественное здоровье» МФ «Возрождение»

11.

Председатель Комиссии УГКЦ душпасторства охраны здоровья, доктор морального богословия

о. Андрей Логин

12. протоиерей Павел Мельник

Преподаватель кафедры Богословия Киевской православной богословской академии УПЦ КП, кандидат богословских наук

Состав Научного совета Первого Национального Конгресса по паллиативной помощи

Председатель:
1.

Сердюк Андрей Михайлович

Президент Национальной Академии медицинских наук Украины, директор ГУ «Институт гигиены и медицинской
экологии им. А.Н. Марзеева НАМН Украины», доктор медицинских наук, профессор, академик НАМН Украины

Члены:
1.

Кундиев Юрий Ильич

Вице-президент Национальной Академии медицинских наук Украины, директор Института медицины труда НАМН
Украины, доктор медицинских наук, профессор, академик НАН Украины и НАМН Украины

2.

Губский Юрий Иванович

Директор ГП «Институт паллиативной и хосписной медицины» МЗ Украины, заведующий кафедрой паллиативной и
хосписной медицины Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика МЗ
Украины, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент НАМН Украины

3.

Глушко Любомир
Владимирович

Заведующий кафедрой терапии и семейной медицины факультета последипломного образования Ивано-Франковского национального медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор

4.

Зозуля Иван Савич

Проректор по научной работе Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика МЗ Украины, доктор медицинских наук, профессор.

5.

Москаленко Виталий
Федорович

Ректор Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, вице-президент НАМН Украины, доктор
медицинских наук, профессор, академик НАМН Украины, член-корреспондент НАПН Украины

6.

Безруков Владислав
Викторович

Директор института геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины, доктор медицинских наук, профессор, членкорреспондент НАМН Украины

7.

Шатило Виктор Иосипович

Ректор КВНЗ «Житомирский институт медсестринства», доктор медицинских наук

8.

Нетяженко Василий Захарович

Декан медицинского факультета № 2, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней № 1 Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент НАМН Украины

9.

Губенко Инна Яковлевна

Директор Черкасского медицинского колледжа, кандидат медицинского наук

10. Чайковская Вера
Владимировна

Заведующая лабораторией социальной геронтологии Института геронтологии НАМН Украины, профессор кафедры терапии и гериатрии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика МЗ Украины,
главный внештатный специалист по специальности «Гериатрия» МЗ Украины, доктор медицинских наук, профессор.

11.

Главный врач КЛПУ «Городская психоневрологическая больница №2 г. Донецка», главный психиатр Донецкой области, доктор медицинских наук

Пинчук Ирина Яковлевна

12. Андриишин Людмила-Оксана
Ивановна

Главный врач Ивано-Франковской областной больницы «Хоспис», вице-президент фонда «Мать Тереза».

13. Фильц Александр Орестович

Заведующий кафедрой психиатрии и психотерапии ФПДО Львовского национального медицинского университета
имени Данила Галицкого, президент Украинского общества психотерапевтов, вице-президент ЕАП, профессор

14. Чабан Олег Созонтович

Профессор кафедры психологии и педагогики медико-психологического факультета Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца, доктор медицинских наук, профессор, академик Академии Наук Высшего Образования Украины

15. Шлапак Игорь Порфирьевич

Заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика МЗ Украины, доктор медицинских наук, профессор.

16. Брацюнь Леся Петровна

Исполнительный директор ВОО «Украинская лига содействия развитию паллиативной и хосписной помощи», ассистент кафедры паллиативной и хосписной медицины Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика МЗ Украины

17.

Директор программы «Общественное здоровье» МФ «Возрождение», кандидат медицинских наук

Тимошевская Виктория
Борисовна

18. архимандрит Климента (Вечеря) Проректор КДА и С (Украинская православная церковь), кандидат богословия, кандидат биол. наук
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19. о. Игорь Бойко

Доцент кафедры богословия Украинского Католического университета, священник УКГЦ.

20. протоиерей Ярослав Романчук

Заведующий кафедрой Священного Писания Старого и Нового Завета Конгресса представителей Киевской православной богословской академии (КПБА) УПЦ Киевского патриархата, кандидат богословских наук
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Surgery of National Academy of Medical Sciences of Ukraine, doctor of medical sciences, corresponding member of
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4. Aleksandrina Tetyana Andriyivna Head of State Service of Ukraine on HIV/AIDS and Other Socially Dangerous Diseases,candidate of medical sciences
5. Yastremska Svitlana
Director of Nursing School of I.Horbachevsky Ternopil State Medical University, candidate of biological sciences,
Oleksandrivna
associate professor
6. Tsarenko Anatoliy
Associate professor of Department of palliative and hospice medicine of P.L.Shupik National Medical Academy of PostVolodymyrovych
graduate Education, Head of Institute of Palliative Care state enterprise of Ministry of Healthcare of Ukraine
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Mokhoryev Vitaliy Andriyovych
Head of Chief Department of Healthcare of Kyiv City State Administration
8. Pologov Viktor Igorevych
Head of Department of Healthcare of Sevastopol City State Administration
9. Yakovenko Igor Valentynovych
Associate professor of Borys Grinchenko Kyiv University, Candidate of economic sciences
10. Shapoval Kseniya Yuriyivna
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11. Father Andriy Login
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Lector of Theology Department of Kyiv Orthodox Theological Academy of Ukrainian Orthodox Church of Kyiv Patriarchy,
candidate of theology sciences
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Head:
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O.M. Marzeev State Establishment of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine, doctor of medical sciences,
professor, member of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine.
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Kundiyev Yuriy Illich

2.

Gubskiy Yuriy Ivanovych Director of Institute palliative hospice medicine State Enterprise of Ministry of Healthcare of Ukraine, head of department
palliative and hospice medicine of P.L. Shupik National Medical Academy of Postgraduate Education, doctor of medical sciences,
professor, corresponding member of the National Academy of Medic Sciences of Ukraine.
Glushko Lyubomur
Head of department for therapy of family medicine of Postgraduate Faculty of the Ivano-Frankivsk National Medical University,
Volodymyrovych
doctor of medical sciences, professor.
Zozulya Ivan Sovovych
Pro-rector for scientific work of P.L. Shupik National Medical Academy of Postgraduate Education, doctor of medical sciences, professor.
Moskalenko Vitaliiy
Rector of O.O. Bogomoliets National Medical University, Vice President of National Academy of Medical Sciences of Ukraine,
Fedorovych
doctor of medical sciences, member of National Academy of Medical Sciences of Ukraine, corresponding member of National
Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine
Bezrukov Vladyslav
Director of D.F. Chebotaryov Institute for gerontology of National Academy of Medical Sciences of Ukraine, doctor of medical
Viktorovych
sciences, professor, corresponding member of Academy of Medical Sciences of Ukraine
Shatulo Victor
Rector of Zhytomyr Institute of Nursery, doctor of medical sciences
Yosypovych
Netiachenko Vasyl
Dean of Medical Faculty #2, head of department for propedeutics of inner diseases #1 O.O. Bogomoliets National Medical
Zaharovych
University, doctor of medical sciences, professor, corresponding of Academy of Medical Sciences of Ukraine.
Gubenko Inna Yakivna
Director of Cherkasy Medical College, candidate of medical sciences.
Chaikovska Vira
Head of Laboratory of social gerontology of Institute for gerontology of National Academy of Medical Sciences of Ukraine,
Volodymyrivna
professor of department for therapy and gerontology of P.L. Shupik National Medical Academy of Postgraduate Education, Chief
part-time specialist of specialization Gerontology of Ministry of Healthcare of Ukraine, doctor of medical sciences, professor.
Pinchuk Iryna Yakivna
Chief doctor of Donetsk City Psycho Neurological Hospital #2, Chief psychiatrist of Donetsk region, doctor of medical sciences.
Andriishyn LyudmylaChief Doctor of Hospice, Vice President of Mother Teresa Foundation
Oksana Ivanivna
Filts Oleksandr
Head of Department of psychiatry and psychotherapy of Danulo Galutskii National Medical University of Lviv, President of
Orestovych
Ukrainian Association of Psychotherapists, Vice President of European Association of Psychotherapy, professor
Chaban Oleh
Professor of Department for Psychology and Pedagogy of Medical-Psychological Faculty of 1 O.O. Bogomoliets National Medical
Sozontovych
University, doctor of medical sciences, professor, member of Academy of Sciences of Higher Education of Ukraine
Shlapak Igor
Head of Department of anaesthesiology and intensive theraphy in P.L.Shupik National Medical Academy of Post-graduate
Porfyriyovych
Education, doctor of medical sciences, professor.
Branyuk Lesya Petrivna Executive director of All-Ukrainian league for fostering palliative and hospice care development national public organization, assistant
professor of Department of palliative and hospice medicine of P.L.Shupik National Medical Academy of Post-graduate Education.
Tymoshevska Viktoriya Director of Public Health program of International Renaissance Foundation, doctor of medical sciences
Borysivna
Archimandrite Klymenta Candidate of theology sciences, candidate of biological sciences, pro-rector of Kyiv Theological Academy and Seminary
(Vecherya)
(Ukrainian Orthodox Church).
Father Igor Boyko
Lector, assistant professor of Theology Department of Ukrainian Catholic University, priest of Ukrainian Greek Catholic Church
Archpriest Yaroslav
Candidate of theology sciences, Deputy Head of Department of Sacred Texts of Old and New Testament, Congress of
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Representatives, Kyiv Orthodox Theology Academy of Ukrainian Orthodox Church of Kyiv Patriarchy
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Sciences of Ukraine and the National Academy of Medical Sciences of Ukraine
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НАЦІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ
СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ
(проект)
Князевич В.М., Царенко А.В., Яковенко І.В., Брацюнь О.П.
Всеукраїнська громадська організація «Українська ліга сприяння
розвитку паліативної та хоспісної допомоги», м. Київ, Україна
1. Характеристика проблеми, на вирішення якої спрямована
Національна Стратегія
Одним із найпріоритніших завдань держави є наближення стандартів
життя українського народу до прийнятих у цивілізованому світі. Оскільки
Україна задекларувала побудову соціально-орієнтованої держави, особлива увага має приділятися вразливим группам населення.
Однією таких із найбільш вразливих груп є паліативні хворі – пацієнти усіх вікових груп, які страждають на важкі прогресуючі захворювання
у термінальній стадії захворювання або за умови обмеженого прогнозу
життя, які не можуть бути вилікувані сучасними і доступними методами та
засобами і супроводжуються вираженим хронічним больовим синдромом,
тяжкими розладами функцій органів та систем, потребують кваліфікованої
медичної допомоги та догляду, психологічної, соціальної, духовної та моральної підтримки.
Обмежений прогноз життя – науково обґрунтоване припущення, яке
підтверджене не менше як двома лікарями, що тривалість життя хворого
при типовому перебігу захворювання обмежена 12 місяцями.
Паліативна допомога – це комплексний підхід, мета якого забезпечити максимально можливу якість життя паліативних хворих і членів їхніх
родин, шляхомзапобігання та полегшення страждань, завдяки ранньому
виявленню і точному діагностуванню симптомів болю та розладів функцій
органів та систем, проведення адекватних лікувальних заходів, симптоматичної (ад’ювантної) терапії та догляду, надання психологічної, соціальної,
духовної та моральної підтримки. Обов’язок держави забезпечити доступність професійної паліативної допомоги, незалежно від віку, нозологічної
категорії захворювання, соціального статусу, національності, релігійних та
політичних переконань, місця проживання хворого тощо.
Отже, паліативна допомога це симбіоз медичної, соціальної, моральної,
психологічної та духовної діяльності людей.
Основні потреби паліативного хворого:
1. Потреба медичної допомоги – зменшення страждань шляхом ефективного знеболення, лікування симптомів захворювань та розладів функцій
органів і систем, із застосуванням медикаментозної терапії, хірургічних та
інших методів лікування, кваліфікованого медичного догляду,за умов, коли
можливості спеціалізованого лікування основної хвороби є обмеженими
або, з точки зору сучасних наукових уявлень, безперспективними.
2. Потреба у соціальних послугах, що вимагає зробити усе можливе,
щоб паліативні хворі та члени їхніх родин відчували максимальне піклування про себе, зокрема, відповідне харчування, побутові умови, догляд, забезпечення санітарного режиму, допомога при прогулянках, прийому їжі,
особистої гігієни тощо;
3. Потреба створення комфортної та душевної соціально-психологічної атмосфери шляхом психологічної підтримки, контактів із представниками церкви, застосування творів мистецтва та літератури, створення
можливостей для спілкування, проведення дозвілля тощо;
4. Забезпечення отримання послуг юридичного характеру: складання заповітів, отримання консультацій, порад, ознайомлення із нормативними актами, тощо.
Питання паліативної та хоспісної допомоги, на жаль, щороку набувають
актуальності та гостроти. В Україні розвивається несприятлива медико-демографічна ситуація, що склалася впродовж останніх трьох десятиріч. Спостерігається невпинне постаріння населення і зростання питомої ваги осіб
похилого та старечого віку, які страждають на важкі хронічні невиліковні
хвороби, в першу чергу, на злоякісні новоутворення. Сьогодні в Україні чисельність людей у віці 75 років і старших становить близько 3 мільйонів осіб.
Зазначене зумовлює збільшення загальної смертності населення України.
Відповідно до рекомендацій ВООЗ, 60 - 80% зазначених вище хворих потребують паліативної допомоги. Якщо щороку в Україні помирає понад 700
тисяч осіб, з них – близько 80 тисяч через онкологічні захворювання, то потреба в паліативній допомозі складає майже 600 тисяч хворих та близько
1,2 мільйони їхніх рідних. Крім цього, за даними європейських джерел, у найближчі 10 – 15 років буде спостерігатися зростання потреби в паліативній
допомозі ще на 20%. Потреба в стаціонарних ліжках для паліативних хворих
досягне 100 ліжок на 1 мільйон населення.
При цьому, розвиток мережі закладів паліативної допомоги в Україні, на
жаль, суттєво відстає від потреби. За експертними даними, в Україні зараз
функціонують більше 20 закладів, які можуть бути ідентифіковані як хоспіси
та відділення паліативної допомоги, у яких розгорнуто близько 850 хоспісних ліжок, при мінімальній потребі у 4,5 тис. ліжок. Матеріально-технічна
база закладів та відділень, що надають паліативну допомогу, не відповідає
міжнародним стандартам, а умови перебування хворих у більшості цих закладів – незадовільні. Не створена система надання послуг на дому, практично тільки почалось створення оперативних бригад для такої допомоги.
Описана вище ситуація багато в чому склалася через невирішеність цілого ряду важливих проблем.
Проблема перша - ідентифікація паліативних хворих, проведення диспансеризації населення та створення реєстру паліативних хворих та визначення реальної потреби в необхідних ресурсах для подолання негативної

ситуації, що склалася.
Досі немає чітких критеріїв надання хворому статусу паліативного. По
кожній нозологічній позиції мають бути встановлені чіткі доказові критерії
щодо прогресування та можливості вилікування захворювання та прогнозу
терміну життя хворого.
Також треба враховувати і такі критерії як наявність хронічного больового синдрому і необхідність ефективного знеболення, за умови відсутності
перспектив одужання хворого. Визначення чітких критеріїв дасть можливість визначити реальний рівень потреби у паліативній допомозі. Реальна
потреба, в свою чергу, дозволить встановити реальний рівень потреби в
амбулаторній та стаціонарній паліативній допомозі, фінансуванні, кадрах,
інших необхідних чинниках.
Проблема друга - досі не затверджені стандарти та протоколи лікування паліативних хворих, не розроблені показання до госпіталізації у заклади паліативної допомоги, або надання цієї допомоги вдома, не затверджені
терміни та визначення, що стосуються паліативної допомоги, немає відповідних положень, інструкцій і т. п.
Це не тільки негативно відбивається на організації лікування паліативних хворих, а також має негативний вплив на такі гострі для цього виду допомоги питання як забезпечення наркотичними засобами. Адже без затверджених клінічних протоколів важко довести іншим зацікавленим сторонам
яка реальна потреба в наркотичних засобах і по якісному, і по кількісному
складу.
Проблема третя - відсутні затверджені проектні, технічні, соціальні,
побутові та інші стандарти щодо вимог до закладів паліативної допомоги,
обладнання, що використовується для надання паліативної допомоги, приміщень, комунікацій і т.п.
Потрібно запроваджувати державне замовлення для підготовки типового проекту хоспісу, відділення паліативної допомоги, тощо, взявши,
як взірець, кращі зарубіжні практики. Адже європейський досвід свідчить
про те, що у закладі паліативної допомоги, мають бути вирішені ряд питань,
починаючи від спеціального обладнання для помивки хворих і, закінчуючи
наявністю приміщень, де б хворі могли отримувати необхідну духовну та морально психологічну підтримку, дозвілля тощо.
Проблема четверта – недостатнє кадрове забезпечення. Мова йде не
тільки про медичних працівників, де уже впродовж останніх років почали
впроваджуватись програми відповідної до- та післядипломної підготовки
кадрів для системи паліативної допомоги. Але досі відсутня медична спеціалізація «Паліативна та хоспісна медицина» для лікарів та молодших спеціалістів, що не сприяє залученню професійних кадрів до роботи у закладах
паліативної допомоги та не мотивує медичних працівників до професійного
зростання.
Надзвичайно актуальним є питання підготовки соціальних працівників,
які залучені до обслуговування паліативних хворих вдома, та в стаціонарних
закладах паліативної допомоги.
Настав час практично втілити в життя специфіку професійного навантаження медичних працівників, які надають паліативну допомогу, в першу
чергу, внести зміни до наказу № 33, встановити специфічний для такого типу
закладів штатний розпис, створити систему мотивацій та соціальних гарантій для фахівців, які надають паліативну допомогу.
Майже не вирішена справа – підготовка волонтерів. В усьому світі залучення волонтерів є необхідною умовою надання якісної паліативної допомоги. Їх треба вчити по спеціальним програмам в закладах освіти як медичного, так і немедичного профілю, із залученням НУО тощо.
Проблема п’ята - створення нових типів закладів, застосування нових
організаційних форм роботи.
Паліативне лікування, на відміну від багатьох інших видів медичної допомоги, крім суто лікувальних процедур, містить в собі велику складову
професійного догляду хворого, психологічної підтримки та проведення цілого ряду соціальних заходів, що стосуються як хворого, так і членів його
родини. Потрібно шукати як законодавче вирішення, так і визначення організаційних форм для створення закладів спільної медико-соціальної, сестринської допомоги.
Також поєднання медичних та соціальних підходів в рамках одного закладу паліативної допомоги дозволить удосконалити фінансове забезпечення. Бюджет на утримання паліативного хворого буде мати кілька складових:
кошти державного та місцевого бюджетів, оплата послуг самим хворим або
близькими хворого, часткове використання пенсії паліативного хворого,
надання загальних платних послуг (оренда, консультації, готельні послуги
тощо), кошти благодійних фондів.
Окреме питання, що має дуже велике значення для країни із великою
часткою сільського населення, – надання паліативної допомоги вдома. Необхідно, фактично, створити новий тип паліативного закладу (або структурного підрозділу в межах закладу) – бригаду паліативної допомоги вдома.
Проблема шоста – оптимізація та доступність наркотичних анальгетиків для надання паліативної допомоги вдома і в стаціонарних закладах.
Боротьба із наркоманією, на жаль, дуже негуманно вразила паліативних хворих. Тому необхідно терміново докорінно змінити існуючі підходи до
цього питання. Мабуть настав час оптимізувати національний формуляр лікарських засобів, що використовуються у паліативній медицині, з урахуванням рекомендацій ВООЗ та Міжнародної асоціації хоспісної та паліативної
допомоги, передбачивши включення, таких лікарських засобів, як таблетовані опіоїдні анальгетики, трансдермальні засоби та інші лікарські форми
тощо. Необхідно також спростити систему ліцензійних умов для лікувально-
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профілактичних та аптечних закладів системи охорони здоров’я щодо зберігання та використання контрольованих речовин.
2. Мета і строки реалізації Національної Стратегії
Метою «Національної Стратегії створення та розвитку системи паліативної допомоги в Україні» є забезпечення гарантованої доступності,якостіта
ефективності надання паліативної допомоги шляхом створення системи паліативної допомоги, оптимальної мережі установ та закладів, що надають
паліативну допомогу, різної форми власності, відомчого підпорядкування та
організаційних форм,на основі застосування кращих світових практик, міжнародних стандартів та підходів, наукових розробок вітчизняних та зарубіжних фахівців,що забезпечить відповідну якість життя паліативних хворих та
членів їхніх родин.
Період впровадження: 2013 – 2020 роки.
Для реалізації Національної Стратегії мають бути розроблені відповідні
плани дій на 2013-2020 роки, затверджені законодавчі та нормативні акти,
проведені організаційні заходи.
3. Шляхи та способи розв’язання проблем щодо створення і розвитку системи паліативної допомоги.
Створення і розвиток системи надання паліативної допомоги передбачає такі стратегічні напрями:
3.1. Визначення реальної потреби у наданні паліативної допомоги,
що передбачає наступні заходи:
3.1.1. Розробка та затвердження методичних підходів щодо визначення
контингенту осіб, які потребують надання паліативної допомоги, зокрема:
`` визначення повноваження та послідовності реагування сімейного
лікаря (лікаря первинної ланки) в разі підозри на паліативний характер
хвороби пацієнта, який приписаний до цього лікаря та звернувся до нього
за допомогою;
`` визначення повноважень та послідовності реагування закладу
вторинного рівня в разі:
а) направлення хворого сімейним лікарем (лікарем первинної ланки) з підозрою на необхідність паліативного лікування;
б) встановлення попереднього діагнозу щодо необхідності паліативного лікування хворому, який потрапив в заклад в ургентному порядку, зокрема доставила швидка допомога;
в) встановлення попереднього діагнозу щодо необхідності паліативного лікування хворого, який знаходиться на плановому лікуванні
в стаціонарі і поступив без попереднього діагнозу щодо необхідності
паліативного лікування;
`` визначення повноважень та послідовності реагування закладу
третинного рівня, а також профільних диспансерів в разі:
а) направлення хворого сімейним лікарем (лікарем первинної ланки) або закладом вторинного рівня з підозрою на необхідність паліативного лікування;
б) встановлення під час проведення лікування діагнозу щодо необхідності паліативного лікування хворому, який потрапив в заклад для
проведення лікування в установленому порядку.
3.1.2. Проведення диспансеризації населення та створення реєстру паліативних хворих:
`` постійний моніторинг населення в межах кожної адміністративної
одиниці з метою виявлення нових хворих, які потребують паліативної допомоги;
`` встановлення контингентів осіб, які не мають обмеженого
прогнозу(терміну) життя, але потребують застосування лікувальних підходів, аналогічних для паліативних хворих.
3.2. Створення чітко діючого механізму надання офіційного статусу
паліативного хворого та вирішення питання щодо місця надання паліативної допомоги пацієнтам, які отримали офіційний статус паліативного хворого:
3.2.1. Підготовка відповідного законодавчого або нормативного акту,
який би визначав порядок створення комісій для надання офіційного статусу паліативного хворого та порядок прийняття рішень цими комісіями щодо
подальшого місця надання паліативної допомоги;
3.2.2. Розробка форми відповідного єдиного для країни документу (довідка, заключення, висновок тощо), який би чітко свідчив, що даний пацієнт
є паліативним хворим; встановлення усіх необхідних атрибутів цього документу – підписи, печатки, терміни дії, тощо;
3.2.3. Проведення цілеспрямованої діяльності щодо створення відповідних комісій в межах регіонів (міста обласного та районного значення,
адміністративні райони, міжрайонні об’єднання, що включають чисельність
150 – 200 тис. осіб, в містах загальнодержавного значення та обласних центрах), які б включали в себе представника виконавчої влади, особу, делеговану органом управління охорони здоров’я (головного позаштатного спеціаліста з питань надання паліативної допомоги), та особу, делеговану органом
управлінням соціального захисту населення, представника всеукраїнської
громадської організації щодо захисту інтересів паліативних хворих та їхніх
родин;
3.2.4. Створення механізму забезпечення виконання рішень зазначеної
комісії;
3.2.5. Спільне із відповідними відомствами (Укрзалізниця, Міноборони,
Державна пенітенціарна служба, МВС, інші) визначення порядку надання
паліативної допомоги пацієнтам, яким надають лікування у відомчих закладах охорони здоров’я або які отримують соціальні послуги в закладах, що не
належать до системи Міністерства соціальної політики.
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3.3. Визначення та нормативно-правове врегулювання порядку
направлення паліативного хворого після встановлення в нього остаточного діагнозу у заклади паліативної допомоги різного типу та організаційно-правових форм,що передбачаєнаступні заходи:
3.3.1. Підготовка наказів, рекомендацій таінструкцій щодо порядку направлення паліативного хворого після встановлення в нього остаточного
діагнозу в заклади паліативної допомоги різного типу та організаційно-правових форм;
3.3.2. Визначення оптимальної методики наданняпаліативної допомоги та реальних перспектив розвитку закладів паліативної допомогирізного
типу організаційно-правової форми;
3.3.3. Затвердження протоколів, стандартівта рекомендацій щодо надання паліативної допомоги:
`` в хоспісі;
`` відділенні/палатах паліативної допомоги в лікарнях та спеціалізованих диспансерах;
`` спеціалізовані лікарні для ветеранів війни;
`` вдома;
`` в закладах соціальної сфери (інтернати, пансіонати);
`` інші форми.
3.4. Реальна оцінка та планові розрахунки створення мережі спеціальних закладів паліативної допомогина період 2013 – 2020 рр.:
3.4.1. Хоспісів, зокрема, шляхом нового будівництва та перепрофілювання діючих закладів охорони здоров’я;
3.4.2. Спеціалізованих паліативних відділень в існуючих лікарнях;
3.4.3. Спеціалізованих паліативних палат в терапевтичних, онкологічних, неврологічних та інших відділеннях в існуючих лікарнях;
3.4.4. Спеціалізованих бригад паліативної допомогидля обслуговування хворих вдома;
3.4.5. спеціалізованих відділень паліативної допомогив закладах соціальної сфери – геріатричних пансіонатах та інтернатах, територіальних
центрах, тощо.
3.5. Розробити та затвердити класифікатор соціально-медичних
послуг для паліативних хворих в розрізі:
1.1.1.
Їх видів:
·
медичні, що потребують проведення лікування із залученням лікаря;
·
медичні, що потребують сестринської допомоги;
·
послуги із обслуговування та догляду;
·
послуги психолога;
·
послуги юридичного характеру;
·
духовна підтримка;
·
проведення дозвілля;
·
інші.
1.1.2.
Віднесення до базових та додаткових, з точки зору їх пріоритетності:
·
базові – ті, що забезпечують основи життєдіяльності;
·
додаткові, що покращують базові.
3.5.3. Спеціального комплексу послуг для цільових груп паліативних
хворих, в розрізі різних нозологій:
·
онкологічні хворі;
·
хворі на туберкульоз;
·
хворі на ВІЛ-інфекцію/СНІД;
·
хворі на серцево- та церебросудинні захворювання;
·
хворі на інфекційні захворювання;
·
хворі геріатричного профілю;
·
інші.
3.5.4. Комплексу окремих медико-соціальних стандартів для обслуговування паліативних хворих.
3.6. Розробити порядок акредитації закладів, що можуть надавати
паліативну допомогу:
3.6.1. Визначити вимоги до приміщення/будівель,обладнання, площі,
технічних засобів, кваліфікації кадрів, оздобленню і т.п.;
3.6.2. Визначити порядок створення та роботи конкурсних комісій;
3.6.3. Визначити форму договору, яку мають підписати переможець
конкурсу та орган місцевої влади;
3.6.4. Встановити рекомендації щодо взаємодії із громадськими, благодійними установами та іншими юридичними та фізичними особами – приватними партнерами;
3.6.5. Опрацювати питання та розробити рекомендації щодо впровадження нових організаційних форм – комунальних підприємств, корпорацій
із закладами соціальної сфери, тощо.
3.7. Запровадження елементів нового механізму фінансування
надання паліативної допомоги:
3.7.1. Визначення та законодавче закріплення усіх можливостей для
залучення іншого, крім бюджетного, фінансування – платних послуг, благодійної допомоги, участі інших установ в діяльності закладів паліативної
допомоги;
3.7.2. Запровадження нових механізмів фінансування, моніторингу та
контролю якості надання паліативної допомоги;
3.7.3. Перехід від фінансування на підставі галузевих нормативів на фінансування на підставі стандартів послуг;
3.7.4. Створення фінансового механізму переходу до фінансування на
основі принципу „гроші ходять за пацієнтом/клієнтом”;
3.7.5. Створення ринкових стимулів для залучення нових недержавних
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закладів паліативної допомоги шляхом запровадження інструментів фінансового інвестування;
3.7.6. Поступове запровадження елементів субсидіарного підходу в
оплатіпослуг надання паліативної допомоги, в залежності від доходу, віку
та стану здоров’я пацієнта.
3.8. Створення і розвиток інформаційно-технічного забезпечення
надання паліативної допомоги шляхом:
3.8.1. Створення інформаційного поля надання такої допомоги, що дасть
можливість скоординувати відомості про надання усіх видів підтримки – лікування, обслуговування, соціальні виплати, пільги тощо;
3.8.2.Забезпечення отримання оперативної допомоги через модель
„мобільний офіс”, „єдине вікно”, для комплексного вирішення проблемної
ситуації паліативного хворого та профілактики утриманства;
3.8.3. Створення єдиної інформаційної системи надання паліативної допомоги, що включатиме відповідні засоби, програмне забезпечення і системне адміністрування. Інформаційна система має бути динамічною і забезпечувати інформаційний обмін між отримувачами та закладами;
3.8.4. Впровадження механізму автоматизованого аналізу, моніторингу
та контролю надання паліативної допомоги;
3.8.5. Формування громадської думки на рівні громад, що передбачає
розширення участі як громадян, так і організацій унаданні паліативної допомоги хворим та членам їхніх родин;
3.8.6. Здійснення соціологічних досліджень для вивчення існуючого
рівня надання паліативної допомоги, виявлення задоволеності/незадоволеності та реальних потреб громади у наданні паліативної допомоги хворим
та членам їхніх родин, визначення пріоритетів у запровадженні нових форм
надання паліативної допомоги;
3.8.7. Забезпечення співпраці з громадськими, благодійними, релігійними, волонтерськими організаціями під час надання паліативних послуг.
3.9. Запровадження нових організаційних форм надання паліативної допомоги:
3.9.1.Розглянути питання щодо створення в районах (містах) оперативних/екстрених виїзних бригад соціальної допомоги паліативним хворим,
коли за направленням сімейного/дільничного лікаря, який відвідав паліативного хворого і виявив гостру необхідність надання соціальних послуг,
викликається ця оперативна бригада;
3.9.2. Апробація та впровадження нової моделі – центрів медико-соціальних послуг, які будуть створюватись спільно громадськими, благодійними та приватними структурами (інвесторами) та надавати широкий комплекс послугпаліативним хворим та членам їхніх родин, зокрема:
`` надання сестринської медичної допомоги (профілактика та обробка пролежнів, перебинтування, здійснення ін’єкцій та медичних маніпуляцій
за призначенням лікаря);
`` санітарне обслуговування місця перебування в квартирі (ліжко та
прилегла територія);
`` послуги із догляду та соціальному обслуговуванню (годування, помивка, прогулянки, доставка та приготування їжі, читання газет, книжок,
спілкування, організація дозвілля тощо);
`` надання психологічної допомоги;
`` надання фізіотерапевтичних процедур (масаж, ультразвукові, теплові та інші процедури, за призначенням лікаря, тощо) та професійного доглядутощо;
`` консультації щодо стану здоров’я та рекомендацій щодо лікування
та профілактики захворювань, харчування, дотримання режиму тощо;
`` оформлення заповітів, розрахунку пенсій, оформлення інших документівтощо;
`` реалізація норм законодавства України щодо отримання на конкурсних засадах бюджетного фінансування під виконання програм та проектів;
`` відкриття установами соціальної сфери своїх відділень на території
відділень паліативної допомоги лікарень з метою оперативного надання соціальних послуг паліативним хворим, які лікуються в стаціонарі.
3.10. Розвиток кадрових ресурсів має здійснюватися шляхом:
3.10.1. Розвитку системи до- та післядипломної підготовки медичних
фахівців,які працюють у системі надання паліативної допомоги, у т.ч. дистанційне навчання;
3.10.2.Затвердження медичної спеціальності «Паліативна та хоспісна медицина» для лікарів та молодших медичних спеціалістів (медичних
сестер);
3.10.3. Визначення та затвердження кваліфікаційних характеристик,
порядку спеціалізації та атестації лікарів та молодших медичних спеціалістів (медичних сестер) по спеціальності «Паліативна та хоспісна медицина»;
3.10.4. Вдосконалення навчально-методичної бази до- та післядипломної підготовки фахівців, зокрема, навчальних програм, навчальних посібників, рекомендацій тощо, беручи до уваги дедалі зростаючі потреби у навчанні в контексті зростання потреби у паліативній допомозі;
3.10.5. Створення навчально-методичних центрів для забезпечення
безперервного навчання спеціалістів немедичного профілю (соціальних
працівників, психологів, медичних капеланів тощо), які залучені до надання паліативної допомоги. Крім того, такі структури можуть виконувати роль
координаційно-інформаційних центрів для поширення і обміну інформації,
кращих практик і досвіду, підготовки волонтерів тощо;
3.10.6. Підготовки спеціалістів широкого профілю, які могли взяти на
себе виконання цілого ряду функцій та послуг, створення нової спеціаль-

ності – соціально-медичний працівник, що дозволить підвищити якість
надання послуг паліативним хворим та членам їхніх сімей, а також зменшити
витрати бюджету за рахунок оптимізації праці;
3.10.7. Створення системи мотивації і заохочення для залучення кадрів,
які надають паліативну допомогу, зокрема, встановленнянадбавок до заробітної плати, збільшення тривалості відпусток, пільгового пенсійного стажу
тощо;
3.10.8. Оптимізація штатних розписів закладів паліативної допомоги,
відповідно до міжнародних рекомендацій та стандартів, покращення умов
праці фахівців, які працюють у системі надання паліативної допомоги.
4. Очікувані результати
Реалізація Стратегії сприятиме впровадженню єдиної державної політики у створенні системи надання паліативної допомоги, що забезпечить:
4.1. Створення доступної та ефективної системи надання паліативної допомогина основі застосування кращих світових практик, міжнародних стандартів та підходів, наукових розробок вітчизняних та зарубіжних фахівців, з
метою забезпечення відповідної якості життя паліативних хворих та членів
їхніх родин;
4.2. Створення оптимальної мережі установ та закладів, що надають
паліативну допомогу, різної форми власності, відомчого підпорядкування та
організаційних форм;
4.3.Допомогу та підтримку сім’ям, які опинилися у складних життєвих
обставинах,;
4.4. Координацію надання паліативної допомоги з боку установ та закладів охорони здоров’я різного рівня та різних відомств;
4.5. Створення системи взаємодії установ та закладів охорони здоров’я
та соціального захисту населення;
4.6. Системи до- та післядипломної підготовки фахівців, які залучені до
надання паліативної допомоги;
4.7. Створення системи мотивації і заохочення для залучення кадрів, які
надають паліативну допомогу;
4.8. Забезпечення широкої участі благодійних, громадських, релігійних
та інших неурядових організацій та об’єднань громадян в питаннях забезпечення та розвитку паліативної допомоги;
4.9. Підвищення ефективності, раціонального та цільового використання бюджетних коштів.
У результаті реалізації Стратегії будуть створені оптимальні умови для
правового, економічного та організаційного забезпечення системи надання
паліативної допомоги, що сприятиме доступності паліативних хворих та членів їхніх родин до якісноїпаліативної допомоги.
5. Обсяг фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів
Фінансування заходів щодо реалізації Стратегії буде здійснюватись в
межах бюджетних призначень, передбачених на відповідний рік міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, до повноважень
яких належить вирішення питань у сфері надання паліативної допомоги.
Обсяги фінансування заходів щодо впровадження Стратегії уточнюються щороку з урахуванням можливостей державного бюджету.
ГАСТРОСТОМИЯ: МЕТОДИЧЕСКАЯ, ФИНАНСОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА
Акперов И.А., Косяков Б.А., Шальков Ю.Л.
Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г.Шевченко,
медицинский факультет, кафедра хирургии, Приднестровье, Молдова
Несмотря на то, что хирургия рака желудка началась с разработок гастростом, это «узкая» проблема по-прежнему привлекает к себе внимание.
Этому способствует высокая частота осложненного рака желудка, в том
числе его обструктивной формы. Наличие многих десятков способов питательных гастростом свидетельствует о сохраняющейся насущности разработки более оптимального метода. Актуальность дополняют нерешенные
организационные вопросы лечения таких больных: специализированных
отделений, в которых пребывание «некурабельных радикально» весьма
ограничено или в отделениях общего хирургического профиля без специфической подготовки хирургов.
Оценка формирования гастростом должна складываться из доступности методики, учета финансовых затрат на ее выполнение, а также социальной реабилитации таких больных.
Многие методы гастростомий достаточно сложны. Наиболее простые
(Витцеля, Топровера, Beck-Jianu) характеризуются постоянными подтеканиями содержимого или выпадением зонда. «Современные» методы в виде
бужирования, стентирования, с использованием эндоскопических приемов
– лишь разрабатываются, они не доступны для охвата всех больных. К сожалению, методам свойственны осложнения (Киркилевский С.И., 2007; Васильев Р.Х., 1983).
Методика гастростомий должна быть простой, доступной для выполнения в любом хирургическом отделении для хирургов первой-второй категории. В нашей практике таковой является разработанный способ фиксированной гастростомии (свидетельство и патент на полезную модель № 364 и
№ u 2009 06456).
Метод «ультрасовременного» стентирования, помимо выполнения его
лишь в специализированных отделениях, ограничен редкими случаями применения (2-3% ко всем больным), достаточно дорогостоящий (стоимость
стента 1500-2000 долларов США) и пока не доступен для общего контингента.
Не меньшее значение в проблеме имеет послеоперационная реабилитация таких больных, которые должны самостоятельно проводить энтеральное питание.
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Следует добавить, что в условиях формирования надежной гастростомы, обеспечивающей длительное питание, повышается возможность
проведения курсов химиотерапии. Накопленный опыт формирования фиксированной гастростомии (31 больной) свидетельствует о ее доступности в
любых хирургических отделениях включая ЦРБ, как наиболее простой, обеспечивающий улучшение качества жихни больных и, по сравнению с общепринятыми методами гастростомий, достоверно увеличивающий длительность жизни больных с 3,5 до 8,4 месяцев.
ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФІЛАКТИКИ СИНДРОМУ
ПРОФЕСПІЙНОГО ВИГОРАННЯ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОМУ ХОСПІСІ
Андріїшин Л.І., Овчаренко І.Б., Галамага Н.В, Тачинська Н., Воронцова О.В.
Івано-Франківський хоспіс, м. Івано-Франківськ, Україна
Вступ: Характерною особливістю закладів паліативної допомоги є напружена праця, яка вимагає від працівників окрім значних фізичних затрат,
високої моральної готовності співчувати, співпереживати, бути добрими
пастирями і супутниками хворих у їх трагічний період життя. Висококваліфіковані медичні сестри і лікарі спеціалізованих лікувальних закладів
не завжди можуть бути добрими працівниками хоспісів. Тут кваліфікація і
професійна майстерність мусить бути на одному рівні з почуттям емпатії, з
вмінням самовіддачі та «лікуванням собою». Окрім того, в хоспісі існує
щоденне навантаження чужим горем, дисонанс між затраченою в процесі
праці власною енергією та кінцевим результатом. Такі постійні напружені фізичні і психоемоційні затрати без їх відновлення створюють передумови до
розвитку синдрому вигорання.
Мета роботи: Запропонувати досвід Івано-Франківського хоспісу створення системи попередження синдрому професійного вигорання до можливої оптимальної загальної моделі такої профілактики.
Методи дослідження: Спостереження і аналіз протягом 15 років існування хоспісу динаміки колективу закладу, причин плинності кадрів, заяв і
скарг, способів міжособистісних стосунків та стосунків «лікар-медсестра»,
«медсестра-санітарка», «пацієнт-медичний працівник» тощо, а також висновків психолога.
Завдання:
`` Визначити актуальність проблеми синдрому професійного вигорання у закладах паліативної допомоги та потребу в системній його профілактиці.
`` Показати можливості раннього виявлення появи симптомів психоемоційного вигорання щодо мінімізації ризиків розвитку серйозних психосоматичних наслідків.
`` Показати можливості колективу в системі попередження синдрому професійного вигорання його членів.
Основні результати: Прийнята в Івано-Франківському хоспісі Система
профілактики синдрому професійного вигорання орієнтована на:
1. Врахування персональних психологічних характеристик при прийомі на роботу (відкритість і співучасть до чужих труднощів, наявність професійного такту, філософія ставлення до життя і смерті, почуття емпатії,
комунікативні здібності, обов’язково присутнє почуття гумору тощо).
2. Дотримання Положення про систему охоронного режиму і психологічного комфорту, прийнятого і затвердженого зборами трудового колективу хоспісу (протокол № 3 від 15.08.2001).
3. Навчання персоналу щодо вміння виховувати в собі емоційну усталеність, опанувати навички саморегуляції, ставити особисті кордони, виходити з конфліктних та стресових ситуацій, бути відкритими, вносити зміни
та урізноманітнювати особисте життя та життя закладу.
4. Використання будь-яких адаптаційних можливостей мікроклімату
колективу:
- обговорення і спільне вирішення особистих проблем, в тому числі
побутових,
- робота кімнати психологічного розвантаження,
- попередження праці на виснаження,
- оптимізація умов та характеру трудових процесів,
- п’ятихвилинки за кавою,
- спільні святкування і неформальні зустрічі з колективом,
- моральні і матеріальні стимули,
- гарантована можливість висловитися кожному,
- співбесіди,
- використання так званих «листків безпеки» та інше.
5. Знання можливих загроз «перегорання», їх аналіз та постійний моніторинг фізичного і психологічного здоров’я колективу з метою профілактики професійного вигорання .
Висновок: на сьогодні в хоспісі склався колосальний і найголовніший
ресурс, що є в нашій роботі – це колектив людей особливого складу душі з
усталеними поглядами на милосердя до пацієнтів, старанність у виконанні
професійних обов’язків, розуміння і підтримку один одного при вирішенні
проблем.
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ МЕНЕДЖМЕНТУ ХРОНІЧНОГО БОЛЮ В ПРАКТИЦІ
НАДАННЯ ПАЛІАТИВНОЇ
Андріїшин Л–О.І.1,2, Дацун Н.Б.1, Кулікова І.І.1,3
1
Івано-Франківський хоспіс, 2Івано-Франківський національний
медичний університет,
3
Івано-Франківський базовий медичний коледж; м. Івано-Франківськ,
Україна
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Мета роботи: Систематизувати терапевтичні підходи до якісного тамування хронічного болю в процесі надання паліативної допомоги.
Методи дослідження: Спостереження, індивідуальний підбір та аналіз
схем знеболення в процесі лікування пацієнтів Івано-Франківського хоспісу
з онкологічною патологією різної локалізації і больовим синдромом.
Основні результати: Практичне дослідження показує, що лише наявність ефективних методів лікування та медичних знеболювальних препаратів без системного підходу до ведення пацієнтів з хронічним больовим синдромом при наданні паліативної допомоги не забезпечує якісне знеболення.
Суть такого системного підходу полягає в наступному:
1. Встановитита ефективно долати різного роду перешкоди до якісного тамування болю.
2. Не відкладати у паліативних пацієнтів контроль болю до закінчення
діагностики або лікування захворювання.
3. Оцінити причину і характер болю. Проводити ідентифікацію болю
щодо його характеру, локалізації, поширеності, тривалості, провокуючих
факторів. Це дозволить вияснити механізми виникнення болю (ноцицептивний, нейропатичний, змішаний, проривний) і підбирати
індивідуальні
схеми його лікування
4. Оцінити інтенсивність болю у пацієнта до початку лікування (оцінюється самим пацієнтом) за бальною шкалою вербальних оцінок (ШВО) ,
візуально-аналоговою шкалою (ВАШ) або за мімікою
5. Проводити систематичну ( по можливості – щоденну) переоцінку
інтенсивності болю в ході лікування для вироблення адекватної схеми знеболення.
6. Оцінити психологічний стан пацієнта, що впливає на сприйняття
болю: депресія, тривога, страх, безсоння, ізоляція, соціальна залежність,
тощо – та усунути або пом’якшити ці симптоми. Психо-емоційні, соціальнітадуховніаспективзаємодіютьзісприйняттямівираженістюболюірозглядаютьсявцілісностідляадекватного контролюболю.
7. Вірити скаргам пацієнта на біль. Знеболювати, а не седувати!
8. Призначати знеболювальні не на вимогу, не «коли заболить», а по
годинах, за схемою, що забезпечує безперервність лікування хронічного
болю (постійна концентрація в крові).
9. Лікувати по-висхідній : триступінчата схема, прийнята ВООЗ, що
означає починати потрібно із неопіоїдних анальгетиків, переходячи при потребі спочатку до слабких, а потім до сильних опіатів
10. Анальгетики повинні бути прості в застосуванні. Перевага надається призначенням peros, perrectum. Коли це неможливо – то підшкірно,
використовуючи голку- “метелик” , шприц-автомат. Альтернативні шляхи
введення препаратів використовувати у складних випадках.
11. Паралельно із призначенням опіоїдних анальгетиків для попередження побічних ефектів їх дії відразу ж призначаються відповідні середники.
12. Лікування опіоїдами має бути безперервним, із дотриманням інтервалів, тривалість яких залежить від періоду піврозпаду препарату, суворо по годинах.
13. Пам’ятати, що іноді спостерігаються на фоні знеболювальної терапії так звані пробивні, (пронизуючі, прошиваючі, нападні) болі “вreakingthroughpain”. Дозування опіатів в таких випадках здійснюється
додатково, по клініці.
14. Якщо є клінічна потреба, то не існує максимальної дози морфіну на
третій сходинці лікування болю. Залежність і привикання не є проблемою у
пацієнтів з вираженим болем. Слід розрізняти фізичну і психічну залежність.
15. Комбінація препаратів кожної сходинки можлива і ефективна, дозволяє знижувати дозу опіатів.
16. Не поєднувати препаратів однієї групи – очікуваного посилення
анальгетичного ефекту це не дає.
17. Не застосовувати плацебо для онкологічних хворих
18. Якщо з’явився біль, а час чергового прийому лікарського препарату
ще не настав, треба терміново прийняти позачергову дозу знеболюючого, а
в належний час прийняти ліки за схемою і потім дотримуватися її. При повторенні випадків «прориву» болю схема знеболювання коригується лікарем.
19. Поряд з основними знеболювальними застосовувати на всіх етапах
боротьби з хронічним болем ад’ювантні анальгетичні засоби - препарати,
для яких біль не є первинним показом для призначення, але вони мають опосередкований анальгетичний ефект при деяких больових синдромах залежно від механізму виникнення і локалізації болю.
Висновки:Більможна адекватно полегшувати у 90% паліативних хворих за умов, якщо терапевтичні підходи в межах діяльності усіх лікарів застосовуються у систематичний спосіб.Всебічна і правильна оцінка больового синдрому, дотримання правил та принципів його лікування забезпечують
фізичний та психологічний комфорт такого пацієнта, якість його життя.
ХОСПИСНАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ В УКРАИНЕ
Андриишин Л.И.1, Лавренюк Л.Н.2
1
Івано-Франковская областнаябольница “Хоспис”, г. Ивано-Франковск,
2
БО «Фонд помощи онкобольным детям «Краб», г. Киев, Украина.
С 1987 года Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) выделила паллиативную помощь в отдельный раздел. В 1998 году ВОЗ выделила
в отдельный раздел медицины оказание паллиативной помощи детям. И,
согласно опрелелению ВОЗ, паллиативная помощь детям – это активная
всеобъемлющая помощь телу, уму, душе больного ребенка, предусматривающая также поддержку его семье.
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Хосписная помощь является составной частью паллиативной помощи – это всеобъемлющая помощь больному в конце жизни и умирающему
человеку. Хоспис — медицинское учреждение, в котором больные с прогнозируемым неблагоприятным исходом заболевания получают достойный
уход. Основная цель пребывания в хосписе – скрасить последние дни жизни,
облегчить страдания. Это гуманно с любой точки зрения, кроме того, выгоднее экономически, чем лечить терминальных пациентов в условиях отделения интенсивной терапии. На постсоветском пространстве эта проблема
не решена, так как всё равно требует значительных вложений, получения
лицензии на работу с наркотиками и т. п.
Что такое хосписный больной? По Закону ВОЗ о паллиативе, хосписный
больной – это тот больной, которому врачи отвели максимум полгода жизни. Но это несколько странное утверждение. Разве ВОЗ может принимать
законы? Такой закон принят, например, в США, с целью определения взрослых пациентов, которым оказывается паллиативная помощь из государственных медицинских страховых фондов. Для детей ситуация иная. В ряде
штатов уже принят закон, расширяющий сроки для детей до 3 лет, в других
штатах работа над этим продолжается. По законам других стран, например
Великобритании, опеке хосписа подлежат дети, которым не суждено дожить до взрослого возраста. Много зависит от того, как поставить перед
собой задачу, какие условия финансирования. Кроме того, по современным
представлениям, паллиативная помощь должна начинаться при установлении диагноза заболевания, угрожающего жизни и/или значительно снижающего качество жизни.
На данный момент специализированных детских хосписов в Украине нет.
С 2005 года в хосписе при Киевском городском онкоцентре, при необходимости, палата разворачивается под детскую. Хочу отметить, что к детской палате в хосписе существуют определенные требования. Это своего
рода меленькая квартира.
Итак, когда лечение не помогает и прогноз у ребенка явно неблагополучный, с родителями проводится беседа (врач, психолог) и, по желанию,
родители могут забрать ребенка домой. И тут семья сталкивается с уймой
проблем – оформление в больницу либо пребывание дома, обезболивание,
уход за ребенком, братья и сестры в семье, психологическая адаптация семьи. Состоянием на сегодня, все эти проблемы каждая семья решает самостоятельно.
К сожалению в нашей стране очень сложно найти спонсорскую поддержку для детского хосписа. Боятся этой темы. Спонсорам хочется помогать выздоравливать, а вот поддержать умирающего ребенка…на это мало
кто способен. Но маленькие шаги, все же существуют. Так, 11 мая 2012 года,
согласно приказа № 220 Ивано-Франковской областной администрации «О
создании детского паллиативного (хосписного) отделения» в Надворнянском доме ребенка, будет введено в действие отделение на 15 мест для
паллиативного (хосписного) лечения детского населения области. Без поддержки государственных структур не обойтись.
СОЗДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ВОЛОНТЕРСКОЙ СЛУЖБЫ
ХОСПИСНОЙ ПОМОЩИ «ЭРА МИЛОСЕРДИЯ»
Анищенко А.П.
Харьковская областная общественная организация «Социальный
всесвит», г. Харьков, Украина
В случаях, когда болезнь не поддается лечению, для решения проблем,
встающих перед неизлечимыми умирающими больными и их семьями, служит паллиативная помощь, которая в современном понимании рассматривается как комплексная система мероприятий медицинского, психологического, социального и духовного характера, направленная на всестороннюю поддержку больного и членов его семьи.
В отличие от специализированного радикального медицинского вмешательства, качественная паллиативная помощь имеет цель, в первую
очередь, облегчить физическое состояние больного – преодолеть боль и
устранить другие отрицательные проявления болезни (лечение симптомов),
поддержать его психо-эмоциональное и духовное состояние, а также способствует улучшению социальных условий жизни больного и его семейного
окружения.
Решать непростые задачи паллиативной медицины силами только
ограниченного штата медицинских работников сложно. Поэтому дополнение медицинской помощи волонтерской поддержкой является важным направлением развития паллиативной помощи в Украине.
Социальный проект Харьковской областной общественной организации «Социальный всесвит» - «Создание общественной молодежной волонтерской службы хосписной помощи «Эра милосердия» в рамках социального заказа Харьковского городского совета, призван внедрить мировую
практику массовой волонтерской поддержки паллиативной медицины.
Основными целями деятельности волонтерской службы являются
столь необходимая комплексная психо-социально-духовная поддержка
пациентов хосписа и членов их семей, дополняющая паллиативную медицинскую помощь; а также – формирование общественной психолого-педагогической среды для социального воспитания и развития духовности
современной молодежи в процессе осознанной социально значимой волонтерской деятельности в условиях хосписа.
Суть социального проекта «Создание общественной молодежной волонтерской службы хосписной помощи «Эра милосердия»:
`` внедрение специфики и философии паллиативной помощи в практику специализированных медицинских учреждений;

`` определение ее места и роли в современной медицине и обществе
в целом;
`` выбор содержания и конкретных форм организации и реализации
паллиативной помощи;
`` изменение отношения общества к неизлечимым больным людям
путем проведения обучающих тренингов для будущих волонтеров - студентов различных ВУЗов г. Харькова и психолого-педагогических тренингов
по профилактике профессионального эмоционального выгорания для медперсонала и консультантов хосписа;
`` организация групп само- и взаимопомощи для родственников пациентов, медработников и волонтеров хосписа.
Создание атмосферы единой междисциплинарной команды в хосписе,
способной эффективно удовлетворять гуманитарные потребности паллиативных пациентов является важны результатом социального проекта общественной организации «Социальный всесвит» и волонтерского корпуса
молодежной службы «Эра милосердия».
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАДАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ
ТЯЖКОХВОРИМ ДІТЯМ В УМОВАХ БАГАТОПРОФІЛЬНОЇ ЛІКАРНІ
Анопрієнко О.В.
Національна дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ»,
Центр медико-психологічної, соціально-реабілітаційної допомоги,
м. Київ, Україна
Мета. Висвітлити проблеми подолання хронічного стресу на прикладі сімей з онкохворими дітьми. Також дослідити ставлення до стресової ситуації
батьків при встановлені онкологічного захворювання у дитини.
Методи дослідження. У Центрі онкогематології Національної дитячої
спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ» було проведене опитування 50 батьків та 50 підлітків 13-18 років, які знаходяться на лікуванні у відділенні.
Було використано опитувальник для батьків, який визначав реакцію на захворювання та опитувальник «Поведінка батьків і відношення підлітків до
них» (ADOR – скорочено, підлітки про батьків) вивчає установки, поведінка
й методи виховання батьків так(окремо батько, мати), як бачать їх діти в підлітковому віці. Рівень тривожності Спілберга (особистісної та реактивної),
Самооцінки Бембо-Рубінштейна,
Основні результати.Серед опитуваних 100% батьків відповіли, що
встановлення діагнозу для них було стресом. На момент встановлення діагнозу онкозахворювання відчуття страху за здоров’я та життя дитини відчували 97% батьків.
Психологічну підтримку сім’ї у вигляді оптимістичної, активної позиції
батьків на одужання отримали 73% дітей. Близько 18% дітей відчули з боку
батьків такі реакції як пригнічення, сум, істерика.
Серед опитаних батьків 70% використовують демократичний стиль виховання, 18% - практикують ліберальний стиль виховання, 12% - авторитарний стиль виховання дитини. В сім’ї де практикують демократичний стиль
виховання підлітки в 72% випадків мали середній та низький рівень тривожності. Період адаптації до тривалого лікування проходив в середньому
через 7-10 днів. В той час у підлітків де в сім’ї практикувався авторитарний
та ліберальний стиль виховання у 86% були високо тривожними, та період
адаптації складав від 30 днів та більше.
На запитання, хто із батьків більше часу проводить з дітьми, 72%
відповіли що мати, тільки 12% сказали, що і батько і мати. Із опитаних дітей 89% сподіваються на підтримку сім’ї, 56% батьків висловили потребу у
психологічній підтримки сім’ї під час лікування дитини.
Бажання в психологічній підтримці дітей під час лікування висловили
75% батьків.
Висновки. Встановлення діагнозу онкологічного захворювання є стресом як для самої дитини, так і для її родини. вихованням у сім’ї та доглядом за
хворою дитиною займається в основному мати тому емоційні реакції матері
впливають на формування його психоемоційного стану. Більшість підлітків
та їх сімей потребують психологічноїпідтримки під час адаптації до встановленого діагнозу та процесу лікування.
МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАДАННЯ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ
НЕВИЛІКОВНО ХВОРИМ ДІТЯМ В УМОВАХ БАГАТОПРОФІЛЬНОЇ ЛІКАРНІ
Анопрієнко О.В.
Національна дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ»
Центр медико-психологічної, соціально-реабілітаційної допомоги,
м. Київ. Україна.
За останні 10 років у 2 рази в Україні збільшилося показників інвалідності невиліковних хвороб серед дитячого населення. Особливу тривогу
викликає зростання захворюваності і смертності серед дитячого населення
від пренатальної патології, вроджених вад розвитку, хвороб нервової системи, новоутворювань, захворювань крові, ВІЛ/СНІДу. Злоякісні новоутворювання у структурі дитячої інвалідності займають 7 місто, серед причин
дитячої смертності -3 місто.
В структурі летальності серед дітей в Національній дитячій спеціалізованій лікарні «ОХМАТДИТ» за 2011 рік померло дітей: з пренатальною патологією-23 дитини, вродженими вадами розвитку – 22 дитини, від інфекційних хвороб-17 дітей, новоутворювань-14дітей, від хвороб нервової системи11дітей. від хвороб крові та кровотворних органів -11дітей. Всього померло
106 дітей. Тема втрати дитини від тяжкої хвороби залишається болючою і
складною. Психологічна підтримка родини в гострому періоді після втрати
дитини здійснюється спеціалістами Центру, але родина потребує реабіліта-
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цію в період «горювання» який може тривати до року і більше, тому психологічний супровід родини за місцем проживання є необхідною складовою в
цьому процесі. Нажаль системного супроводу родини, яка втратила дитину
у нас в країні ще не існує.
В Національній дитячій спеціалізованій лікарні «ОХМАТДИТ» у 1998 році
було створено Центр медико-психологічної, соціально-реабілітаційної допомоги, метою якого є надання комплексної медичної, психологічної та соціальної допомоги дітям та їх родинам, які знаходяться на лікуванні в багатопрофільній лікарні. Особливу увагу потребують діти с невиліковними хворобами, так тяжкохворі діти та їх батьки перебуваючи на лікуванні в стаціонарних відділеннях лікарні стикаються з багатьма психологічними проблеми, пов’язаних із: прогнозами щодо життя та здоров’я дитини,тривалим
терміном прибування в стаціонарі, соціальною ізоляцією, зміною якості
життя, синдромом «госпіталізації», перенесенням психоемоційного стресу
в період встановлення діагнозу та інші переживання як у дітей так і батьків
які потребують психологічного супроводу дитини та її сім’ї.
Питанням профілактики професійного вигорання приділяється особлива увага, тому, як для медичного персоналу, який працює з тяжкохворими
дітьми переживає стрес співчуваючи батькам та дитині, також переживаючи і біль втрати дитини-пацієнта психологічна допомога є вкрай необхідною.
Центр також забезпечує взаємодію з іншими недержавними, громадськими
організаціями та фондами, що пропонують свою допомогу у вирішенні питань надання медико-соціальної допомоги тяжко хворим дітям, залучення
релігійних організацій будь-яких віросповідань для догляду за тяжко хворими дітьми, та відправлення, в разі необхідності, культових обрядів в період перебування в стаціонарі.
СУЧАСНІ ЕТИЧНІ ДИЛЕМИ ВИХОДЖУВАННЯ ДІТЕЙ, ЯКІ НАРОДИЛИСЯ З
НАДТО НИЗЬКОЮ МАСОЮ ТІЛА
Антипкін Ю.Г., Давидова Ю.В.
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України»,
м. Київ, Україна
Мета дослідження: провести аналіз етичних та соціальних проблем виходжування дітей, що народились з екстремально низькою масою тіла.
Методи дослідження: контекстний аналіз, статистичний аналіз.
За останні роки показники виживання та інвалідності новонароджених
з наднизькою масою тіла значно покращились. В зв’язку з неможливістю надати точний прогноз під час народження дитини, всі новонароджені мають
отримати реанімаційну допомогу та відповідну терапію. Тільки у випадках,
коли медичні факти засвідчують неефективність заходів, що проводяться,
необхідно їх припинити та перейти до паліативного лікування, яке спрямоване на полегшення симптомів. Зміщення акцентів від лікувальних до паліативних потребує консенсусу між всіма фахівцями, які приймають участь
у прийнятті даного рішення, а також батьками дитини. При прийнятті медичних рішень, що стосуються дітей народжених з екстремально низькою
масою тіла, перед клініцистом та батьками дитини постає ціла низка біоетичних проблем вирішення яких потребує врахування таких критеріїв як
виліковності, поваги до життя, наявності болі та страждань, що відчуває
пацієнт. Найбільш складним та тяжким постає питання про припинення
надання допомоги новонародженому. Постає питання відповідальності за
рішення, що приймається. Найбільш прийнятною моделлю серед фахівців, є
модель сумісного прийняття рішення батьками та медичними спеціалістами.
Але навіть при цій моделі існує дисбаланс знань, контролю та експертизи в
бік медичних працівників, які в деяких випадках можуть бути зацікавлені в
прийнятті того чи іншого рішення.
Актуальними залишаються фінансові витрати на утримання таких дітей.
За даними американських досліджень для утримання дитини, що народилась з вагою 750 грамів, необхідні витрати склали 273900$, а вагою від 750
до 999 грамів склали, в середньому, 140000$. Особливо актуальними ці питання постають у родинах, які відносяться до соціально неблагополучних.
Діти, народжені з наднизькою масою тіла, в декілька разів частіше
страждають на бронхіальну астму, церебральний параліч, порушення зору
та слуху, низький IQ, а також мають проблеми з соціальною адаптацією та в
освоєнні шкільної програми. В подальшому більшість цих дітей можуть бути
інвалідами, або ж перебувати під опікою держави.
Таким чином, етичні та соціальні питання, щодо виходжування дітей з
екстремально низькою масою тіла залишаються відкритими та потребують
подальшого обговорення.
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИАГНОЗ: СООБЩАТЬ ЛИ ЕГО БОЛЬНОМУ?
Артёменко М.В.1, Бут Н.А.1, Артёменко А.А.2, Завизион В.Ф. 3
1
КУ «Днепропетровская городская многопрофильная клиническая
больница №4» ДОС,
2
КУ «Днепропетровская городская больница №14» ДОС,
3
ГУ «Днепропетровская медицинская академия» МЗ Украины,
г. Днепропетровск, Украина
Ключевые слова: онкологический диагноз, информированность о болезни.
Проблема информированности онкобольного остаётся актуальной в изменившейся системе здравоохранения.
С целью изучения мнения пациентов по вопросу информации о своей
болезни (ИоСБ) нами было опрошено 65 больных, находящихся на лечении в
онкостационаре, из них со злокачественными опухолями (ЗО) 46, с предопухолевыми заболеваниями (ПЗ) – 19. Тестирование проведено по разработан-
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ной нами анкете без предварительного знакомства с больным и учёта диагноза. Информация (И) проверена после тестирования по историям болезни.
40 больных (61,5%) считают, что они правильно знают свой диагноз (Д)
(1 гр), не знают - 11 (16,9%) (2 гр), не уверены в Д 14 (21,5%) (3 гр). В 1гр 10
имели ПЗ и полностью информированы о них. Из 30 больных ЗО правильно
знают Д 24, 6 уверены, что у них неонкологические заболевания (НОЗ).
Во 2 гр ЗО имели 6, ПЗ - 5. Все 6 больных ЗО предполагали у себя онколопатологию.
В 3 гр 10 имели ЗО, 4 – ПЗ. 8 из 10 больных ЗО в этой группе правильно
догадывались о Д.
82,6% опрошенных больных ЗО правильно знают или правильно предполагают свой Д, 17,4% предполагают у себя НОЗ.
36 больных ЗО (78,3%) предпочитают знать всю ИоСБ, включая возможный неблагоприятный или даже смертельный прогноз, 8 (17,4%) предпочли бы только часть в основном положительной И, чтобы спокойнее себя
чувствовать, 2 (4,3%) считают, что «никакой И сообщать не надо». Ни один
больной не считает целесообразной «благородную ложь».
11 больных ПЗ (57,9%) в случае ЗО предпочли бы полную И и 8 (42,1%) предпочли бы только положительную И.
Обладая полной ИоСБ 35 (76,1%) больных ЗО мобилизовали бы все ресурсы для полноценного лечения, 7 (15,2%) положились бы на государственное здравоохранение (ГЗО), 4 (8,7%) затруднились ответить.
Больные ПЗ в случае онкологического Д и полной о нём информированности 15 (78,9%) мобилизовали бы все ресурсы для лечения, 3 (15,7%) положились бы на ГЗО, 1 (5,3%) затруднился ответить.
Т.о., большинство больных предпочитают знать всю ИоСБ, что помогло
бы им в лечении.
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ.
ПРИЧИНЫ БОЛЕЗНЕЙ. ПУТИ ПРОФИЛАКТИКИ. (1990-2010г.г.)
Белокриницкий В.С., Волков П.Г.
ГП «Украинский НИИ медицины транспорта», КУ «Одесский областной
госпиталь инвалидов ВОВ», г. Одесса, Украина
Цель исследований – показать нарастающую опасность для нации
заболеваний органов кровообразования, новообразований, заболеваний
мочеполовой системы и репродуктивной функции в связи с повышением
электромагнитного фона среды обитания человека.
Методы исследований – статистический по данным государственного
Комитета статистики за эти годы, экспериментальный метод на животных
при исследовании влияния электромагнитных излучений на функции костного, спинного, головного мозга, печени, почек, репродуктивную функцию,
функцию памяти и др. показатели организма.
Результаты исследований.
Основные результаты исследований заболеваемости населения Украины за период 1990-2010г.г., будут представлены в таблицах, отражающих
динамику заболеваемости по классам болезней различных регионов Украины с учетом заболеваний крови и кроветворных органов, болезней органов
кровообразования, новообразований, заболеваний, впервые выявленных
инвалидами по классам болезней за 2010г., травматизм, связанный с производством, количество инвалидов по регионам, беременность, роды, послеродовый период и др. показатели физиологических функций организма
Параллельно с нарастанием количества населения, страдающих этой
патологией, установлено значительное повышение уровня электромагнитных излучений техногенного происхождения, которые, как доказано в
эксперименте, вызывают различные патологии животного организма на
атомно-молекулярном, субклеточном, клеточном, тканевом и др. уровнях
иерархии.
В докладе будут представлены материалы исследований, причины болезней и пути их профилактики.
Выводы. В нынешний век, век высокоразвитого технического прогресса, связанного с излучением электромагнитных волн, негативно действующих на человека, следует обратить особое внимание местных органов
власти на взаимодействие организма человека с электромагнитными излучениями техногенного происхождения.
ДОСВІД РОБОТИ ХАРКІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ФОНДУ
«СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПОМОЩИ»
Баглаєнко І. А.
Харківський обласний фонд «Социальная Служба Помощи», м. Харків,
Україна
ХОБФ «Социальная Служба Помощи» – це благодійна організація. Основна ціль нашої роботи – надання благодійної допомоги і підтримки малозабезпеченим і соціально незахищеним шарам населення м. Харкова і Харківської області.
Для роботи обрано три напрямки соціальної і благодійної діяльності:
діти, люди похилого віку, біженці.
Наші проекти:
- інтернат для дітей – сиріт;
- дитяча благодійна їдальня;
- центр дитячої творчості;
- клуб людей похилого віку;
- клуб «Супербабушка»;
- соціальна опіка на дому;
- центр консультування мігрантів;
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- правова допомога біженцям;
- соціальне консультування населення;
- електронний соціально – інформаційний офіс.
«Рука допомоги – догляд за невиліковно хворими і старими людьми на
завершальному етапі життя, залишеними без опіки в Україні і Молдовії»
Ціль проекту – надання соціалізованного виду паліативної і хоспісної
допомоги на дому людям на завершальному етапі життя, направленої на
полегшення страждань паціентів, коли спеціалізованне лікування вже неможливе.
Проект «Рука допомоги» фінансується Європейським Союзом, і розрахований на три роки. Координуюча сторона – благодійна організація Карітас
Австрія.
Консультативно – методичну допомогу надає Управління труда і соціальних питань Департаменту труда і соціальної політики Харківської міської ради.
У рамках проекту «Рука допомоги» буде організована система виїзних
служб щодо надання паліативної допомоги літнім людям. Цільова группа
проекту (40 – 50 онкохворих літніх людей в місяць) обслуговуватиметься багатопрофільною командою (лікарі, медсестри, соціальні працівники, пастори, священики, волонтери). Таким чином, 200 спеціалістів і 300 волонтерів,
які пройдуть спеціальне навчання, нададуть високоякісний догляд на дому.
Родичі літніх людей, які проживають за кордоном, зможуть отримати
доступ до інформації про те, як вони можуть організувати паліативний догляд на доу для членів своєї сім’ї.
В рамках проекту буде проведено дослідження ситуації людей похилого
віку, які залишились без догляду. По закінченню проекту будуть представлені учбові матеріали, на основі яких буде можливим продовження подібної
діяльності.
З лютого 2011 р. ведеться робота щодо реалізації данного проекту у
м.Харкові. Було заключено договір про співробітництво з Харківським обласним центром паліативної медицини «Хоспіс» щодо створення виїзної
служби для надання паліативної допомоги термінальним хворим.
У рамках проекту безкоштовно надаються наступні послуги:
- високояксне медичне обслуговування за літнімии людьми з онкологічними захворюваннями;
- зняття болю та інших симптомів для забезпечення комфортного і гідного життя до сотаннього моменту;
- допомога паціентам у всіх сферах повсякденного життя;
- відвідування невиліковно хворих паціентів залежно від їхніх індивідуальних потреб та стадії захворювання;
- піддтримка на моральному, психологічному і духовному рівнях;
- допомога у підтримці зв’язку з родичами за кордоном.
Партнери щодо реалізації проекту:
- Всеукраїнська соціальна організація «Українська Ліга сприяння і розвитку паліативної і хоспісної допомоги»
- Управління труда і соціальних питань Департаменту труда і соціальної
політики Харківської міської ради (з 2004 року)
- Харківський обласний центр паліативної медицини «Хоспіс»
- Харківська обласна соціальна організація «Соціальний всесвіт»
- Харківська міська організація ветеранів України
Партнери України і Молдавії щодо реалізації проекта «Рука допомоги»:
- Благодійна служба Милосердя «Карітас» місто Чортків, Тернопільська
область
- «Карітас» Молдавії.
ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ПАЛІАТИВНОЇ ТА ХОСПІСНОЇ ДОПОМОГИ
ОНКОЛОГІЧНИМ ХВОРИМ У ВИЩОМУ МЕДИЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
Бондаренко І.М., Завізіон В.Ф., Дмитренко К.О.
ДУ «Дніпропетровська медична академія» МОЗ України,
м. Дніпропетровськ, Україна
Ключеві слова: паліативна допомога, реабілітація, хоспісна медицина.
Типова навчальна програма (ТНП) з онкології однією з кінцевих цілей
дисципліни визначає тактику ведення хворих на найбільш поширені онкологічні захворювання. Досить мало часу приділяється для засвоєння питань
паліативної допомоги (ПД) та хоспісної медицини (ХМ). Лікуванню ускладнених форм раку, екстренній терапії, паліативному і симптоматичному лікуванню (СЛ) онкохворих, болю та особливостям знеболення у онкологічних
хворих відводиться лише 6 годин на 6 курсі. Лікарю ж загальної практики
нерідко доводиться мати справу з хворими в термінальній стадії хвороби і
знання основ СЛ є досить важливим. Важливим питанням ПД є також реабілітація хворого. Реабілітації ТНП виділено лише близько 2 годин. На практиці цій темі взагалі мало приділяється уваги. Спеціалісти-онкологи перед
усім своєю метою вважають лікування раку, реабілітацію ж здебільшого
відкладають на потім, а коли хворий покидає стіни онкологічного закладу,
спеціаліст загальної практики не знає, що з ним робити, а то і зовсім не задумується про необхідність реабілітаційних заходів.
Основою викладання будь-якої клінічної дисципліни є робота біля ліжка
хворого. Навіть маючи академічний час на вивчення питань ПД онкохворим,
викладач, здебільшого, не має можливості працювати зі студентами біля
ліжка термінального хворого (ТХ), бо кафедри онкології (КО) розташовані на
базі спеціалізованих онкологічних установ, де допомога ТХ не проводиться.
Розташування КО на базі багатопрофільної лікарні, яка має у складі онкостаціонар та терапевтичне відділення, що обслуговує певний регіон, дає можливість роботи студента біля ліжка симптоматичного хворого. Не дивлячись
на це, питання хоспісної допомоги викладати досить складно, оскільки в

Україні хоспісів дуже мало і ХМ знаходиться на етапі початкового розвитку.
В найближчий час планується викладання додаткового модулю з паліативної та ХМ на 6 курсі, на жаль лише у якості елективного курсу. Сподіваємося, це дасть більше можливостей для підготовки майбутніх лікарів з ПД.
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ.
Бондаренко И.Н., Завизион В.Ф.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия» МЗ Украины, г.
Днепропетровск, Украина
Ключевые слова: паллиативное лечение, качество жизни, циторедуктивное лечение.
В применяемой медицинской терминологии существуют разночтения,
вызывающие неоднозначную трактовку и способствующие возникновению
врачебных ошибок.
В онкологии существует термин «паллиативное лечение». Основной
смысл термина в том, что пациент получает какое либо противоопухолевое
или хирургическое лечение, приводящее к уменьшению объёма опухолевой
ткани (УООТ). При этом известно, что клинически выявляемые опухолевые
элементы после лечения в организме остаются.
ВОЗ трактует паллиативную помощь (ПП) (от фр. palliatif от лат. pallium —
покрывало, плащ) как подход, позволяющий улучшить качество жизни
(КЖ) пациентов и их семей, столкнувшихся с проблемами угрожающего
жизни заболевания, путем предотвращения и облегчения страданий благодаря раннему выявлению, тщательной оценке и лечению боли и других физических симптомов, а также оказанию психосоциальной и духовной поддержки (http://ru.wikipedia.org/). Термин ПП применим к любой медицинской
специальности, в т.ч. к онкологии. Ссылок на уменьшение объёма опухоли
ни в выше приведенном определении, ни в детальной расшифровке термина,
приведенной на сайте, нет.
Термин «симптоматическое лечение» (СЛ) определяет медицинские
действия, направленные на устранение отдельных проявлений заболевания
(напр., назначение обезболивающих средств) (http://www.vseslova.ru/). Он
применим также к хирургическому компоненту лечения (напр., устранение
кишечной непроходимости путем наложения колостомы). При этом, СЛ рассматривается как один из элементов ПП.
УООТ - циторедукция (ЦР) - способствует улучшению КЖ. Это позволяет
такое лечение отнести к разряду паллиативного. Но при этом ЦР может быть
этапом специального лечения, позволяющим пошагово получить полный
ответ опухоли на лечение, что может в результате привести к длительному
свободному от опухоли периоду жизни пациента. Этап лечения, способствующий УООТ мы трактуем как «циторедуктивное лечение», а применительно
к хирургическому этапу – «циторедуктивная операция».
Считаем эту терминологию более правильной и логичной и рекомендуем её к широкому использованию.
ПІДГОТОВКА МЕДИЧНИХ СЕСТЕР ДО РОБОТИ В ПАЛІАТИВНІЙ МЕДИЦИНІ
Бразалій Л.П.
Черкаський медичний коледж, м. Черкаси, Україна
Ключові слова: медичні сестри, навчальні програми, паліативна допомога.
Невпинне та швидке збільшення розповсюдженості онкологічних захворювань серед населення України та висока смертність від них, а також
постаріння населення та збільшення кількості хворих на невиліковні захворювання з обмеженим прогнозом тривалості життя зумовлює необхідність
удосконалення паліативної та хоспісної допомоги населенню і підготовки
спеціалістів у галузі медико-соціальної опіки.
Метою нашої роботи було створення навчально-методичного забезпечення для підготовки медичних сестер з паліативної допомоги.
Основою дослідження була апробація власних навчальних програм з
«Медсестринства в паліативній та хоспісній допомозі» на до- та післядипломному рівнях.
Медичні сестри повинні бути обізнані з сучасними поглядами на проблеми розвитку паліативної допомоги, загальними медичними аспектами
паліативної діяльності медичної сестри, особливостями медсестринського
процесу, проблемою контролю болю та іншої симптоматики в інкурабельних
хворих.
Навчальні програми, створені авторським колективом викладачів
Черкаського медичного коледжу,розкривають основні аспекти роботи
медсестер по наданню паліативної допомоги на рівні сучасних досягнень у
розвитку паліативної та хоспісної допомоги, передбачають удосконалення
практичних навичок з догляду за пацієнтами при здійсненні паліативної та
хоспісної допомоги, формування умінь та навичок щодо виявлення проблем
у пацієнтів на термінальній стадії хвороби, виділення серед них пріоритетних
та потенційних, складання та реалізація плану медсестринських втручань,
його оцінювання та корекція.
Таким чином, актуальність організації навчання медичних сестер з паліативної допомоги у всій країні безперечна. Використання навчальних програм з «Медсестринства в паліативній та хоспісній допомозі» забезпечить
кваліфікований догляд пацієнтів на термінальній стадії хвороби і стане першим кроком до створення державної системи підготовки медичних сестер,
які надають паліативну допомогу.
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ПАЛІАТИВНА ДОПОМОГА - НОВИЙ СТИЛЬ ТА ПІДХІД ДО ЦІЛІСНОГО
ЛІКУВАННЯ ТА ЇЇ ЗВ’ЯЗОК РЕЛІГІЙНИМ СВІТОГЛЯДОМ
Брацюнь Л.П.
Національна медична академія післядипломної освіти імені
П.Л. Шупика,
ВГО «Українська Ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної
допомоги», м. Київ, Україна
Мета: Вивчити та оцінити вплив релігійного світогляду в процесі надання допомоги невиліковно хворим та можливості застосування досвіду допомоги потребуючим, який пропонує церква..
Методи дослідження. Метод системного аналізу, експертних оцінок,
спостереження, інтерв’ювання.
Результати. Протягом останніх кількох років я мала можливість відвідати та познайомитися із функціонуванням медичних закладів, що надають паліативну допомогу невиліковно хворим – хоспісів та паліативних відділень в різних регіонах України, а також відповідних закладах Польщі, Бельгії та Австрії.
Мої спостереження стосуються впливу релігійної свідомості паліативних пацієнтів, їх родичів та персоналу, який надає паліативну допомогу,
на якість надання паліативної опіки. Узагальнюючи організацію практики надання паліативної допомоги в Польщі, Бельгії та Австрії можу відмітити наступне. При скеруванні хворого на невиліковну недугу до хоспісу
обов’язковою умовою є те, що пацієнт повинен знати свій діагноз та погоджуватися на проведення паліативної допомоги. Ця допомога передбачає
не тільки зменшення фізичних, психічних та духовних страждань, а й приготування до смерті. В хоспісах працюють на постійній основі поряд із медичним персоналом богопосвячені особи. Духовний супровід у всіх його можливих формах надається невіруючим та віруючим різних віросповідань. Окрім
пацієнтів його отримують родичі та персонал закладу. Планування догляду
проводиться відкрито, обговорюється з пацієнтом, панує атмосфера правди,
розуміння, любові, умиротвореності, атмосфера нагадує домашню.
Натомість, в нашій культурі не прийнято відкрито обговорювати хвороби. Ми також оминаємо питання страждань і смерті, так ніби їх не існує.
Часто вважають, що повідомити пацієнтові, що в нього невиліковна недуга,
означає тільки погіршити його стан. Дослідження доводять, що переважно люди хочуть знати правду, ї знаючи її, краще переносять хворобу. Слід
пам’ятати, що повідомлення правдивого діагнозу не відбирає надії, джерело
якої часто є надприродне та відноситься до категорії релігійності. Нам може
бути потрібно трохи часу, щоб побороти страх та безпорадність родичів,
щоб пояснити їм, чому пацієнтові важливо знати правду та запропонувати
їм нашу допомогу. Не повідомляючи правди опинимося (пацієнт, родичі та
персонал закладу) у ситуації напівправди та не можемо говорити про правдиву паліативну допомогу. Даючи неправдиві запевнення: «не хвилюйтесь,
з вами все буде добре» залишаємо пацієнта наодинці зі своїми сумнівами,
страхами і питаннями, бо в глибині душі він переважно знає, що «все добре
не буде» Не можемо помогти, якщо не можемо говорити про важливе. Для
цього насамперед маємо дати відповідь собі – у що віримо, як ставимося до
страждань і що думаємо про власну смерть. Передумовою цілісної терапії є
правдиві відповіді на ці питання.
«Правда – одне із самих дієвих лікарств, однак нам ще належить вдосконалювати розуміння того, коли і яку дозу правди належить давати кожному пацієнту» Сімпсон (1979 )
Висновки. Сучасна паліативна допомога окрім технічних засобів та
вмінь має використовувати у практиці свій зв’язок із релігією, який має
глибоке історичне коріння, вивчати та враховувати релігійний аспект життя
пацієнта задля високої ефективності паліативної допомоги щоб могти виконати
свою оздоровчу місію та впливати на цілісне відновлення людини.
О ВАЖНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ
ПОМОЩИ В НАЧАЛЕ СТАНОВЛЕНИЯ СЛУЖБЫ
Введенская Е.С.
ГБУЗНО «Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе
со СПИД и инфекционными заболеваниями», Нижний Новгород, Россия
Более 20 лет в Российской Федерации развивается паллиативная помощь - новое направление здравоохранения, призванное улучшить качество жизни инкурабельных больных. Впервые паллиативная медицинская
помощь признается одним из видов медицинской помощи населению в 2011
г. в Федеральном законе РФ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Готовятся к утверждению Порядки оказания паллиативной помощи взрослому населению и детям, которые определят в дальнейшем формирование служб паллиативной помощи в регионах.
В 1990 и 2002 гг. ВОЗ предлагает определения паллиативной помощи,
в которых присутствует ключевое слово «угрожающее жизни/смертельное заболевание», что по смыслу соответствует неизлечимому прогрессирующему заболеванию, как правило, приводящему к смерти больного «в
обозримом будущем» или заболеванию, приводящему к преждевременной
смерти пациента.
В России и на Украине сегодня закладывается фундамент для организации паллиативной помощи, принимаются важные законодательные документы. Для успешного формирования службы необходимо дать четкое
определение паллиативной помощи, на основании которого будут определяться ее конкретные задачи и соответственно контингенты больных, которым она будет предоставляться. Это определит в формирование необходимого штата специалистов, объем финансирования, потребность в организации процесса профессиональной подготовки. В сложившихся социально-
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экономических условиях с целью постановки выполнимых задач в начале
формирования службы предпочтение следует отдать определению, в соответствии с которым паллиативная медицинская помощь будет предоставляться больным с диагнозом активного неизлечимого прогрессирующего
заболевания на стадии, когда возможности специального/радикального
лечения исчерпаны или ограничены (это пациенты с генерализацией онкологического процесса, хроническими прогрессирующими заболеваниями
в период декомпенсации). Принципы же паллиативной помощи могут быть
реализованы на более ранних стадиях заболевания в сочетании с другими
методами лечения. В зависимости от содержания оказываемой помощи и
квалификации специалистов целесообразно выделить три уровня паллиативной помощи.
На первых этапах формирование служб паллиативной помощи в регионах было бы целесообразным начать с организации службы паллиативной
помощи инкурабельным больным злокачественными новообразованиями, в
этой области уже накоплен достаточный опыт. Позднее можно будет создать службы паллиативной помощи для других категорий пациентов, предварительно изучив существующую потребность и возможности отдельного
региона.
Важнейшим условием для оказания эффективной паллиативной помощи является тщательный подбор персонала и его подготовка. Будет неправильным просто переименовать «отделения сестринского ухода» в «отделения паллиативной помощи», не предоставив имеющемуся персоналу
возможности обучения паллиативной помощи.
Очень важно, чтобы в регионах создавались не только разнообразные
формы организации паллиативной помощи, но сохранилась бы ее философия и основное содержание, чтобы паллиативная помощь была доступна,
прежде всего, наиболее нуждающимся пациентам и не растворилась среди
услуг сестринского ухода за больными с хроническими заболеваниями.
ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ИНКУРАБЕЛЬНЫМ
ОНКОЛОГИЧЕСКИМ БОЛЬНЫМ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Введенская Е.С.
ГБУЗНО «Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе
со СПИД и инфекционными заболеваниями», г. Нижний Новгород,
Россия
Организация паллиативной помощи онкологическим больным в России,
из которых более 2/3 старше трудоспособного возраста и более 80% умирают дома, остается актуальной проблемой.
Цель работы - показать основные организационные проблемы паллиативной помощи больным с генерализованными формами злокачественных
новообразований (ЗНО).
Проведено изучение основных показателей онкологической заболеваемости и смертности в Нижегородской области и в России в динамике за
10 лет и рассчитана потребность в койках паллиативной помощи для больных злокачественными новообразованиями, а также выявлены наиболее
часто встречающиеся симптомы, которые беспокоят больных в последний
год жизни. В 2010 г. показатель первичной заболеваемости ЗНО составил
417,86 случаев на 100 тыс. населения (355,8 на 100 тыс. в целом по России).
Ежегодно увеличивается показатель распространенности (2518,23 случаев
на 100 тыс. населения). За последние 10 лет среднегодовой темп прироста
числа впервые выявленных больных ЗНО составил 1,85%, а числа всех зарегистрированных - 3,9%. Не только величина показателя первичной и
накопленной заболеваемости, но и темп их прироста достоверно выше по
сравнению с российскими цифрами. Уровень смертности от ЗНО остается
стабильно высоким и составлял в 2010 г. 227,21 случая на 100 тыс. населения (в РФ – 201,90). Остаются высокими показатели запущенности (21,35%
в 2010 г. и 21,7% в 2000 г.) и одногодичной летальности (34,79% в 2010 г. и
42,8% в 2000 г.).
Важным событием является признание необходимости развития паллиативной помощи в России, что отражается в недавно принятом Федеральном законе Российской Федерации N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации», Концепции развития здравоохранения
РФ до 2020 г. и готовящихся к утверждению на федеральном уровне Порядках оказания паллиативной помощи взрослому населению и детям.
Задачами для развития паллиативной помощи онкологическим больным являются:
•изучение потребности онкологических больных в паллиативной помощи, в том числе предпочтительного места оказания помощи в конце жизни;
•разработка модели организации паллиативной помощи;
• включение задач создания и развития служб паллиативной помощи
в онкологические программы на федеральном и на региональных уровнях;
•осуществление контроля за выполнением в регионах приказов и рекомендаций Федерального уровня по организации и оказанию паллиативной
помощи больным ЗНО;
•разработка и внедрение стандартов паллиативной помощи онкологическим больным и обеспечение контроля за их выполнением на местах;
•повышение уровня знаний врачей амбулаторного звена в области купирования онкологической боли (и других проявлений);
•включение полного спектра вопросов паллиативной помощи (организационных, клинических, психосоциальных, духовных, вопросов общения)
в образовательные программы по гериатрии, общей врачебной практике,
онкологии, терапии медицинских ВУЗов и колледжей (студенческие программы и последипломное образование);
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•обеспечение больных в амбулаторных условиях необходимыми анальгетическими препаратами, в том числе сильнодействующими препаратами
для приема внутрь и в виде трансдермальных форм;
•необходимость получения врачами и медицинскими сестрами сертификатов о прохождении специализации по паллиативной помощи и требование предоставления последних при лицензировании учреждений специализированной паллиативной помощи;
•осуществление контроля качества оказываемой паллиативной помощи с привлечением независимых экспертов, в том числе представителей
общественных организаций.
СТАНОВЛЕННЯ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ ЛЮДЯМ ПОХИЛОГО ВІКУ В
УКРАЇНІ: МЕДИЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ
Величко Н.М., Чайковська В.В., Вялих Т.І.
ДУ „Інститут геронтології ім. Д.Ф.Чеботарьова НАМН України”, м. Київ,
Україна
Згідно з рекомендаціями ВООЗ та Комітету Міністрів Ради Європи, паліативна допомога повинна стати одним з пріоритетних напрямів політики
урядів у галузі охорони здоров’я в Європейському регіоні. Важливість та
гострота проблеми паліативної і хоспісної допомоги літнім людям в Україні усвідомлюється МОЗ України, медичною спільнотою та пацієнтами. Це
зумовлено збільшенням частки людей старечого віку, які страждають на
важкі серцево-судинні захворювання, дегенеративні ураження опорно-рухового апарату, центральної і периферичної нервової системи та інші невиліковні хвороби, «епідемією» хронічних неінфекційних захворювань, швидким
зростанням кількості хворих на онкологічні захворювання, ВІЛ-інфекцію/
СНІД, туберкульоз. Майже 60 - 80 % хворих у завершальних та термінальних
стадіях вищезазначених захворювань потребують паліативної допомоги. Таким чином, щороку в Україні кількість потребуючих паліативної опіки становить близько 500 тисяч невиліковно хворих з обмеженим прогнозом життя
та понад 1 мільйон їхніх рідних та близьких, що робить цю проблему однією
з найбільш важливих медико-соціальних проблем сучасного суспільства.
Розвиток паліативної та хоспісної допомоги в нашій країні, на жаль, стримується низкою проблем законодавчого, організаційного, технічного, кадрового, морально-етичного характеру.
Основні напрямки паліативної допомоги необхідно зосередити на профілактиці і зменшенні страждань, які виникають на тлі прогресуючого захворювання.
Паліативна допомога є цілісним підходом, що складається з медичного,
соціального, психологічного та духовного компонентів. Тому раннє виявлення, визнання проблеми і ефективне лікування болю або інших фізичних,
психосоціальних і духовних проблем, забезпечуватиме якісну паліативну
допомогу.
Недосконалість чинного законодавства та нормативно-правової бази в
Україні спричиняє порушення права пацієнтів похилого віку на якісну медичну допомогу та забезпечення гідного завершення життя - багато паліативних пацієнтів, особливо які одержують допомогу вдома, не дістають
адекватного знеболення з застосуванням опіоїдних анальгетиків. За експертними даними, в Україні задовольняється лише близько 10% пацієнтів,
які потребують опіоїдних анальгетиків. Ця статистика свідчить про те, що
більшість пацієнтів залишають цей світ, страждаючи від страшного болю, не
маючи змоги отримати необхідну паліативну допомогу.
Ретельне оцінювання та належне використання усіх форм опіоїдів у вітчизняній медичній практиці матиме значний позитивний вплив на покращення якості життя невиліковних хворих.
Одне із нагальних питань - розроблення національних стандартів паліативної допомоги, протоколів та інструкцій для фахівців, які надають паліативну допомогу та здійснюють захист прав щодо дотримання етичних, якісних, правових принципів у ході роботи з паліативними хворими.
Другою нагальною проблемою порушення прав паліативних пацієнтів є
порушення їхнього права одержати, при потребі, необхідної кількості знеболюючих препаратів у різноманітних видах, яке повинне бути доступним
для хворого цілодобово і надаватися в обсязі, прийнятному для пацієнта,
відповідно до затверджених стандартів та клінічних протоколів.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ЛІКАРІВ ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ З ПАЛІАТИВНОЇ ТА ХОСПІСНОЇ ДОПОМОГИ
В УКРАЇНІ
Висоцька О.І.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ, Україна
Паліативна допомога (ПД) забезпечує право людини, яка має невиліковну хворобу та обмежений прогноз життя, на гідне завершення життя
із максимальним зменшенням болю і страждань, усуненням або зменшенням розладів життєдіяльності таінших тяжких проявів хвороби, а також на догляд, психологічну, соціальну та духовну допомогу пацієнту та
членамйогородини,як в умовах спеціалізованогомедично-соціального закладу – хоспісу, так і вдома. Враховуючи це, а також мультидисциплінарність надання ПД, набуває особливої актуальності проблема оптимізації
підготовки з питань паліативної та хоспісної допомоги (ПХД) лікарів закладів первинної медико-санітарної допомоги на засадах загальної практикисімейної медицини.
Мета. Обґрунтування системи підготовки лікарів закладів первинної
медико-санітарної допомоги (ПМСД) на засадах загальної практики-сімейної медицини (ЗП-СМ) з питань надання паліативної та хоспісної допомоги

невиліковно хворим амбулаторно та вдома.
Методи дослідження: методи системного та статистичного аналізу, патентно-інформаційний пошук, результати експертних оцінок, порівняльний
контент-аналіз.
Основні результати. Аналітичне вивчення вітчизняної та міжнародної
нормативно-правової бази та літератури свідчить, щопаліативна допомога
є важливою складовою систем охорони здоров’я та соціального захисту
громадян у всьому світі. Збільшення кількості людей похилого вікуз онкологічними захворюваннями, наслідками інсультів та інфаркту міокарду, сенільні психози та ін.,зумовлює значну потребу населення у спеціалізованій
паліативній медичній допомозі та медико-соціальній опіці з боку медичних
закладіввсіх рівнів та установ соціального захисту. Разом з тим, невиліковно хвора людина спричиняє зниженняякості життя всієї родини, може
стати причиною тяжких психологічних, соціальнихта економічних розладів
її функціонування.Актуальність впровадження моделі первинної медикосоціальної допомоги, орієнтованої на потреби громади, створює засади для
всебічного медико-соціального забезпечення вищевказаної категорії громадян з боку первинної ланки системи охорони здоров’я України.Тому лікарі
загальної практики-сімейної медицини і члени їх мультидисциплінарнихкоманд ПМСД повинні бути підготовленими як до надання ПХД, так і до навчання основним методам догляду членів родини тяжких і помираючих хворих.
Аналіз навчальних програм до- та післядипломної підготовки, підвищення
кваліфікації лікарів в Україні засвідчив необхідність введення інтегрованих
курсів ПХД, із навчанням лікарів закладів ПМСД наданню медичної допомоги
при термінальних станах, лікуванню болю та розладів фізіологічних функцій
у помираючих хворих.
Висновки:
1. Надання професійної та мультидисциплінарної ПХД на рівні закладів первинної медико-санітарної допомоги на засадах загальної практикисімейної медицини зумовлює необхідність відповідної підготовки лікарівз
питань ПХД на всіх рівнях їх медичної освіти.
2. Оптимізація навчання на всіх рівнях медичної освіти щодо надання
ПХД закладами ПМСД повинна бути побудована на практичних демонстраціях ефективного функціонування багатопрофільної команди фахівців ПМСД
при лідерській ролі лікарів ЗП-СМ.
3. З метою забезпечення високої якості підготовки лікарів ПМСД необхідно розробити відповідні навчально-методичні керівництва з паліативної допомоги, в тому числі на зручних електронних носіях.
4. Всі навчальні програми підготовки лікарів ЗП-СМ повинні включати
такі базові питання ПХД, як основи паліативного лікування, психологічної
та соціальної підтримки пацієнта та його родини, зняття та контроль хронічного больового синдрому, забезпечення наступності ПХД інкурабельним
хворим на всіх рівнях надання паліативної допомоги.
РАЗАРБОТКА АЛГОРИТМА ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ
В ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ
Волков П.Г., Белокриницкий В.С.
КУ «Одесский областной госпиталь инвалидов ВОВ»,
ГП «Украинский НИИ медицины транспорта», г. Одесса, Украина
Изучение характера заболеваемости населения Одесской области показало, что независимо от диагноза (СПИД, туберкулез, онкология), в каждой возрастной группе реально существуют тяжелые больные, которые в
терминальной стадии нуждаются в личной паллиативной помощи.
Цель исследований – изучить потребность и предложить структуру и
разработать алгоритм паллиативной помощи в Одесской области.
Методы исследований – Опрос населения. Изучение характера больных жителей районов, сельского и городского населения Одесской области
по данным статистической отчетности, органов здравоохранения.
Результаты исследований.
В настоящее время среди населения Одесской области выявлена значительная часть инвалидов, тяжелых больных, одиноких людей пожилого
возраста, детей, которые нуждаются в постоянной индивидуальной паллиативной и хосписной помощи.
В докладе будут представлены предварительные данные волонтерского движения, методические подходы для реализации и дальнейшего развития паллиативной помощи в Одесской области.
Это первый этап работы в этом направлении. Исследования продолжаются.
Выводы. Считаю, что в развитии паллиативной помощи важная роль
принадлежит взаимодействию медучреждений, социальной службы, духовенству и органам самоуправления.
ГЛОБАЛЬНІ ПРОЦЕСИ ТА ГУМАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИКИ ЩОДО НЕВИЛІКОВНО
ХВОРИХ У ДЕЯКИХ КРАЇНАХ СВІТУ ТА УКРАЇНІ
Вольф О.О.
БО «Асоціація паліативної та хоспісної допомоги», м. Київ, Україна
Метою дослідження було визначити зв’язок між глобальними процесами та їх впливом на процес гуманізації політики щодо невиліковно хворих у
деяких країнах світу та Україні.
Методами, які використовувалися для отримання результатів, полягали на аналізі нормативно-правової бази, даних статистики, міжнародного
досвіду, наукової літератури.
Згідно результатів дослідження, можна констатувати, що впродовж
останніх десятиріч у розвинутих країнах світу та в Україні відбувається розвиток паліативної допомоги як комплексного підходу, що дозволяє підвищи-
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ти якість життя невиліковно хворих та їхніх родин. Велику роль у формуванні
та забезпеченні соціальної політики щодо невиліковно хворих відіграють
неурядові організації (наприклад, на Батьківщині сучасного хоспісного руху
Великобританії у сфері паліативної та хоспісної допомоги діє не менше 20
загальнонаціональних професійних організацій). В Україні одним з ініціаторів цього процесу у 2006 р. виступила Всеукраїнська благодійна організація
«Рада захисту прав та безпеки пацієнтів». У 2007 р. була створена всеукраїнська благодійна організація «Асоціація паліативної допомоги», у 2010 р.
– «Асоціація паліативної та хоспісної допомоги» і у 2011 р. – «Ліга сприяння
розвитку паліативної та хоспісної допомоги».
Актуальність проблеми розвитку допомоги невиліковно хворим зумовлена значною та постійно зростаючою кількістю хворих, які її потребують.
Сьогодні система охорони здоров’я не може задовольнити потребу суспільства щодо забезпечення паліативних хворих та їхніх родин професійною та
доступною допомогою. Тому особливу перспективу має розвиток паліативної та хоспісної допомоги із залученням організаційних, фінансових та інших
ресурсів Міністерства соціальної політики України та ін. Міністерств, а також
громадських і релігійних організацій. Саме тому широке розповсюдження
досвіду одного з пілотних проектів Асоціації паліативної та хоспісної допомоги (паліативна допомогу на дому), у якому поєднано таку співпрацю і який
заснований на міжнародній моделі, набуває все більшої важливості.
Отже, в Україні стають більш виразними глобальні процеси, зокрема, у
соціальній сфері, що проявляється у розвитку паліативної та хоспісної допомоги. Дедалі більшого значення набуває комплексність, міжсекторальна та
міждисциплінарна співпраця.
ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА ПАЦІЄНТІВ ТА ЇХНІХ РОДИН
Воронін А.В., Коваленко Я.В., Максимова З.В.
Київська міська клінічна лікарня №2, м. Київ, Україна;
Мета дослідження: Дослідити психологічні особливості онкологічних
пацієнтів на різних етапах надання медичної допомоги. Визначити основні
психологічні та емоційні бар’єри та методи їх подолання в стосунках між пацієнтом та його родиною, лікарем та пацієнтом, лікарем та родиною пацієнта.
Відділення паліативної допомоги «Хоспіс» Київської міської клінічної лікарні №2 м. Києва розраховане на 30 ліжок та обслуговує біля 400 пацієнтів
за рік із яких 95% - це інкурабельні онкологічні хворі. Середній термін перебування пацієнта у відділенні – 22,5 дня. За 2010 – 2011 рік було досліджено
300 онкологічних хворих, серед яких 200 жінок та 100 чоловіків у віці від 35
до 80 років. Усім хворим та їхнім родинам від моменту госпіталізації у відділення надавалася психологічна допомога.
Основні результати: Основними психологічними особливостями онкологічних хворих серед досліджених пацієнтів виявилися: агресія, відчуття
втрати змісту життя, тривога, депресія, самотність. Більша частина пацієнтів скаржилась на відчуття «психологічної втоми» від життя.
Важливою проблемою є відкрите спілкування між пацієнтом та його родиною та важкі глибокі емоційні переживання, пов’язані з відчуттям провини перед пацієнтом у членів його родини.
Певні бар’єри виникли у спілкуванні між лікарем та пацієнтом, особливо, на етапі повідомлення хворому остаточного діагнозу та недоцільності
подальшого специфічного лікування.
Ранній психологічний супровід пацієнта, подальша робота з родиною
пацієнта на етапі переживання втрати, реакції гострого горя та переживанням страху власної смерті є ефективним методом подолання більшості емоційних та психологічних бар’єрів, які неодмінно виникають в процесі взаємодії між пацієнтом та лікарем, та дозволяє мінімізувати віддалені депресивні
реакції у членів родини пацієнта.
Висновки: Отже, цілісна оцінка пацієнта – його психологічного, емоційного, фізичного, духовного стану, ранній психологічний супровід пацієнта та
підтримка родини хворого мають важливе значення в забезпеченні якісного
надання паліативної допомоги онкологічним хворим та дозволяють зменшити появу тривожних, депресивних розладів та віддалених наслідків переживання втрати близької людини (поява онкологічного захворювання у членів
родини, невроз нав’язливих станів, тощо).
ОСОБЛИВОСТІ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА РАК ЛЕГЕНЬ
Глушко Л.В., Чаплинська Н.В., Позур Н.З., Гавриш Т.Ю., Симчич Х.С.
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Ключові слова: рак легень, симптоматична терапія.
Рак легень у структурі онкологічної захворюваності займає перше місце серед чоловічого населення України. Щороку в Україні діагностується
близько 22 тис. нових випадків раку легень (І.Щепотін, 2011).
Мета роботи: проаналізувати ефективність симптоматичної терапії
хворих на рак легень.
Матеріал і методи дослідження. Обстежено 32 хворих на рак легень,
які знаходилися на лікуванні у відділенні диференційної діагностики (ДДВ)
Івано-Франківського обласного фтизіо-пульмонологічного центру. Серед
обстежених було 29 (90,6%) чоловіків та 3 (9,4%) жінки. Середній вік пацієнтів становив 49,13±3,29 р.
Результати. Провідними скаргами хворих були кашель (100%), задишка
(87,5%), кровохаркання (46,9%), біль у грудній клітці (50%), підвищення температури тіла (28,1%), схуднення (31,2%), загальна слабість (90,6%). При обстеженні пацієнтів діагностовано вторинний бронхообструктивний синдром
(56,3%), синдром Марі-Бамбергера (25%), верхньої порожнистої вени (ВПВ)
(3,1%). Клініко-рентгенологічно підтверджено параканкрозну пневмонію у

54

27 (84,4%) хворих, плевральний випіт у 17 (53,1%) хворих.
Час перебування хворих у ДДВ становив 7,44±1,03 дні. За цей період
крім діагностичних процедур, спрямованих на верифікацію процесу, хворим
проводилася симптоматична терапія. В залежності від клінічного стану призначалися антибактеріальні препарати широкого спектру дії, інгаляційні
бронхолітики, нестероїдні протизапальні, гемостатичні, муколітичні (при
відсутності кровохаркання) засоби. При синдромі ВПВ застосовували глюкокортикостероїди та сечогінні. Плевральні пункції виконували з декомпресійною та діагностичною метою.
На фону лікування відзначали суб’єктивне покращення стану хворих,
зменшення больового синдрому у грудній клітці та суглобах. У понад 50%
хворих (р<0,05) нормалізувалася температура тіла та припинилося кровохаркання. Аускультативно і за даними спірографії відзначено зменшення
проявів бронхообструкції (приріст ОФВ1 на 12,1% (р<0,05)). Рентгенологічно підтверджено часткове розсмоктування інфільтративних змін легеневої
тканини довкола пухлини у 51,9% хворих (р<0,01).
Висновки. Таким чином, підтверджено суб’єктивну та об’єктивну клінічну ефективність запропонованих методів індивідуально підібраної симптоматичної терапії хворих на рак легень.
УДОСКОНАЛЕННЯ ВИКЛАДАННЯ ПАЛІАТИВНОЇ ТА ХОСПІСНОЇ ДОПОМОГИ
НА ЕТАПІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ-ТЕРАПЕВТІВ ТА ЛІКАРІВ
ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ – СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ
Глушко Л.В., Позур Н.З., Чаплинська Н.В., Гавриш Т.Ю., Маковецька Т.І.,
Симчич Х.С., Молодовець О.Б
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», м.
Івано-Франківськ, Україна
Ключові слова: паліативна медицина, хоспісна допомога, післядипломна підготовка лікарів.
Паліативна та хоспісна допомога є важливою складовою системи охорони здоров’я та соціального захисту громадян України і забезпечує реалізацію прав людини на гідне завершення життя та максимальне зменшення
болю і страждань. Головні завдання паліативної допомоги - позбавлення від
болю, усунення або зменшення розладів життєдіяльності та інших важких
проявів хвороби, догляд, психологічна, соціальна та духовна допомога пацієнту та його рідним. Велика частинамедперсоналу не може надати таку
кваліфіковану допомогу, оскільки питання паліативного лікування і догляду
за термінальнимихворими не включені в курс навчання.
Саме тому постало питання вивчення основ паліативної та хоспісної допомоги на етапі післядипломнії підготовки терапевтів та лікарів загальної практики – сімейної медицини. Відповідно були внесені зміно до робочих навчальних планів і програм підготовки лікарів-інтернів та курсантів передатестаціних циклів за спеціальностями «Внутрішні хвороби» та «Загальна практика
– сімейна медицина». Для вивчення досвіду і засвоєння набутих знань практичні та семінарські заняття по вивченню паліативної допомоги проводяться
на базі Івано-Франківського хоспісу. Знання, набуті на практичних семінарських заняттях та висвітлені в лекційному матеріалі дозволяють практичним
лікарям забезпечити наступність між лікувально-профілактичними закладами охорони здоров’я і закладами соціального захисту населення, приймати
участь у проведенні медико-соціальної реабілітації, покращити якість надання медичної допомоги інкрабельним хворим в амбулаторно-поліклінічних
умовах, а, також, приділити увагу питанням психологічної підтримки родичам
хворих із важкими прогресуючими захворюваннями.
Також у процесі викладання вивчаються покази для надання спеціалізованої паліативної допомоги: хворі із злоякісними захворюваннями 4
стадії; хворі на СНІД у термінальній стадії; хворі на неонкологічні хронічні
прогресуючі захворювання у термінальній стадії (стадія декомпенсації серцевої, легеневої, печінкової і ниркової недостатності, розсіяний склероз,
важкі наслідки порушення мозкового кровообігу).
З метою навчання принципів і методів паліативної допомоги удосконалюються наступні знання і навики:
`` елементи і моделі допомоги хворим у кінці життя;
`` завчасне планування допомоги і складання директиви відносно потреб пацієнта і його лікування;
`` психологічні особливості спілкування з інкурабельними хворими і
членами їх сімей;
`` адекватне знеболення інкрабельних онкологічних хворих за триступеневою схемою ВООЗ і усунення інших патологічних симптомів відповідно до останніх досягнень медицини;
`` філософські, етичні і духовні потреби смерті і безсмертя;
`` правила і підходи до призначення і відміни підтримуючої життя
терапії;
`` покази і доцільність парентерального харчування введення рідини
хворому в термінальній стадії;
`` психологічна допомога близьким після смерті хворого.
ТЕРПІННЯ ХВОРИХ В КІНЦІ ЖИТТЯ.
ОПІКА ХОСПІСНА ТА ЇЇ МІСЦЕ В ПОЛЬЩІ – ЯК АЛЬТЕРНАТИВА ЕВТАНАЗІЇ
Гебальська А.,
Університет Кардинала Стефана Вишинського, м. Варшава, Польща
У Польщі щорічно реєструється близько 120 000 випадків виявлення
злоякісної пухлини, а смерть від раку поглинає більш ніж 80 000 людських
життів. Страждання і смерть нерідко торкаються дітей та молоді.В останньому періоді життя у пацієнтів з’являється чимало болісних соматичних
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симптомів, які часто супроводжуються душевними муками. Такі страждання людини збільшують безпорадність, тривогу і розпач її близьких та
родичів. Основна причина болю, який ставить під загрозу роль цієї людини
в суспільстві, це прогресивна травма тіла спричинена поширенням хвороби
в організмі, яка веде до негативних змін вигляду тіла і порушення фізичної
активності, котра є просто необхідною в повсякденному житті.
Окрім цього існує зростаюче почуття бунту через такий несправедливий вирок – хвороба, яка спричиняє біль («Чому саме я?»), фрустрація,
тривога за долю свою та своїх близьких, страх спричинений стражданням,
смертю, а передусім смертю в стражданнях. Важкі страждання завжди слід
розглядати, як виклик для медицини, тому важливо забезпечити пацієнта
необхідною медичною опікою.
Доповідь проаналізує питання, які нерозривно пов’язані з людським
життям - страждання (схема R.G. Twycrosse з книжки: „Introducing Palliative
Care” («Введення паліативної допомоги» з 1999 р.) і смерть. У протистоянні з
ними людська істота безпомічна. На щастя,на допомогу може прийти хоспісна опіка – одне з найбільших здобутків медицини 30 років.
Крім того, у доповіді представлено розвиток хоспісної допомоги в Польщі, в тому числі термінальної допомоги, стаціонарних хоспісних відділів та
хоспісів для дітей. З 1996 року можна сміливо говорити про початок паліативної допомоги в Польщі, ініціатором якої стала Асоціація Приятелів Пацієентів «Хоспіс» у Кракові.
Подальший розвиток центрів став можливим завдяки програмі, затвердженій Радою з Паліативної і Хоспісної Допомоги у 1998 році. Вона передбачає прогресивний розвиток хоспісів центрів, які могли б стати альтернативою евтаназії. Тим більше, що в 2009 році, 97% поляків висловили своє
позитивне відношення до існування цього виду допомоги.
Хоспісна допомога може стати альтернативою евтаназії, адже вона шанує людське життя, а смерть відносить до невід’ємної частини всього живого. Визнає смерть, як природне явище. Водночас виключає застосування
штучної терапії, спрямованої на продовження життя будь-якою ціною.
Важливо також зрозуміти суть медичної допомоги та його значення для
тих, хто наближається до кінця свого життя. Це необхідно, щоб збагнути, що
в практиці означає хоспіс та яка його фундаментальна роль.
ОРГАНІЗАЦІЯ МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ В НДСЛ
«ОХМАТДИТ» ЯК СКЛАДОВОЇ СИСТЕМИ НАДАННЯ ПАЛІАТИВНОЇ ТА
ХОСПІСНОЇ ДОПОМОГИ
Гладуш Ю.І., Мешкова О.М.
Національна дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ» МОЗ України,
м. Київ, Україна
Світовий досвід паліативної допомоги дітям є досить обмеженим. У розвинутих країнах Заходу працює система сімейного виховання, доступні загальна паліативна допомога та соціальний супровід хронічно хворих, незалежно від діагнозу. В Україні відсутність адекватної паліативної та хоспісної
допомоги для дітей, в тому числі і ВІЛ-інфікованих, є однією з невирішених
проблем, яка суттєво ускладнюється високим рівнем їх стигматизації.
Сьогодні в Україні проходить процес розробки стратегії розвитку педіатричної паліативної та хоспісної допомоги, яка являється необхідним кроком
для затвердження та подальшої реалізації Концепції державної соціальної
програми розвитку ВІЛ-інфекцією, з вадами розвитку або прогресуючими
захворюваннями, у тому числі, онкогематологічними, та іншими, що супроводжуються синдромом болю, важкими порушеннями життєзабезпечення
та не можуть бути вилікувані сучасними методами лікування, потребують
медичного догляду, психологічної та моральної підтримки в термінальній
стадії хвороби. Саме хоспіс, як одна із форм надання паліативної допомоги, забезпечує комплексний догляд за невиліковно хворими в кінці життя,
створює умови, за яких зумовлені хворобою біль, страх, приреченість не
принижують гідність, а дозволяють їм зберегти відчуття любові та спокою.
Дуже важливим фактором формування позитивної активної позиції
батьків є довіра до медичного персоналу, методам лікування, а також і позиція, що формує відношення дитини до самого процесу лікування. Під час
хвороби дитини емоційний та психологічний з’вязок з батьками зростає,
тому важливим аспектом являється ще й підтримка емоційного стану матері/батьків. Враховуючи вищезазначене, обов’язковою умовою надання
ефективної медичної допомоги хворим в хоспісі є навчання персоналу.
У структурі багатопрофільної дитячої лікарні національного рівня, якою
являється НДСЛ «ОХМАТДИТ», є підрозділи, де на сьогодні надається медична, психологічна допомога цій категорії дітей, а саме: Центр «Клініка для
лікування дітей, хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД», центр діагностики та лікування метаболічних захворювань, Український центр дитячої токсикології,
інтенсивної та еферентної терапії, неврологічне відділення, центр медикопсихологічної, соціально-реабілітаційної допомоги дітям та інші.
Які ж можливості можуть реалізовуватись в умовах багатопрофільної
лікарні для паліативних і хоспісних пацієнтів? До них відносяться:
- надання допомоги медичним персоналом (лікарями та середнім
медичним персоналом);
- ефективне знеболення, в тому числі із застосуванням наркотичних
препаратів та лікування інших соматичних проявів;
- профілактика ускладнень;
- проведення медичних обстежень;
- можливість надання інтенсивної терапії;
- психологічний, соціальний та педагогічний супровід із збереженням активності до кінця життя хворої дитини;

- психологічна підтримка родини.
Кожний регіон вирішує питання щодо створення підрозділів педіатричної паліативної та хоспісної допомоги як на базі амбулаторних закладів
охорони здоров’я, так і стаціонарів, у відповідності до його потреб та можливостей.
Створення прийнятної для України системи паліативної та хоспісної медицини дітям дасть можливість:
- визначити місце і роль кожного підрозділу закладу охорони
здоров’я для надання відповідної допомоги;
- надавати медичну допомоги медичним персоналом в повному обсязі;
- розробити методи соціально-психологічної допомоги для родин,
які мають важко хвору дитину чи втратили її, тому що створення такого психологічного підґрунтя дозволить пережити втрату, адаптуватися до неї, і поступове послаблення зв’язку з дитиною відновить їх для подальшого життя
і роботи.
ДОСВІД НАДАННЯ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ НА ДОМУ: РЕЗУЛЬТАТИ
ДІЯЛЬНОСТІ ВИЇЗНОЇ МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНОЇ КОМАНДИ НА БАЗІ
МІСЬКОЇ ПОЛІКЛІНІКИ
Горбатенко Е. В., Бєляєва К. О., Бусигіна М. В.
Миколаївський обласний благодійний фонд боротьби з туберкульозом
«Віта-Лайт», м. Миколаїв, Україна
Проблема надання паліативної допомоги на Миколаївщині, особливо
хворим на злоякісні новоутворення, не зважаючи на комплексні зусилля
як неурядового сектору, так і державних структур, й досі залишається не
вирішеною. Хоча за останні декілька років відзначається деяке поліпшення ситуації щодо надання паліативної допомоги, що пов’язано з: по-перше,
з відкриттям та функціонуванням хоспісних палат при медичних закладах
міського, обласного та районного підпорядкування (3 хоспісні палати при
обласному протитуберкульозному диспансері, 2 – обласному СНІД-центрі,
2 – при обласному госпіталі інвалідів війни, 9 – при 6 районних лікарнях для
ВІЛ-інфікованих осіб); по-друге, навчанням середнього та молодшого медичного персоналу, соціальних працівників основам надання паліативної
допомоги у спеціально створеному тренінговому центрі; по-третє, інформаційно-освітньою роботою із загальним населенням, що включає в себе проведення інформаційної кампанії із залученням провідних засобів масової
інформації, розробка тематичної соціальної реклами, друкованої продукції,
місячників, створення веб-ресурсу; по-четверте, побудовою ефективного
партнерства із державними структурами: створення координаційної ради з
питань паліативної та хоспісної допомоги при обласній державній адміністрації,
обговорення поточних проблем та перспектив із наданням паліативної допомоги під час засідань круглих столів, створення посади обласного фахівця з питань паліативної допомоги при обласному управлінні охорони здоров’я; по-п’яте,
доступ до адекватного знеболення паліативних хворих шляхом створення
груп підтримки для родичів такого роду хворих, проведення комплексу адвокаційних заходів із залученням близького оточення паліативних хворих.
І головне – створення виїзної мультидисциплінарної команди для надання
паліативної допомоги на дому.
За два роки існування бригади, у складі: лікар-терапевт, соціальний
працівник та медична сестра, (за потреби: юрист, духовник, психолог) взято
на обслуговування 62 особи, з яких 50 – хворі на злоякісні новоутворення,
які потребують знеболення, також пацієнти з тяжкою формою цукрового
діабету та старечою деменцією. У середньому щомісячно береться на обслуговування 5 – 6 осіб.
Послугами команди охоплено один район м. Миколаєва – Заводський:
команда діє на базі КЗ міська поліклініка №1, яка обслуговує 53 706 осіб.
Для цього було розроблено та затверджено Положення по виїзній бригаді
надання паліативної допомоги «хоспісу на дому», функціональні обов’язки
членів мультидисциплінарної команди. Також спеціально розроблено карту
первинної оцінки потреб пацієнта, що є необхідною, особливо для корегування доз (збільшення) наркотичних препаратів та підбору інших лікарських
засобів для забезпечення адекватного знеболення.
Враховуючи вищевикладене, наразі розроблено комплекс адвокаційних заходів, спрямованих на місцеву владу, головною метою яких є – хоча
б часткове фінансування діяльності подібних бригад, особливо у області. Також вкрай необхідно на рівні Міністерства охорони здоров’я України
та Міністерства внутрішніх справ України переглянути наказ від 21.01.2010
№11 «Про затвердження Порядку обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин та прекурсорів у закладах охорони здоров’я України» щодо призначення наркотичних препаратів та рішення про реєстрацію вітчизняного таблетованого морфіну як медичного препарату, налагодження виробництва і
надходження його до аптечної мережі.
СТАН ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПАЛІАТИВНОЇ ТА ХОСПІСНОЇ МЕДИЦИНИ:
УКРАЇНСЬКИЙ ВИМІР
Губський Ю.І., Царенко А.В., Бабійчук О.М., Вольф О.О.
ДП “Інститут паліативної та хоспісної медицини МОЗ України”,
кафедра паліативної та хоспісної медицини
Національної медичної академії післядипломної освіти імені
П.Л.Шупика, м. Київ, Україна
В доповіді представлені результати науково-дослідної та організаційно-методичної діяльності ДП “Інститут паліативної та хоспісної медицини
МОЗ України” (далі ІПХМ) та кафедри паліативної та хоспісної медицини
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(ПХМ) НМАПО імені П.Л.Шупика (2009 – 2012 рр.) стосовно вивчення сучасного стану, наявної організаційної структури та нормативно-правової бази
медичної складової паліативної та хоспісної допомоги(ПХД) в Україні.
Були вивчені та проаналізовані особливості медико-демографічної ситуації та смертності від найбільш поширених хвороб в Україні та розвинених
країнах світу наприкінці ХХ та на початку ХХІ сторіччя, як медико-соціальна
основа розвитку паліативної та хоспісної медицини (ПХМ), існуючі моделі
структури сучасної служби відповідної медичної допомоги, підготовки лікарського, середнього та молодшого медичного персоналу.
Розглянута та проаналізована сучасна тенденція до постаріння населення в України, що характеризується зростанням поширеності серцево-судинних, церебросудинних та онкологічних хвороб, як важливий соціальний
фактор до створення геріатричної паліативної допомоги та паліативної онкології.
Розглянуті особливості організації паліативної допомоги хворим з хронічними невиліковними хворобами та обмеженою тривалістю життя в США,
Європейських країнах та РФ.
Вперше розглянуто та проаналізовано існуючий в Україні стан забезпечення населення паліативною та хоспісною допомогою. Розглянуті та
проаналізовані існуюча в Україні нормативно-правова база ПХМ, стан дотримання прав паліативних хворих в Україні, проблема підготовки лікарів
та медичних сестер з паліативної медицини; наведені відповідні пропозиції.
Вперше зроблені та представлені до МОЗ України у 2009 – 2010 рр. висновки про недостатність розвитку служби паліативної та хоспісної допомоги в Україні та невідповідність існуючих закладів міжнародним стандартам
забезпечення пацієнтів в термінальному періоді життя. Розроблені доповнення до Закону України “Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення надання медичної допомоги”
вiд 07.07.2011 р., №3611-VI, Стаття 35-4. “Паліативна допомога”, що були взяті за основу відповідних наказів МОЗ України.
На підставі проведених наукових досліджень та з урахуванням рекомендацій ВООЗ та національних експертів, у тому числі, представників НУО,
проведені розрахунки щорічних потреб в Україні в професійній паліативній
та хоспісній медичній допомозі, що знайшли відображення у наукових публікаціях, офіційних звітах про діяльність ІПХМ та доповідних листах, представлених до МОЗ України.
З метою підготовки професійних кадрів лікарів та медичних сестер для
роботи в галузі паліативної допомоги, в складі НМАПО імені П.Л.Шупика
створено першу в Україні кафедру ПХМ, науково-педагогічним персоналом
якої протягом2010, 2011 та першого півріччя 2012 навчальних років на циклах тематичного удосконалення з актуальних питань ПХМ підготовлено
близько 400 медичних працівників.
На базі номенклатури зареєстрованих в Україні лікарських засобів створено перший «Формуляр лікарських засобів для надання ПХД» (“Державний
формуляр лікарських засобів”. Випуски 2010, 2011, 2012 рр. “Лікарські засоби для надання паліативної допомоги”). На підставі аналізу нормативної
бази застосування в Україні опіоїдних анальгетиків сформульовано пропозиції, стосовно зменшення основних юридичних та організаційних перешкод
на шляху збільшення доступності цих лікарських засобів.
Розроблені та затверджені Наказом МОЗУкраїни №311 від 25.04.2012 р.
Настанова та Клінічний протокол з контролю больового синдрому в паліативній онкології, згідно з рекомендаціями ВООЗ, та на базі сучасних наукових принципів доказової медицини.
ПЕРСПЕКТИВИ НАДАННЯ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ ДИТЯЧОМУ
НАСЕЛЕННЮ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ.
Єненко О.Ю.,
Луганський обласний благодійний фонд імені Юрія Єненка, Головне
управління охорони здоров’я Луганської облдержадміністрації,
м.Луганськ, Україна
Мета: створення достойних умов перебування важкохворих дітей в стаціонарі і вдома.
Методи дослідження:опитування, спостереження.
Станом на 01.02.12 р. на обліку спеціалістів лікувально-профілактичних
закладів. Луганської області знаходилось 410 інкурабельних хворих віком 0
– 17 років. Зокрема, 286 хворих з неврологічними захворюваннями, 48 дітей
з онкозахворюваннями, 20 з гематологічними захворюваннями, 44 дитини з
тяжкими формами серцево-судинних захворювань та вроджених вад, 12 важкохворих дітей на СНІД потребують на цей час паліативної та хоспісної допомоги в домашніх умовах та в стаціонарі. В середньому за рік в області від інкурабельних форм вищезазначених захворювань помирає 35 – 45 дітей.
Паліативна та хоспісна допомога дітям в Луганській області надається
у гематологічному, хірургічному, неврологічному, кардіоревматологічному
та інших відділеннях обласної дитячої клінічної лікарні та вдома за місцем
проживання дитини. Зокрема, онкохворі діти отримують спеціалізовану допомогу на 10 ліжках хірургічного відділення, хворі на гематологічні захворювання – у гематологічному відділенні обласної дитячої клінічної лікарні.
По ствердженню завідуючої гематологічним відділенням значна кількість
хворих дітей, їхні батьки не бажають затримуватися у стаціонарних відділеннях; якомога скоріше по можливості намагаються виписатися та їхати
додому. Лише гострі ускладнення вимагають затримання важко хворої дитини в стаціонарі. За рік в умовах стаціонару помирає 1-3 дитини. В основному від кровотечі, ускладнень хіміотерапевтичного лікування.
За даними обласного кардіоревматолога в 2011 році на обліку знахо-
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дилось 1 420 дітей з вродженими вадами серця. Чверть з них прооперовані,
а 40% не потребують оперативного втручання і знаходяться під наглядом
лікаря. Дуже часто серцева патологія поєднується з грубими неврологічними порушеннями. Всі важко хворі діти получають консервативне лікування
вдома, тому що є велика небезпека приєднання інфекційного ендокардиту.
За три останніх роки залишається незмінною цифра кількості дітей з
тяжкою неврологічною патологією – близько 2 000 дітей-інвалідів. Близько 700 хворих дітей є інвалідами по дитячому церебральному паралічу, які
мають серйозні рухові вади. 10% з них мають тяжку течію хвороби і безперспективність лікування з будь – яким покращенням. При цьому тяжкому захворюванні потрібен догляд, який ускладнюється тим, що від вимушеного
горизонтального положення пацієнти страждають від серйозних порушень
зі сторони шлунково-кишкового та дихального трактів. Пацієнти потребують санації трахео-бронхіального дерева, інших процедур. Крім медичних
процедур, ці хворі потребують постійного догляду.
Паліативної допомоги потребують діти з епілепсією, яким потрібне не
тільки догляд, а і лікування. На цей час на обліку у невролога знаходиться
150 дітей – інвалідів з епілепсією. 20% з них – некурабельні, мають розумову
відсталість. В основному, ці діти знаходяться в обласних Ровеньківському
та Краснодонському інтернатах. До категорії хворих, потребуючих паліативної допомоги також відносяться діти з органічними захворюваннями (після перенесених менінгоенцефалітів, нейротравм, вроджених гідроцефалій,
тощо).
Висновки. Таким чином, за думкою обласних спеціалістів паліативна та
хоспісна допомога дітям повинна надаватися вдома або в окремих дитячих
палатах, відкритих при хоспісах для дорослого населення.
Працювати у дитячому паліативі повинні спеціально підготовлені спеціалісти, причому значна увага повинна приділятися психологічній підтримці
дітей та їхніх родичів, альтернативним методам лікування.
Також заслуговує уваги питання створення кабінету дитячого паліативу, двох палат та виїзної бригади в обласній дитячій клінічній лікарні, забезпечення ліками на дому, зокрема наркотичними засобами онкохворих та
сибазоном хворих на епілепсію.
“ПАЛІАТИВНА МЕДИЦИНА” – НОВИЙ НАПРЯМОК ПРОФЕСІЙНОЙ ОРІЄНТАЦІЇ.
Єненко О.Ю., Жила А.В., Ляскевич П.Г., Зєрова С.М.
Луганський обласний благодійний фонд імені Юрія Єненка,
Головне управління охорони здоров’я облдержадміністрації,
Луганський державний медичний університет,
Луганський обласний медико-біологічний ліцей, м.Луганськ, Україна
Мета: підготовка кваліфікованих кадрів для паліативної допомоги.
Методи дослідження:опитування, анкетування, спостереження.
Ключові слова: медико-біологічний ліцей, волонтери, професійна орієнтація, паліативна медицина.
На початку 2012 року Головним управлінням охорони здоров’я Луганської облдержадміністрації, Луганським обласним благодійним фондом імені Юрія Єненка проведено соціологічне опитування серед учнів Луганського
обласного медико-біологічного ліцею щодо організації паліативної та хоспісної допомоги населенню.
Зі ста опитаних учнів Луганського обласного медико-біологічного ліцею:
80% опитаних вважають, хоспісна допомога – є найважливішою проблемою сучасності.
2% - вважають, що це штучно надумана проблема.
16% опитаних вважають, що існують більш важливі проблеми.
На думку 67%опитаних, невиліковно хворі відчувають потребу у спілкуванні та моральній підтримці
64% - у медичній допомозі.
42% - у співчутті та вияві турботи з боку рідних та близьких.
37% - у зміцненні віри та надії на одужання.
23% - у подоланні страху перед смертю.
19% - у позбавленні їх від болю та мук.
17% - у елементарній соціальній допомозі.
12% - у психотерапевтичних заходах.
11% - у догляді та сторонній допомозі.
8% - у допомозі духовної особи.
Серед найцікавіших пропозицій щодо питань хоспісної та паліативної
допомоги, від учнів Луганського обласного медико-біологічного ліцею надійшли наступні:
- Підвищення кількості хоспісних ліжок та покращення якості перебування хворих у хоспісах.
- Проведення профілактики захворювань, введення суворої заборони на рекламування тютюнових та алкогольних виробів, вживання яких
становить загрозу життю.
- Виконування бажань невиліковно хворих, допомога в реалізації
їхніх давніх мрій.
- Винайдення ліків від раку.
- Збільшення державного фінансування для хоспісних установ.
- Забезпечення державою невиліковно хворих усім необхідним, у
першу чергу знеболюючими ліками.
- Частіше проводити благодійні акції та залучати людей до благодійності.
- Дякувати тим, хто займається благодійністю.
З 2006 року ліцеїсти беруть активну участь у волонтерському русі. Відвідають дитячі будинки, дитячий садок компенсуючого типу, гематологічне
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відділення Луганської обласної дитячої клінічної лікарні, Луганський обласний геріатричний пансіонат. На протязі останніх трьох років учні ліцею приймають участь у Всеукраїнському творчому конкурсі на хоспісну тематику
для молоді “Борітеся – поборете!”, впровадженого вісім років тому Луганським обласним благодійним фондом імені Юрія Єненка. Відбуваються “години спілкування”, на яких ліцеїсти мають можливість зустрітися з фахівцями з
паліативної допомоги, священиками, благодійниками.
Робота з учнями обласного медико-біологічного ліцею сприяє розвитку
нового напрямку у профорієнтаційній роботі-“паліативна медицина”.
ПОМ’ЯКШЕННЯ СИНДРОМУ «ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ».
Єненко О.Ю.,
Луганський обласний благодійний фонд імені Юрія Єненка, Головне
управління охорони здоров’я Луганської облдержадміністрації,
м.Луганськ, Україна
Мета: запобігання синдрому “професійного вигорання” у працівників
хоспісів, пошук оптимальних методів його попередження.
Методи дослідження: анкетування, спостереження.
З грудня 2001 року працює перше відділення “Хоспіс” на 25 ліжок Луганського обласного клінічного онкологічного диспансеру, штатний розклад
якого формувався за наказом МОЗ України від 23.02.2000 р. № 33 “Про штатні
нормативи та типові штати закладів охорони здоров’я”. Для обслуговування
важкохворих не вистачало молодшого та середнього медичного персоналу.
Спостерігалась плинність кадрів; за 1,5 року з відділення звільнилося 14 осіб.
За результатами анонімного анкетування працівників “Хоспісу” виявлени основні проблеми: нестача співробітників, велика завантаженість, втома та зниження працездатності, підвищення рівня захворюваності, сімейні
проблеми, пов’язані з проблемами на роботі.
На думку медперсоналу основними шляхами вирішення проблем є:
зміна законодавчої бази щодо надання паліативної допомоги, зокрема,
затвердження штатного розкладу, положення з чіткими функціями відділення, призначення пільг, видача льготних санаторно – курортних путівок,
створення кімнати психологічного розвантаження та проведення щоденних
сеансів психотерапії.
Для пом’якшення синдрому “професійного вигорання”у відділенні використовувалась нетрадиційна медицина. Хворим та співробітникам готувалися фіточаї (заготовлені плоди, трави доставляли волонтери, родичі хворих); психологи з державного медичного університету проводили сеанси
психотерапії, ароматерапії для хворих, їхніх рідних та персоналу. Спеціально
для категорії хоспісних хворих, персоналу була підібрана бібліо та аудіотеки.
По можливості використовувалась трудотерапія, коли пацієнти мали можливість допомогти персоналу на земельній ділянці, висаджували квіти, поливали тощо. Широко застосовувалась арттерапія, проводились концерти,
виставки картин, благодійні акції, які позитивно впливали на самопочуття
хворих та співробітників. Для персоналу організовувались поїздки по Святим місцям, відвідування театрів, для дітей – цирку, новорічних вистав. На
зібраннях відділення проводилось тематичне обговорення книжок, спеціальної літератури. Практикувалось створення груп взаємопідтримки, коли
конкретні випадки колективно обговорювались та пропонувались шляхи
вирішення робочих, особистих проблем. Проводились тематичні мікротренінги.
Висновки. Враховуючи досвід роботи першого в Луганській області відділення “Хоспіс” для запобігання синдрому “професійного вигорання” можна
використовувати психо, фіто, арома, бібліо, аудіо, природо та арттерапію. На
державному рівні необхідно законодавчо затвердити оптимальний штатний
розклад, положення, показання та протипоказання госпіталізації для хоспісів, ухвалити пільги (відпустка, санаторно – курортне лікування, заробітна плата) для працівників даної сфери. Треба приділити увагу навчальному
компоненту роботи, проводити тренінги і семінари на тему “професійного
вигорання”, вивчати наробки колег, обмінюватися досвідом. Впровадження
в практику роботу мультидисциплінарної хоспісної команди у складі медичного, соціального працівника, психолога, духівника, юриста забезпечило б
розділ обов’язків серед спеціалістів. Завдяки цьому пацієнти змогли б отримати більш повну та кваліфіковану допомогу, а персонал – уникнути синдрому “професійного вигорання”.
МЕДИКО-ПРАВОВА ПІДТРИМКА ХВОРИХ НА НЕВИЛІКОВНІ ХВОРОБИ ЯК
НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУДАНИХ КОНТИНГЕНТІВ
ЖилаА.В., ЄненкоО.Ю., КлименкоО.В., ЩербаковВ.А.
ДЗ «Луганський державний медичний університет», м.Луганськ,
Україна
Досліджено потреби хворих, що страждають на невиліковні захворювання у медико-правовій підтримці з метою визначення пріоритетних напрямків соціального захисту даних контингентів на етапі розбудови українського суспільства на якісно нових гуманітарно-правових засадах.
В рамках дослідження проведено аналіз міжнародної нормативноправової бази щодо забезпечення прав пацієнтів на невиліковні хвороби у
термінальній клінічній стадії, щодо забезпечення їх хоспісною допомогою в
амбулаторних та стаціонарних умовах..
Вивчення інформаційних джерел з даної проблематики, наочно доводить, що в силу певних обставин дане питання все ще залишається не вирішеним. Це обумовлено відсутністю чітких критеріїв та єдиної класифікації
належності пацієнтів до цієї категорії. При цьому в якості одного з таких
критеріїв використовується наявність групи інвалідності. В інших випад-

ках - за основу приймаються тяжкість клінічного перебігу хвороби та спроможність пацієнта виконувати життєво необхідні соціальні функції. Між тим
означені підходи не дають чіткого уявлення про якість життя та психічний
стан пацієнта, що є необхідною передумовою для визначення потреби у
медико-соціальній та соціально-психологічній підтримці даних пацієнтів і
одночасно стати відправною точкою для формування нормативно-правової бази, адаптованої до стану здоров’я та специфіки життя даної категорії
громадян.
Зважуючи на незворотність і прогресуючий характер хвороби та короткотривалий період життя пацієнтів, що перебувають у термінальній фазі
захворювання, на тлі чого суттєво обмежується соціально-функціональна
дієздатність таких осіб, надзвичайно важливо законодавчо передбачити і
врегулювати термін розгляду звернень, що надходять у різні інстанції від
таких осіб, скоротивши його до трьох-п’яти днів.
Водночас доцільно законодавчо закріпити обов’язковий характер надання хоспісної допомоги в амбулаторних чи стаціонарних умовах за їх бажанням.
У цьому ж контексті важливо законодавчо визначитися відносно обсягів, стандартів якості та критерії ефективності усієї сукупності соціальних
послуг, котрі повинні в обов’язковому порядку надаватися даній категорії
пацієнтів.
Таким чином, лише на системній основі вирішення питань медико-правового і соціально-правового регулювання векторної політики по відношенню до тих, хто страждає на невиліковні хвороби і знаходиться в термінальній
фазі свого життя, відкриває реальні можливості для вдосконалення правозастосувальної практики та може стати дієвим засобом соціально-гуманітарної підтримки даних членів суспільства на теренах формування якісно
нового цивілістично-правового середовища.
ЛЕЧИТЬ ИЛИ НЕ ЛЕЧИТЬ МЕТАСТАТИЧЕСКИЙ РАК:
ГДЕ ГРАНИЦА МЕЖДУ 2-Й И 4-Й КЛИНИЧЕСКОЙ ГРУППОЙ?
Завизион В.Ф1., Артёменко М.В2., Завизион М.Б1, Мальцева Л.О.2
1
ГУ «Днепропетровская медицинская академия» МЗ Украины,
2
КУ «Днепропетровская городская многопрофильная клиническая
больница №4» ДОС, г. Днепропетровск, Украина
Ключевые слова: злокачественные новообразования, специальное лечение, паллиативное лечение.
Учёт больных со злокачественными новообразованиями (ЗНО) регулируется приказом МЗ Украины от 27.07.1998 и ведётся по клинико-статистическим группам (КСГ). Их четыре. В т.ч. выделяют ІІ и IV КСГ. Во ІІ КСГ входят
больные, подлежащие специальному лечению (СЛ). В IV КСГ включают больных, которым в силу распространённости ЗНО или наличия тяжёлой сопутствующей патологии СЛ невозможно и они полежат только паллиативному
(симптоматическому) лечению (ПЛ).
Возможности назначения СЛ определяються индивидуально.
Применение операции определяется целесообразностью локального
хирургического контроля, необходимостью социальной реабилитации и
степенью операционного риска. Химиотерапия(ХТ) назначается, как правило, если состояние больного по шкале ECOG ≥ 2 (≥ 60% по шкале Карновского), гормонотерапия (ГТ) - ECOG ≥ 3 (≥ 40% по шкале Карновского).
Вопрос о СЛ решается зачастую в зависимости от личностных особенностей участников онкоконсилиума (ОК), их опыта, знаний, умения и желания
сочетать СЛ с адекватной терапией сопровождения. Применение только ПЛ
определяет исход болезни. Искусство врача заключается в адекватном обезболивании, сохранении качества жизни (КЖ), помощи в обеспечении социальной защиты. Отказ от СЛ лишает больного шансов на продление жизни.
До 10% больных, которые лечатся в отделении химиотерапии нашей
клиники - пациенты, которым решением ОК других онкоучреждений в СЛ отказано. Им проводится как правило 2, 4 или более курсов ХТ или назначается ГТ в амбулаторном режиме. Показанием для продления лечения является
положительный ответ ЗНО по шкале RECIST, улучшение общего состояния
больного. Мы имеем опыт наблюдения больных, которые в результате такого похода к лечению живут несколько лет и за это время им было проведено
по несколько линий СЛ.
Т.о., СЛ ЗНО позволяет бороться за жизнь онкобольных до последнего
шанса, что может способствовать многолетнему контролю опухоли и качественной жизни больного.
ЦИТОРЕДУКТИВНАЯ МАСТЭКТОМИЯ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ
ДЕСТРУКТИВНЫМ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Шкуднов Е.А.2, Стародубцев Е.А.1
1
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»
2
КП «Городская многопрофильная клиническая больница №4» ДОС,
г. Днепропетровск, Украина
Ключевые слова: рак молочной железы, распад опухоли, циторедуктивная мастэктомия.
ВУкраине среди злокачественных опухолей у женщин лидирует рак молочной железы (РМЖ) – 53,7 случаев на 100000 населения. Особые сложности вызывают больные с деструктивным РМЖ (ДРМЖ), имеющие распад
опухоли, нагноение, кровотечение и др. осложнения. Вариантом паллиативной помощи таким больным является циторедуктивная мастэктомия
(ЦРМЭ), позволяющая улучшить качество жизни (КЖ), вернуть больную в
общество, проводить дальнейшее специальное лечение (СЛ),.
Цель исследования: изучить собственный опыт применения ЦРМЭ у
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больных с ДРМЖ.
Материалы и методы. Изучены истории болезни 62 больных ДРМЖ, лечившихся в отделении гнойно-септической хирургии нашей клиники с 2000
по 2012гг. 84% из них госпитализированы онкологом, 16% - ургентно в связи
с кровотечением из опухоли. Их средний возраст - 56 л.
До операции всем проводилась дезинтоксикационная, гемостатическая, атибактериальная терапия, коррекция анемии и гипопротеинемии. В
зависимости от распространенности деструкции у 55 больных выполнена
мастэктомия (МЭ), у 7 – МЭ с лимфаденэктомией. При закрытии раны применялась пластика местными тканями, у 10 – с использованием перемещенного кожно-жирового лоскута с брюшной стенки (ПКЖЛБС).
Результаты лечения. Предоперационный койко-день (КД) составил 5
дней. Первично зажили раны у 79% больных. При ПКЖЛБС у 6 больных отмечался незначительный краевой некроз, который не влиял на продолжительность госпитализации. У 2 больных было послеоперационное кровотечение
из раны, остановлено при повторной операции. Умерло 2 пациентки(3,2%),
одна от острого инфаркта миокарда, вторая от манифестации метастазов в
головной мозг. Средний послеоперационный КД – 21. 56 больных продолжили СЛ в стационаре или амбулаторно.
Вывод: Удаление опухоли с распадом путём ЦРМЭ позволяет устранить
источник интоксикации, улучшить общее состояние и КЖ больных, социально-психологически их адаптировать, даёт возможность в дальнейшем
получать СЛ.
ДІЯЛЬНІСТЬ ГО «АСОЦІАЦІЯ ХРИСТИЯНСЬКИХ МЕДСЕСТЕР І ВОЛОНТЕРІВ
«БЛАГО» ЩОДО ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ ТА ЇХНІМ СІМ’ЯМ
Ільницький М.Т., Кулініченко В.Л., Д’Андре П.,Царенко А. В.
ГО «Асоціація християнських медсестер і волонтерів «Благо», м. Київ,
Україна
У нашому житті трапляються моменти, коли допомога сторонньої людини рятує життя.Не раз кожному з нас доводилося надавати першуневідкладну допомогу на роботі, в транспорті, в громадських місцях, в дорозі, і,
звичайно, вдома своїм рідним. Як правильно вчинити, як професійно надати
цю допомогу, а також як здійснювати тривалий догляд за невиліковно хворими, як складового компоненту Християнського служіння, потрібно спеціально навчати волонтерів, з числа медичних і соціальних працівників, представників християнських громад та ін.
Громадська організація «Асоціація християнських медсестер і волонтерів «Благо» (Асоціація)була створена на початку 2012 р. з метою проведення просвітницької роботи серед населення щодо необхідності ведення
здорового фізичного та духовного способу життя, сприяння задоволенню
духовних, медичних, релігійних, моральних, культурних потреб та інтересів
населення, надання необхідної допомоги, в тому числі, патронажної, духовної, моральної, психологічної, зокрема, дітям, людям похилого віку, хворим, інвалідам та їхнім сім’ям.Асоціація об’єднує усіх, у кого в душі є почуття
співчуття і бажання допомогти ближньому, хто розділяє духовні цінності
Християнства і готовий присвятити частину особистого часу для допомоги
і підтримки хворих і немічних людей, захисту дітей та молоді від скверни
наркоманії, алкоголізму та розпусти, утвердження духовності в нашому
суспільстві.
Основними завданнями Асоціації є: сприяння охороні та зміцненню здоров’я громадянна засадах формування здорового способу
життя;розробка та впровадження цільових програм, спрямованих на соціальний захист осіб похилого віку, молоді, охорони здоров’я жінки, матері та
дитини тощо. Одним з провідних напрямків діяльності Асоціації є медична,
патронажна, духовна, моральна, психологічна підтримка невиліковно хворих та членів їхніх родин, в першу чергу, членів християнських громад.У цьому році Асоціація була прийнята до складу членів Всесвітнього Руху християнських медсестер і волонтерів.
Розуміючи надзвичайну важливість формування прихильності, професійних знань та навичок Християнського служіння, в цілому, та паліативної
допомоги, зокрема, Правління Асоціації першочергову увагу приділило духовній, професійній та морально-психологічній підготовці волонтерів для
надання паліативної допомогиневиліковно хворим та членам їхніх родин
вдома. Для участі у спеціальному семінарі «Основи Християнського служіння. Значення і роль медичних працівників та волонтерів», який відбувся
у травні 2012 року, були запрошені представники різних церков з багатьох
регіонів України, у тому числі прихожани, які мають середню медичну освіту, соціальні працівники, священнослужителі. Перед учасниками семінару
виступили Хелен Вудзворс, голова Асоціації християнських медсестер і волонтерів Великобританії, Памела Д’Андре, голова Наглядової ради Асоціації
християнських медсестер і волонтерів «Благо», представник Американської
Асоціації християнських медсестер, протоієрей Микола Ільницький, голова Правління «Асоціації християнських медсестер і волонтерів«Благо»,
В.Л.Кулініченко, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри
філософії НМАПО імені П.Л.Шупика, А. В. Царенко, кандидат медичних наук,
доцент кафедри паліативної і хоспісної медицини НМАПО імені П.Л.Шупика та
інші фахівці, лікарі, медичні сестри, священики та волонтери.
Завдяки застосуванню сучасних комп’ютерних технологій, учасники семінару змогли за допомогою «Скайпу» спілкуватися з керівниками Асоціацій
християнських медсестер США, Австралії, Норвегії та інших країн.
Сьогодні експерти та фахівці Асоціації працюють над підготовкою наступного циклу семінару, який відбудеться у жовтні ц.р. і до проведення
якого будуть залучені викладачі тренінгових центрів Християнських мед-
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сестері волонтерів США, Великобританії, підготовки спеціального тренінгового модулю, який базується на посібнику для підготовки Християнських
медсестері волонтерів США.
Якщо у вас є певний досвід і бажання пізнавати нові знання та навички
практичного застосування, запрошуємо вас до співпраці для об’єднання зусиль і відкриття для себе нової сфери діяльності - Християнського служіння
у догляді за невиліковно хворими людьми.
ДОСВІД ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО БОЛЬОВОГО СИНДРОМУ У
ІНКУРАБЕЛЬНИХ ОНКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ У ВІДДІЛЕННІ ПАЛІАТИВНОЇ
МЕДИЦИНИ КМКОЦ
Клюсов О. М., Калачов О. В., Кужель І. Р., Ковтун Ю. А.
Київський міський клінічний онкологічний центр, м. Київ, Україна
Однією з найбільш важливих та складних медичних проблем на термінальній стадії онкологічного захворювання, з якою зустрічаються пацієнти,
спеціалісти, залучені до лікувального процесу, а також родичі хворих, є розвиток хронічного больового синдрому (ХБС), як одного з ускладнень прогресування онкологічного процесу. Основні принципи лікування ХБС, було
сформульовано ВООЗ ще у 1986 р., однак в реальній клінічній практиці вони
не завжди дотримуються, що відображається на якості надання паліативної
допомоги.
Метою нашої роботи було провести аналіз факторів неефективного знеболення, на основі чого окреслити типовий алгоритм підбору протибольової
терапії (ПБТ) для інкурабельних онкохворих на етапі стаціонарного лікування та визначити основні медичні та медико-психологічні фактори, що впливають на вибір ефективної схеми ПБТ.
Матеріали та методи. В основу роботи покладено аналіз клінічного досвіду знеболення інкурабельних онкологічних хворих, які проходили лікування у
відділенні паліативної медицини Київського міського клінічного онкологічного
центру з 2001 по 2011 роки (3274 пацієнтів).
Результати. Аналіз визначення основних чинників неефективного знеболення інкурабельних онкохворих показав, що такими були: порушення
“графіку знеболення” в амбулаторних умовах – 71,2%; самовільна відмова
хворого від прийому призначених анальгетиків або зміна схеми ПБТ на фоні
досягнення знеболення – 70,0%; недостатнє використання або невикористання ко-анальгетиків – 68,3 %; призначення знеболюючих препаратів на
вимогу – 48,3%; призначення слабодіючих анальгетиків у великих добових
дозах на противагу анальгетикам з більш вираженим ПБ ефектом – 38,4%;
відміна знеболюючих при появі побічних ефектів – 31,2 %; відміна знеболюючих препаратів І-ої сходинки (НПЗП) при призначенні опіатів – 28,1 %;
страх виникнення залежності від опіатів – 27,5%; недооцінка або переоцінка БС
– 18,2%; призначення анальгетиків з подібним механізмом знеболення – 10,0%;
неадекватна оцінка характеру болю та причин його виникнення – 9,7%; наявність
у хворого виражених психогенних реакцій або психічних розладів – 9,2%; неадекватне пред’явлення пацієнтом скарг з приводу ХБС – 8,8 %.
З 87% інкурабельних онкохворих, які отримували опіати та проходили
лікування в умовах відділення паліативної медицини, 31% отримували опіати на догоспітальному етапі, 56% пацієнтам опіат вперше був призначений
у стаціонарі відділення і тільки 13% хворих проводилося лікування БС неопіатними анальгетиками у поєднанні з ко-анальгетиками. Перехід на опіатне
знеболення здійснювався після вичерпання ПБ резерву препаратів І-ої та ІІої сходинки знеболення (за ВООЗ). Онкологічні пацієнти отримували морфіну
гідрохлорид 1% у середній добовій дозі 40 – 80 мг/добу. З них 40% пацієнтів
отримували морфін гідрохлорид 1% у добовій дозі 20 – 40 мг/добу, 45% - від
50 до 120 мг/добу та до 15% хворих – більше 130 мг/добу. Найвищі призначені
добові дози морфіну гідрохлориду 1% становили 240 – 320 мг/добу (1,7% - 56
хворих).
У всіх інкурабельних онкохворих ХБС поєднувався зі змінами у психоемоційному стані пацієнта.Для нормалізації психоемоційного стану хворого
проводилася психофармакотерапія (19% пацієнтів) у поєднанні з психокорекцією.
Висновки.Таким чином, ефективне лікування ХБС у інкурабельних онкохворих включає: призначення ПБТ у відповідності до принципів лікування ХБС (за ВООЗ); при розвитку БС, що не знімається неопіатними анальгетиками призначення опіатів у таких добових дозах, які забезпечують
достатнє знеболення хворого; поєднане призначення анальгетиків та коанальгетиків; проведення психофармакотеріпії та психокорекції у пацієнтів
з вираженим психоемоційним компонентом; інформування фахівців, залучених до лікування онкологічних хворих, про основні принципи знеболення
таких пацієнтів.
ДОСТОЙНЕ ЖИТТЯ НА СХИЛІ ЛІТ ТА ГІДНЕ ЙОГО ЗАВЕРШЕННЯ – ГОЛОВНІ
СКЛАДОВІ РОЗБУДОВИ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Князевич В.М.
Всеукраїнська громадська організація «Українська ліга сприяння
розвитку паліативної та хоспісної допомоги», м. Київ, Україна
Демографічні процеси, що відбуваються в Україні впродовж останніх
десятиліть, свідчать, що наша країна належить до «старіючих» країн, де
швидкими темпами збільшується частка населення похилого та старечого
віку. Сьогодні із 45 мільйонів населення України чисельність людей у віці 60
років і старших становить майже 10 мільйонів осіб, а у віці 75 років і старших
– близько 3 мільйонів осіб. Це зумовлює значні проблеми соціального плану,
що полягають у необхідності забезпечити літніх людей пенсіями, рівень яких
дозволить їм мати належну якість життя, гарантувати людям похилого віку,
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які ще ведуть активний спосіб життя, доступну та якісну медичну допомогу,
а для осіб старечого віку та невиліковно хворих впровадити та розвивати
соціально-медичну опіку, у тому числі і паліативну допомогу.
Якщо проблеми пенсійного забезпечення і охорони здоров’я значною
мірою зумовлені рівнем економічного розвитку країни і, відповідно, наповненням бюджету, то становлення і розвиток служби паліативної допомоги
потребує активної участі усього суспільства. Адже процес постаріння населення в Україні призводить впродовж останніх десятиліть до суттєвого
збільшення кількості людей, які страждають та помирають у похилому та
старечому віці від хронічних соматичних хвороб, таких як онкологічні, важкі
серцево-судинні захворювання, цукрового діабету, хвороби Альцгеймера та
інших вікових дегенеративних уражень нервової системи та опорно-рухового апарату, що супроводжуються інтенсивним хронічним больовим синдромом та вимагають тривалого догляду і симптоматичного лікування.
Кількість померлих в Україні у 2011 р. становила понад 660 тис. осіб.,
з них 85 % – померли вдома, 5 % – в лікарнях, 10 % – в інших місцях. Дані
фахівців та експертів «Української ліги сприяння розвитку паліативної та
хоспісної допомоги» свідчать, що впродовж останніх 5 років кількість пацієнтів та членів їхніх родин, які потребують паліативної та хоспісної допомоги,
становить в нашій країні близько 1,5 - 2 мільйона осіб щорічно.
Наприклад, в Україні щороку реєструється близько 160 тис. хворих на
онкологічні хвороби, і майже 90 тис. осіб помирають від цієї недуги. На жаль,
більшість цих хворих помирають у дискомфорті та страшних муках і лише
біля 5 тис. помираючих онкологічних хворих можуть одержати професійне
паліативне лікування та догляд в лікувальних установах. ВООЗ, формулюючи стратегію боротьби проти раку, серед чотирьох пріоритетних напрямів,
разом з первинною профілактикою, раннім виявленням та повноцінним лікуванням, назвала і полегшення страждань хворих.
Не краща ситуація в Україні, стосовно надання паліативної допомоги
хворим на інші невиліковні захворювання. За даними експертів, адекватний
об’єм паліативної допомоги у лікувальних закладах можуть одержати від
0,05 % до 10 % пацієнтів, від реальної потреби, залежно від регіону, проживання – у місті або у сільській місцевості.
Сьогодні в нашій країні особливо гостро стоїть проблема оптимального
поєднання медичної та соціальної допомоги при обслуговуванні таких категорій населення як особи похилого віку, пацієнти, які потребують реабілітаційної допомоги та довготривалого догляду (після інсультів, інфарктів, переломів, з когнітивними розладами тощо), паліативних та хоспісних хворих.
На жаль, ці категорії пацієнтів не отримують необхідного обсягу та рівня
соціально-медичного обслуговування, відповідно до прийнятих в цивілізованому світі стандартів. Чинне Законодавство, на жаль, не визначає такий
тип закладів медико-соціальної допомоги як лікарня/відділення/заклад сестринської допомоги, хоча такий тип закладів має широке впровадження та
ефективно функціонує в усіх цивілізованих країнах.
Окреме питання – розвиток волонтерського руху для допомоги зазначеним категоріям пацієнтів. Фактично, не проводились які-небудь організовані заходи щодо створення та підтримки цього руху. В навчальних закладах
відсутні необхідні програми підготовки волонтерів, не проводиться системна робота щодо мотивації волонтерів тощо, а в паліативній допомозі волонтерство – особливе.
Тому саме громадськість актуалізувала перед Урядом і Верховною Радою України важливість та гостроту проблеми розвитку паліативної допомоги літнім людям, як умови розбудови демократичного та гуманного суспільства. Зокрема, активну громадянську позицію зайняла Всеукраїнська
громадська організація «Українська ліга сприяння розвитку паліативної
та хоспісної допомоги». Саме за ініціативи представників «Української ліги
сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги» Міністерство охорони здоров’я України та Міністерство соціальної політики України «повернулося обличчям» до проблем паліативної допомоги та розпочали розробку
відповідних наказів, національних стандартів паліативної допомоги, протоколів та інструкцій для фахівців, які надають паліативну допомогу.
Проект Національної Стратегії розвитку паліативної допомоги до 2020
року, який розроблено робочою групою «Української ліги сприяння розвитку
паліативної та хоспісної допомоги», після обговорення учасниками Першого Національного конгресу паліативної допомоги буде передано політикам
і керівництву держави 11 жовтня 2012 року на офіційному заході із відзначення Всесвітнього Дня паліативної допомоги
Українці як європейська нація мають впровадити європейські стандарти життя в Україні. Це – демократія і благополуччя для всіх, гарантія свобод і
прав людини, високий добробут, вийти на кращі показники тривалості життя
та здоров’я нації, і забезпечити достойне життя на схилі літ та його гідне
завершення. Все це дасть нам можливість в світі ідентифікуватись, як висококультурна нація. А для цього нам потрібна консолідація зусиль громадськості, держави всього суспільства та всієї української спільноти в світі. І
тоді ми всі будемо по справжньому гордитися своєю Батьківщиною.
ПРОФІЛАКТИКА СИНДРОМУ «ПРОФЕСІЙННОГО ВИГОРАННЯ» СОЦІАЛЬНИХ
ПРАЦІВНИКІВ
Коваленко О.О.
ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України»
м. Київ, Україна
Синдром «професійного вигорання» вивчається науковцями у руслі професійного самовизначення та професійної адаптації представників різних професій. Як зазначають досліджен-

ня, найбільш до такого синдрому схильні працівники професій
«людина – людина».
Актуальність цієї проблеми пов’язана не тільки з тим, що «професійне
вигорання» спричиняє погіршення ефективності праці, але й тим, що вона
впливає на все життя людини, змінюючи її психічне та соматичне становище,
що призводить до втрати здоровя, психологічних та особистісних проблем (за
дослідженням Л.М.Карамушки, Т.В.Зайчикової, О.С.Ковальчук, В.Е.Орел та ін.).
Мета статті – визначити основні причини, що спричиняють синдром
«професійного вигорання» соціальних працівників, а також профілактичні
заходи щодо його попередження.
Методи: аналітичний, та метод емпіричних даних.
Ця проблема автоматично зачіпає зміст професійної підготовки соціального працівника, а саме характеристики готовності спеціаліста до професійної діяльності (не виключаючи показники професійної зрілості особистості).
Дослідження виявили фактори, що спричиняють «вигорання»:
об’єктивні – несприятливий соціально-психологічний клімат; суб’єктивні
– високий рівень нейротизму, неврівноваженість нервово-психічних процесів, розбіжності в ціннісній сфері, низький рівень саморегуляції емоцій і
поведінки.
В ході дослідження виявилося, що симптомами вигорання є: втома, виснаження, безсоння, психосоматичне нездужання, негативне ставлення до
оточення, негативне ставлення до роботи, одноманітність видів діяльності,
незадоволеність собою, агресивні почуття, постійне почуття провини, «загнаність у кут».
Оскільки діяльність соціального працівника пов’язана з значним особистісним внеском, частими когнітивними контактами, міжособистісними
стосунками, то відповідно його стан на будь-якій стадії синдрому «професійного вигорання» унеможливлює здійснення професійних обов’язків.
Соціальний працівник потребує певного психологічного і фізичного захисту, який буде допомагати керувати собою і своїм самопочуттям, забезпечувати високий рівень професійної діяльності, емоційну стабільність і
внутрішню гармонію.
Серед найважливіших способів саморегуляції дослідники виділяють:
• виховання доброзичливості та оптимізму (позитивного мислення);
• контроль своєї поведінки (регуляція м’язової напруги, мови, дихання);
• розрядка в діяльності;
• самонавіювання.
Висновок. Професія соціального працівника відрізняється великою
кількістю емоційно насичених контактів, більшість з яких пов’язана з негативом.
Отже, слід попередити такий перебіг подій, застосовуючи профілактичні заходи щодо емоційного і психічного «вигорання». Дуже важливо забезпечити соціальних працівників засобами допомоги самому собі, сформувати
вміння застосовувати техніки регулювання власного самопочуття, фізичного і психічного здоров’я. Ввести на робочих місцях тренінги підготовки соціальних працівників, які формують саме навички саморегуляції, самоусвідомлення і самодопомоги.
РОЛЬ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В СТАЦИОНАРНОМ ЛЕЧЕНИИ
ПАЛЛИАТИВНЫХ БОЛЬНЫХ
Коротков К.Г.1, Чебанов К.О.2,Завизион В.Ф. 3
1
Свято-Пантелеймоновский Храм Днепропетровской епархии УПЦ,
2
КУ «Днепропетровская городская многопрофильная клиническая
больница №4» ДОС,
3
ГУ «Днепропетровская медицинская академия» МЗ Украины,
г. Днепропетровск, Украина
Ключевые слова: Православная Церковь, больничный Храм, палиативное лечение.
В системе здравоохранения дореволюционной России (в т.ч. в Украине) медицинские лечебные учреждения Православной Церкви (ПЦ) всегда занимали свое определенное место, что и обеспечивало развитие их
потенциальных возможностей. Одним из важных направлений деятельности ПЦ было способствование духовному и связанному с ним физическому
здравию нации. После Октябрьской революции 1917 г большевики отстранили Церковь от участия в больничной жизни и вывели её из лечебных учреждений. С приобретением Независимости в Украине Церковь стала ближе к
народу. Это способствовало организации больничных Храмов (БХ) в учреждениях здравоохранения. БХ играют важную роль в организации паллиативной помощи, особенно помощи умирающим больным.
Служение ПЦ в условиях стационарного лечения паллиативных больных
носит следующие направления:
1. Духовно-психологическое. Проповедь церковью вечной жизни в
загробном мире (при правильном усвоении проповедуемого материала) позволяет преодолеть опасные депрессивные состояния, вызванные страхом
смерти, а также предшествующими ей страданиями.
2. Религиозно-практическое. Совершение Таинств и Обрядов Православной церкви , носящих цель адекватной подготовки умирающего к
переходу в загробную жизнь путём покаяния, очищения души за поступки,
слова, мысли и чувства, имеющие место в течении сознательной жизни человека и носящие характер противления Богу, а также соединение через
Таинство исповеди и причастия с источником вечной благодати Иисусом
Христом.
3. Социальное. Практическая помощь неквалифицированного характера прихожанам храма по уходу за лежачими больными а также по-
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сильная материальная помощь, выраженная в приобретении необходимых
медпрепаратов и продуктов питания, особенно малоимущим и не имеющим
поддержки родственников.
Т.о., БХ выполняют крайне важную функцию в оказании помощи и социальной реабилитации больных.
ОПУХОЛЕВАЯ ТОЛСТОКИШЕЧНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ:
ОЦЕНКА ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ
Косяков Б.А., Шальков Ю.Л., Акперов И.А.
Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г.Шевченко,
медицинский факультет, кафедра хирургии, Приднестровье, Молдова
Высокая, сохраняющаяся десятилетиями послеоперационная летальность при осложненном колоректальном раке, обусловливает постоянную
актуальность вопроса и необходимость однозначно обозначить этому причины, а также выявить реальные возможности изменения ситуации. Многочисленные исследования и мероприятия по улучшению исходов, в целом
проблемы не решают.
Цель исследования. На уровне доказательности дифференцировать основные факторы и причины летальных исходов у больных острой толстокишечной опухолевой непроходимостью.
Материалы и методы исследования включали 66 наблюдений погибших больных колоректальным раком, оперированных в плановом (33 случая) или ургентном (33) порядке в связи с развившемся илеусом.
В основу исследования положен сравнительный многофакторный анализ летальных исходов в указанных группах по методу Неймана-Пирсона,
позволившему дать им количественную и ранговую оценку.
Результаты. Было установлено, что у больных колоректальным раком,
оперированных планово достоверно чаще, чем в группе с острой кишечной
непроходимостью факторами летальных исходов были большой объем оперативного вмешательства, возникающие послеоперационные осложнения,
потребовавшие релапаротомии.
Существенными факторами летальности у больных с острой кишечной
непроходимостью оказались: исходное тяжелое состояние поступивших
больных, пациенты с IV стадией рака, выполнение операции в первые 1-2
суток поступления, лица женского пола.
Соответственно указанным группам, количественное (J ед.) и ранговое
значение летальных факторов оказались следующими. В группе плановой
санации: послеоперационные абдоминальные осложнения (J = 4,1 ед.), требующие релапаротомии (J = 5,6 ед.), исходный большой (радикальные, комбинированные) объем вмешательства (J = 4,4 ед.). В группе ургентно оперированных: оперативное вмешательство в первые 1-2 суток поступления (J =
9,3 ед.), исходная тяжесть состояния с субкомпенсированным нарушением
гомеостаза (J = 7,4 ед.), ректо-сигмоидная локализация непроходимости (J
= 2,9 ед.) больных женского пола (J = 2,8 ед.), IV стадия рака (J = 2,5 ед.).
Полученные данные обосновывают следующие выводы:
1. Снижение послеоперационной летальности при плановой санации
возможно ожидать в случаях правильного выбора объема операции, совершенных технических приемов, предупреждающих оперативные осложнения.
2. При острой толстокишечной непроходимости перспектива улучшения реальна в случаях выполнения вмешательства у больных с компенсированным гомеостазом, что возможно лишь в условиях оперирования в
плановом порядке.
МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА СІМ’Ї ОНКОЛОГІЧНОГО ХВОРОГО НА
ТЕРМІНАЛЬНІЙ СТАДІЇ ЗАХВОРЮВАННЯ
Кужель І. Р., Калачов О. В.,
Київський міський клінічний онкологічний центр, м. Київ, Україна
Онкологічне захворювання вражає не лише пацієнта, але і його найближче оточення – родину. Прогресування хвороби супроводжується зниженням працездатності та здатності до самообслуговування, що зумовлює
потребу у сторонній допомозі та догляді. Члени родини, що здійснюють догляд, грають важливу роль у підтримці хворого. Це ставить перед сім’єю значні вимоги, відповідно до чого рівень стресу та дистресу серед опікаючих є
високим (K. Z. Bambauer, 2006; M. E. Shands, 2006; M. Hagedoorn, 2008).Сучасними дослідниками підкреслюється важливість роботи з родиною інкурабельного онкохворого у вигляді надання психологічної допомоги на етапі
отримання паліативної допомоги (А. Witkowski, 2004; E. Erikssona, 2006; R.
S. Hebert, 2006) та після «втрати» (P. Yi, P. Barreto, 2006; D. Kissane, 2006),
інформування з питань медичного (J. A. Bucher, 2001; P. L. Hudson, 2005) та
психосоціального характеру (E. Eriksson, 2000; L. R. Temoshok, 2002; J. Turner,
2005; T. Tsigaroppoulos, 2009).
Мета. На основі вивчення з позицій системного підходу закономірностей формування дезадаптивних станів у членів сімей інкурабельних онкохворих, розробити систему медико-психологічної допомоги членам родини,
які здійснюють догляд за онкологічними хворими в умовах паліативної медицини.
Дослідження проводилося на базі відділення паліативної медицини
Київського міського клінічного онкологічного центру протягом 2009 – 2011
років з дотриманням принципів етики та деонтології. Було обстежено 150
членів родини інкурабельних онкохворих, 63 у парі з пацієнтом.
Методи дослідження:психодіагностичний, клініко-психологічний, соціально-демографічний, статистичний.

60

Результати. Встановлені особливості психоемоційного стану та дистресу родичів інкурабельних онкохворих, а саме, високий рівень психічного
дистресу та його висока інтенсивність, широкий діапазон прояву та лабільність невротичної та афективної симптоматики, тематичність переживань,
тенденція відреагування негативних емоцій у соматичній сфері. Ідентифіковані «пускові чинники» дезадаптації членів родини, а саме, зміни у соматичному (неспецифічні і специфічні симптоми) та психологічному стані
пацієнта. Визначені деструктивні та стабілізуючі інтрапсихічні та поведінкові патерни інкурабельних онкохворих і членів родини, та їх взаємозв’язок
в аспекті формування дезадаптації у родича.Встановлено, що тип сімейної
системи та характер взаємовідносин у родині впливають на ступінь адаптації сім’ї до стресової ситуації (термінальної стадії хвороби пацієнта), тоді
як патогенетичними факторами порушення адаптації є характер зв’язку між
членами родини та міра мінливості сімейної системи під впливом стресору.
Домінуючою причиною психологічної травматизації є неадекватне почуття
провини, яке виступає одним з базових психотравмуючих чинників на етапі
стаціонарного лікування і «після втрати», та в подальшому ускладнює процес горювання.
Висновки.На основі отриманих результатів сформульована концепція
і розроблена трьохкомпонентна система медико-психологічної допомоги
членам родини, які здійснюють догляд за онкохворими на термінальній стадії захворювання, яка складається з психодіагностики, психоед’юкації та
психокорекції. Психоед’юкація для родини орієнтована на підвищення рівня знань стосовно психології інкурабельного онкологічного хворого та його
сім’ї. Психокорекція включає складання індивідуальної програми психокорекції (оцінка ризику дезадаптації, визначення мішеней,оцінка умов та факторів впливу на процес проведення психокорекції) та власне її реалізація на
етапі стаціонару та «після втрати».
Вищевказана система впроваджена в практику роботи відділення паліативної медицини Київського міського клінічного онкологічного центру та
Харківського обласного клінічного онкологічного центру.
ПСИХОПРОФІЛАКТИКА ТА ПСИХОКОРЕКЦІЯ СИНДРОМУ ЕМОЦІЙНОГО
ВИГОРАННЯ В СТРУКТУРІ СИСТЕМИ МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ
МЕДИЧНОМУ ПЕРСОНАЛУ ХОСПІСІВ
Кужель І. Р., Калачов О. В.
Київський міський клінічний онкологічний центр, м. Київ, Україна
Психологічному травмуванню підпадає не лише пацієнт та його родина,
але і медичний персонал, який здійснює догляд за інкурабельними онкологічними хворими, що відзначається сучасними фахівцями (E. M. Redinbaugh,
2003; S. Schraub, 2004; А. Ю. Васильева, 2008; С. Г. Пырков, Е. М. Выговская,
2009). Особливого значення спілкування між медичним персоналом та хворим і його родиною набуває саме на етапі переходу на паліативну допомогу
(J. Hockley, 2000; C. F. Von Gunten, F. D. Ferris, 2000; R. G. Hagerty, 2005; H. Haes,
2005).
Мета. Дослідити феномен синдрому емоційного вигорання та вивчити
основні фактори професійної дезадаптації медичного персоналу, пов’язані
з лікуванням й доглядом за інкурабельними онкологічними хворими. Проведено обстеження 42 медичних працівників відділення паліативної медицини
Київського міського клінічного онкологічного центру.
Методи дослідження: клініко-психодіагностичне інтерв’ю, анкетування, діагностики рівня емоційного вигорання за методикою В. В. Бойко.
Результати. Аналіз професійної дезадаптації серед медичного персоналу виявив, що фаза «напруження» синдрому емоційного вигорання
була сформованою у 31,0±4,6% опитуваних, «резистенції» – 28,6±4,5%,
«виснаження» у 19,0±3,9% медпрацівників.У 33,3±4,7% респондентів було
діагностовано формування 1-ї фази, що за структурою складало: 50,0±5,0%
за рахунок сформованості фази «напруження», 35,7±4,8% – «резистенції»
та 14,3±3,5% – «виснаження». Сформованість 2-х фаз було діагностовано у
4,8±2,1%, 3-х фаз – у 11,9±3,2%, жодної – у 4,8±2,1%.
Основними психотравмуючими чинниками для медичного персоналу
відділення встановлені: перебування у підвищено стресогенній та психоемоційно напруженій ситуації; поєднання трудоємкості праці та особливостей догляду за хворими, пов’язаними з наявністю порушень моторної функції, розладами функції тазових органів, роботою з пацієнтами з колостомами,
норицями, зонами пухлинного розпаду, кровотечами; наявність непсихотичних та/або психотичних психічних розладів у пацієнтів; виражена дезадаптивна поведінка та реагування родичів хворого; висока смертність серед
пацієнтів відділення; постійна зустріч зі «стражданням та смертю»; залученість у емоційні конфлікти; емоційне реагування на «втрату» в наслідок
смерті пацієнта.
Було виділено та ранжовано за ступенем значущості основні фактори
професійної дезадаптації працівників паліативного відділення, а саме, наявність негативних емоцій (роздратування, гнів, відчуття провини) при «неможливості допомогти»; необхідність контролю за вираженням власних
емоційних реакцій; необхідність згладжувати негативні емоції пацієнтів та
членів їх родин; постійна потреба знаходити ефективні стратегії спілкування
з хворим і його родиною; складність прийняття рішення у напруженій ситуації та/або обмеженим ресурсом.
Висновки. Змістовний аналіз емоційного вигорання у медичного персоналу свідчив, що початковий етап професійної дезадаптації проявлявся
формуванням фази «напруження» з подальшим закріпленням неадаптивних
реакцій і поведінки (симптоми фази «резистенції»), та завершенням зламу
адаптації у вигляді сформованості фази «виснаження».
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Таким чином, медико-психологічна допомога медичному персоналу,
який функціонує в умовах паліативної медицини, в аспекті психопрофілактики включає психоед’юкацію, спрямовану на підвищення рівня знань стосовно психології інкурабельного онкологічного хворого, членів його родини
та психології медичного працівника, покращенню комунікативних навиків і
вмінь застосовувати адекватні стратегії поведінки в конфліктних ситуаціях
та психокорекцію в залежності від характеру та змісту професійної дезадаптації.
МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА ОСОБАМ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ДОГЛЯД
ЗА ІНКУРАБЕЛЬНИМИ ОНКОЛОГІЧНИМИ ХВОРИМИ
Маркова М. В.1, Кужель І. Р.2, Калачов О. В.2
1
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків,
2
Київський міський клінічний онкологічний центр, м. Київ, Україна
В Україні кожного року виявляється більше 150 тисяч нових випадків
злоякісних новоутворень, відмічається стійке зростання онкологічної захворюваності. Прогресування хвороби супроводжується зниженням працездатності та здатності до самообслуговування, що зумовлює потребу у
сторонній допомозі та догляді. Члени родини, які здійснюють догляд, грають
важливу роль у підтримці хворого. У 13 – 22% членів сімей, які здійснюють
догляд за онкохворими, порушення у психічній сфері досягають клінічно
значимого рівня (B. Given, 2004; E. K. Grov, D. K. Ambigga, 2005; А. Ю. Васильева, 2007).Психотравмуванню підпадає не лише пацієнт та його сім’я, але
і медичний персонал, який здійснює догляд за інкурабельними онкохворими
(E. M. Redinbaugh, 2003; S. Schraub, 2004; А. Ю. Васильева, 2008; С. Г. Пырков,
Е. М. Выговская, 2009).
З дотриманням принципів етики та деонтології на базі відділення паліативної медицини Київського міського клінічного онкологічного центру
(КМКОЦ) протягом 2009 – 2011 років проведено дослідження, метою якого
було на основі вивчення закономірностей формування дезадаптивних станів у членів родини інкурабельних онкохворих та професійної дезадаптації
у медичного персоналу, розробити систему медико-психологічної допомоги
(МПД) особам, які здійснюють догляд за онкологічними хворими в умовах
паліативної медицини.
Методи дослідження: психодіагностичний, клініко-психологічний, соціально-демографічний, статистичний.
Результати. З позицій системного підходу здійснено комплексне дослідження закономірностей формування психологічної (у родичів та пацієнтів)
і професійної (у медичного персоналу) дезадаптації в аспекті надання МПД
особам, які здійснюють догляд за онкохворими в умовах паліативної медицини. Встановлено особливості психоемоційного стану та дистресу родичів
інкурабельних онкохворих, виділено групи факторів, які впливають на формування психологічних реакцій та психопатологічних проявів у пацієнтів,
ідентифіковані «пускові чинники» дезадаптації членів родини, визначені деструктивні та стабілізуючі інтрапсихічні та поведінкові патерни хворих і членів родини, та їх взаємозв’язок в аспекті формування дезадаптації у родича.
Встановлено, що тип сімейної системи та характер взаємовідносин у родині
впливають на ступінь адаптації сім’ї до стресової ситуації. Виділено основні
фактори професійної дезадаптації медперсоналу, пов’язані з наданням допомоги в умовах паліативної медицини, систематизована типологія взаємодії в системі «хворий – родич – медпрацівник – медичний психолог», що містить чотири
типи: «співробітництво», «протистояння», «психологічна дезадаптація родича», «психологічна дезадаптація пацієнта». Виявлено, що характер стосунків у
даній системі відображається як на психоемоційному стані всіх учасників, так і
на якості надання медичної та психологічної допомоги.
Сформульовано концепцію і розроблено систему МПД особам, які здійснюють догляд за онкохворими на термінальній стадії хвороби залежно від
актуального психоемоційного стану, інтрапсихічних та поведінкових патернів, типу та характеру взаємовідносин в сім’ї онкохворого та членів його
родини, факторів професійної дезадаптації медичного персоналу в системі
відносин «хворий – родич – медпрацівник – медичний психолог» з позицій
холістичного підходу. Визначено складові МПД особам, які здійснюють догляд за онкохворими на термінальній стадії хвороби, а саме, психодіагностика, психоед’юкація та психокорекція.
Висновки. Отримані наукові дані використовуються в навчальному
процесі кафедри сексології та медичної психології, кафедри психотерапії
ХМАПО МОЗ України, кафедри паліативної та хоспісної медицини НМАПО ім.
П. Л. Шупика МОЗ України. Вищевказана система впроваджена в практику
роботи відділення паліативної медицини КМКОЦ та Харківського обласного
клінічного онкологічного центру.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ ОНКОЛОГІЧНОЇ
ПАТОЛОГІЇ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
Медведовська Н.В.
ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України»,
м. Київ, Україна
Територіальні відмінності здоров’я людей вже давно зацікавили епідеміологів та соціальних медиків. Найбільше даних зібрано стосовно захворювань, що мають виражений соціальний характер або спричиняють найбільший вплив на громадське здоров’я. На другому місці в структурі причин
смертності серед усього населення України у 2011 році знаходились злоякісні новоутворення, частка яких в загальній структурі смертності склала
12,57%.
Метою нашого дослідження стало вивчення результатів моніторингу

інтегральних показників стану здоров’я населення, діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони здоров’я в розрізі регіонів України, який
запроваджено в ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ
України» з 2000 року за показниками щодо новоутворень на прикладі Житомирської області.
Методи дослідження: системний аналіз, статистичний, епідеміологічний, експертних оцінок та математичного моделювання.
Основні результати: Житомирська область відноситься до регіонів,
де онкологічна патологія більш як у 10% (у 2011 році 10,72%) є причиною
усіх випадків смерті і за цим показником поступається лише серцево-судинним захворюванням. Високим, на жаль залишається рівень хворих із
задавненими пухлинами. При середньообласному показнику смертності від
новоутворень (176,8 на 100 тис. населення) найвищі рівні зареєстровано у
Брусилівському районі – 207,2, Любарському – 211,1, Новоград-Волинському – 207,2, Чуднівському – 224,1, Житомирському – 199,8, Романівському
– 187,7, м. Бердичеві – 199,1, м. Житомирі – 187,7. Протягом останніх років
онкологічна патологія займає провідне місце в структурі первинної інвалідності населення Житомирської області (2009 р. – І місце – 21,8%; 2010 р. – І
місце – 21,2%).На відміну від інших регіонів в Житомирськкій області показники поширеності та захворюваності на злоякісні новоутворення є вищими
серед міського населення в порівнянні з сільським. Так, за підсумками 2011
року захворюваність на злоякісні новоутворення серед міського населення
склала 331,3, а серед сільського–287,0 при середньому значення захворюваності на онкологічну патологію в Житомирській області 312,0 на 100 тис.
населення. Поширеність онкологічної патології в цьому є році серед міського населення склала 2077,3, серед сільського – 1718,7, при значенні в Житомирській області – 1910,3 на 100 тис. населення. Якщо не вивчати глибоко цю
проблему складається враження, що онкологічна патологія більше поширена серед міського населення Житомирської області, а саме серед населення
Коростишівського (2326,8), Малинського (2048,6) районів, міст Бердичів
(2181,8), Коростень (2355,2) та Житомир (2242,2 на 100 тис. населення). При
вивченні показника питомої ваги онкологічних хворих із занедбаними стадіями захворювань з’ясовується, що за підсумками того ж 2011 року серед
міського населення було виявлено 10,3% випадків онкологічної патології
в ІІІ стадії захворювання та 20,5 % – в ІV її стадії, серед сільського населення аналогічні показники склали 19,7% та 22,7% відповідно, що свідчить
про низький рівень звернень мешканців сільської місцевості, в порівнянні з
міським населенням Житомирської області до медичних закладів області з
причин новоутворень, а отже при покращенні доступності первинного рівня
медичної допомоги в сільській місцевості можна очікувати значно вищі цифри захворюваності та поширеності онкологічної патології, що треба розглядати як позитивне явище, адже вдасться виявити значну частину патологій
своєчасно, що збереже життя і працездатність людей.
Висновки: вважаємо за доцільне подальше проведення моніторингу
онкологічної патології на регіональному рівні. На основі виявлення регіональних закономірностей стану здоров’я і нездоров’я людей можна було б
диференціювати матеріально-кадрові ресурси охорони здоров’я, зокрема на
первинному рівні її надання, забезпечити їхнє більш раціональне і ефективне використання.
РОЛЬ ДУХОВНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ФОРМУВАННІ ПАСТИРІВ ДЛЯ
СЛУЖІННЯ У СФЕРІ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ
протоієрей Мельник Павло
Київська православна богословська академія
Української Православної Церкви Київського Патріархату, м. Київ,
Україна
Мета дослідження – розкрити та обґрунтувати роль духовних навчальних закладів, зокрема, інституту пастирства в системі паліативної допомоги. В своїй роботі автор вдається до методу аналізу та синтезу напрацювань,
що вже є в системі пастирського богослів’я і стосуються пастирської допомоги людям із невиліковними захворюваннями, а також членам їхніх родин.
Паліативна допомога, виходячи з її суті та визначення, передбачає не
лише покращення якості життя пацієнтів шляхом полегшення фізичних
страждань, але і забезпечення моральних і духовних потреб пацієнтів та
близьких до них людей. Хто ж покликаний забезпечити ці духовні і моральні
потреби хворих? Звичайно, – це пастирі Христової Церкви. У книзі пророка
Єзекиїля (Єз. 34, 16) серед головних завдань пастиря є піклування про хворих. Пастирське служіння не обмежується лише стінами храму, звершенням
богослужінь і виголошенням проповідей. Пастирство передбачає індивідуальний підхід до потреб кожного пасомого.
Усі аспекти життя людини повинні стати частиною служіння, пастирської орієнтації. Для цього потрібна підготовка, яку надають духовні навчальні заклади. Зокрема, у програмі з предмету пастирського богослів’я,
значна увага приділяється питанню пастирської допомоги людям, що
страждають невиліковними захворюваннями і знаходяться на межі життя
і смерті. Тут усю сукупність знань можна розділити на дві категорії: теоретичну і практичну. До першої, теоретичної, відносимо вивчення і онтологію
таких понять, як людина, гріх, хвороба, смерть, вічне життя, страждання,
печаль… Лише за глибинного богословського осмислення цих визначень
пастир зможе надати кваліфіковану і зцілюючу допомогу як хворому так і
членам його родини. Іноді доводиться більше мати справу з родичами, коли
вони знаходяться в стані передчуття смертельної втрати.
Але ще більше потрібна пастирська практика для успішного задоволення духовних потреб хворого. У справі паліативної допомоги не може бути
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чітко визначених меж, що стосуються звершення Таїнств Сповіді, Причастя,
Соборування.
Ситуації бувають різними, тому важливо зберігати мудрість і почуття
міри. Слова, як і ліки, слід застосовувати з великою обережністю. У духовній
практиці насилля є недопустимим. Важливість підготовки пастиря зумовлена ще тим, що він, як і лікар швидкої допомоги, який в будь-який час дня і
ночі мобілізує свої сили і знання, щоб надати медичну допомогу, також має у
будь-який час доби надати дійову благодатну допомогу тому, хто страждає.
Тому завдання духовних навчальних закладів сьогодні – підготувати таке
духовенство, яке б відповідало усім духовним запитам і потребам сучасного
суспільства, зокрема у системі паліативної допомоги.
ПОПЕРЕДНІ РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ІНТЕРНЕТ-ПРОСТОРУ ЯК
ІНФОРМАЦІЙНОГО КАНАЛУ З ПИТАНЬ НАДАННЯ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ
ГРОМАДЯНАМ УКРАЇНИ
Михайленко П.М.
ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України»,
м. Київ, Україна
Проблема надання паліативної допомоги в Україні є складною соціально-економічною та водночас суспільно-чутливою, такою, що визначається
загальними морально-етичними засадами суспільства. Обізнаність населення щодо принципів і можливостей отримання паліативної допомоги
значною мірою визначається тим, наскільки ці питання висвітлюються ЗМІ
національного, регіонального та місцевого рівня. В той же час використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), зокрема, мережі Інтернет
значно розширює доступ до інформації для пересічних громадян. Україна
входить до першої десятки країн Європи за кількістю інтернет-користувачів
[http://www.internetworldstats.com/stats4.htm#europe], доступ до всесвітньої павутини мають 15,3 млн. українців, що близько третини (33,9%) жителів. Аналіз інтернет-аудиторії України показав, що у березні 2012 р. доступ до інтернету мало 48% мешканців віком 15 років і старше, з них 42%
користуються Інтернетом раз на місяць і частіше, 39% – раз на тиждень і
частіше і 31% – щодня. Існують значні регіональні відмінності у доступі до
мережі: найменші можливості мають жителі Рівненської області, у яких цей
показник ледве сягає 2%, найкращі – мешканці Києва, з яких 90% є інтернеткористувачами [http://www.inau.org.ua/252.3286.0.0.1.0.phtml].
З метою дослідження ІКТ як каналу отримання інформації з питань
надання паліативної допомоги протягом липня 2012 р. було здійснено моніторинг інтернет-простору за ключовими словами «паліативна допомога»
у пошукових системах google.com (27600 посилань) та meta.ua (623000 посилань). Із отриманих результатів для попереднього аналізу було взято 250
перших посилань пошукової системи google.com. При цьому інтернет-посилання розглядається як інформаційна одиниця для кількісної оцінки інтернет-ресурсу як джерела інформації.
Попередній аналіз передбачав класифікацію результатів пошуку за
типом джерела інформації – сайти інститутів громадянського суспільства
(ІГС), офіційні сайти органів виконавчої влади та місцевого самоврядування,
інформаційні повідомлення про події на сайтах ЗМІ, інтерв’ю, нормативноправові акти та ін. Найбільшу сумарну кількість – 95 – посилань мають ІГС:
ligalife.com.ua (32), palliative.ks.ua (21), palliative.if.ua (17), palliativ.kiev.ua
(12), fundunion.org (5), deti.dp.ua (4), vl.mk.ua (3). Повідомлення ЗМІ, соціальні мережі, приватні клініки та ін. залишилися поза межами попереднього
аналізу.
Викликає занепокоєння ситуація з висвітленням проблеми на сайті МОЗ
України. Посилання на ДП “Інститут паліативної та хоспісної медицини” на
сайті МОЗ має лише номер телефону, а сайт установи (palliativecare.gov.ua
– 14 посилань) має невизначеність цільової аудиторії і є незручним для користувача
Висновки:
1. Необхідно здійснити поглиблений аналіз результатів проведеного
моніторингу, що передбачає контент-аналіз, верифікацію кількісних показників для характеристики інтернет-ресурсу, що позиціонує себе як спеціалізований. Це дозволить розробити рекомендації щодо підвищення ефективності цього каналу для поширення інформації про принципи та можливості
надання паліативної допомоги в Україні.
2. Існує необхідність створення тематичної сторінки на офіційному вебсаті МОЗ України з висвітленням принципів та нормативно-правового забезпечення надання паліативної допомоги, контактними даними установ та
закладів, що надають паліативну допомогу громадянам в усіх регіонах та
умови її надання.
ПРАКТИКА ФОРМУВАННЯ ЮРИДИЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНОЇ ГРУПИ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ ЗА МІСЦЕМ НАХОДЖЕННЯ
ПАЦІЄНТА
Новицький Є.,
Кримський республіканський благодійний фонд «Світ Криму»,
м. Сімферополь, Україна
1. Системне надання паліативної допомоги (і, ширше, створення повноцінної структури паліативної медицини) – одна з найбільш гострих і невирішених серед безлічі соціальних проблем України. Необхідність цього у всіх
перед очима.
2. Ми бачимо проблему в такий спосіб: відсутність в Україні та її регіонах
можливостей для надання пацієнтам, якім потрібна паліативна допомога,
системного (комплексного) надання такої допомоги, що задовольняє всі
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його потреби, і відсутність у недалекому майбутньому перспектив і можливостей для розв’язку цієї задачі державою.
3. Запропонований нами вихід: мобільна консультативна група забезпечення паліативної допомоги за місцем находження пацієнта. Воно містить у
собі юриста, лікаря-консультанта, а також (на добровольчих началах) соціального працівника. Група жодним чином не втручається в медичний процес
лікування хворого, але доповнює його своєю консультативною діяльністю. Її
мета – здійснювати активацію й підключення наявного людського ресурсу до надання паліативної допомоги пацієнту: його рідних та близьких,
медичних працівників на місцях, волонтерів тощо.
4. Таким чином, залученням позабюджетних, порівняно невеликих коштів, через юридичне консультування, методичну роботу, навчання, періодичні візити, організаційну допомогу здійснюється не тільки безпосередня
специфічна допомога з боку членів консультативної групи забезпечення
паліативної допомоги, але й активація наявних людських, медичних і інших
ресурсів.
5. Ми зробили висновок, який значно відрізняється від традиційної оцінки причин низького рівня розвитку паліативної допомоги. Головна проблема
– це не погане законодавство й не порочна медична практика, а неготовність, невміння та небажання багатьох українських громадян домагатися
дотримання прав: своїх власних та своїх родичів.
5. Надання паліативним пацієнтам юридичних та інших консультацій та
документування також здійснюється в практиці нашої команди через діяльність мобільної консультативної групи забезпечення паліативної допомоги
за місцем находження пацієнта.
6. Участь професіоналів, фахівців здатна в корені змінити ситуацію та
привести до задовільного вирішення питання про призначення паліативному пацієнтові знеболення, яке було б адекватним його стану.
7. В якості найбільш показового прикладу приведемо досвід дій нашої
групи в інтересах клієнта О. К., що звернулася до нас за допомогою. Був
створений вкрай цікавий та важливий прецедент, а також був практично
відпрацьований алгоритм дій щодо правового забезпечення знеболення в
сьогоднішньому законодавчому просторі.
8. Намічені нами шляхи та способи їх рішення сталі основою для алгоритму дій, робота над яким нині триває.
ДУХОВНІ ТА МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ АСПЕКТИ ГУМАНІЗАЦІЇ ЩОДО
НЕВИЛІКОВНО ХВОРИХ
Огірко О.В.
Львівський національний університет ветеринарної медицини та
біотехнологій імені С.З. Гжицького, м. Львів, Україна
Обов’язком кожної людини є вчасне забезпечення систематичного лікарської опіки і належної терапії невиліковно хворим людям, пристойні
умови життя, щоб вони не мерзнули, мали необхідну їжу, одяг, щоб хтось
постійно знаходився біля них і стежив, як вони вживають ліки, щоб вони
відчували, що інші турбуються про них. Саме в цьому проявляється наша
людська гідність.
Служити хворим означає служити самому Господу: “Бо Я голодував, і
ви дали Мені їсти; мав спрагу, і ви Мене напоїли… хворий, і ви навідались
до Мене” (Мт. 25,35-36). У християнському сенсі хворий не є прокляття, від
якого відвертаються, а є образом і знаменням Ісуса Христа. Хворим, які довіряють Христу, Він ставив єдину вимогу: щоб вони вірували, бо віра може все
(Мт. 9,28). Важливо застерегти невиліковно хворих від думок про самогубство, чи евтаназію. Невиліковно хворим людям потрібно присутність і близькість тих, хто за ними доглядає, особливий в хвилину наближення смерті.
Особлива роль належить священику, який має право вділяти невиліковно
хворим Святі Таїнства, який намагатиметься допомогти їм в порятунку їхніх
душ і допоможе підготуватися до зустрічі з Господом Богом.
Кожна людина, маючи в собі Бога є джерелом любові для інших. Християнське морально-етичне виховання формує духовність людини. Християнська духовність – це причетність людини до Божественного через віру, надію
й любов. Духовність – це приналежність людини до святості й досконалості.
Духовність – це збереження моральних і духовних традицій предків. Духовність – це життя людини у Святому Дусі. Чим частіший, міцніший зв’язок
людини з Богом, тим багатшою є її душа, тим міцнішим є осердя духовності
в людині. Яка душа людини, яке в неї серце, таким є її життєвий шлях, її поведінка. Ось чому ідея Бога повинна бути панівною у людській свідомості, в
її душі. Духовне життя людини – це життя її з Богом (“Бог є Дух”), зі Святим
Письмом, з християнською вірою у безсмертя душі та день Страшного Суду
Божого. Воно починається у душі і відноситься до душі та й прямує до Найвищого Духа – Бога у Трійці Святій Єдиній.
Духовність може бути тільки в таких людей, що визнають наявність, нетілесність та безсмертність душі і її залежність від вищої істоти – Господа
Бога. Бог сотворив Духа в людині. Він обдаровує кожне утворене вже тіло
душею. Душа людини оживляє тіло і ним керує. Тіло є місцем перебуванням
душі. У Святому Письмі сказано, що лише тоді людина стала живою істотою,
коли Бог вдихнув у неї душу (Бут. 2,7). Людина – це єдність духу, душі та тіла
(1 Сол. 5,23). Дух є найглибшою частиною душі, бо він відображає нашу самосвідомість. Дух – це наше власне “Я”, через яке ми безпосередньо лучимося
з Богом.
Духовність – це стиль релігійного життя, гармонійна дія богословських
і моральних чеснот в особі, яка спричиняє гідну відповідь людини дарам Божої благодаті й харизмам Святого Духа та вільною волею йде Божій волі на
зустріч, прагнучи щоденно наслідувати Ісуса Христа і Його Матір та й свя-
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тих Божих угодників. Духовність – це релігійна або моральна культура душі,
тобто коли людина відповідає за свої вчинки перед собою, ближнім і Богом.
Духовність – це дотримання і виконання Заповідей Божих, діл милосердя
щодо душі і тіла ближніх.
За висловом о. Олександра Меня, духовність – це все те, що відрізняє
людину від тварини. Духовна людина завжди готова послужити хворому, потребуючому, терплячому, погордженому, скривдженому, убогому. Духовна
людина готова більше давати, аніж брати. Духовність – це життя християнина у молитві та добрих ділах.
Справжня духовність – це відкритість до трансцендентного. Людина
може розвинути свою духовність лише в стосунку до Бога. Духовне життя
людини є життя в Святому Духові, яке осяяне в інтелектуальному, сентиментальному і почуттєвому вимірах. Духовність людини знаходиться в Ісусі
Христі, бо Він є останнє слово про людину і Бога.
СИНДРОМ ХРОНИЧЕСКОЙ СОМАТИЧЕСКОЙ БОЛИ В ДЕТСКОЙ
РЕВМАТОЛОГИИ
Омельченко Л.И., Ошлянская Е.А.
ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины»,
г. Киев, Украина
Боль как неприятное переживание, обусловленное истинным или потенциальным повреждением ткани, состоит из собственно боли, эмоциональной реакции на боль и формирования болевого поведения. Соматическая боль у детей возникает при поражении связок, сухожилий, суставов,
костей. В связи с небольшим количеством болевых рецепторов в этих участках она плохо локализована, что существенно затрудняет дифференциальную диагностику и оценку болевого синдрома в педиатрической практике.
С целью купирования артралгий ревматологами используются курсы массажа, лечебной физкультуры, физиотерапевтические процедуры. Вопрос
назначения нестероидных противовоспалительных препаратов является
трудным для практикующего врача в связи с риском возникновения нежелательных эффектов при длительном их применении.
Целью исследования было сравнительное изучение эффективности купирования артралгий при суставном синдроме различной этиологии у детей
10-18 лет. Обследованы в динамике 56 детей, получавших фитопрепараты с
противовоспалительным эффектом, 83 пациента, получавших нестероидные
противовоспалительные препараты в различных формах выпуска, 54 ребенка
с первичными артралгиями неуточненного генеза минимальной выраженности, которым в качестве стартовой терапии назначались только курсы
метаболической коррекции (препараты кальция и микроэлементов, рыбьего
жира, омега-3-полиненасыщенных жирных кислот) и энтеросорбенты. Обследование включало объективный осмотр, общеклинические лабораторные
иссследования в динамике (общий анализ крови, мочи, копрограмма, биохимическое исследование крови) и оценку болевого синдрома по визуальной
аналоговой шкале. Для исключения психогенного характера боли пациенты
протестированы психологом с помощью теста «несуществующее животное»
и вопросника диагностики психического состояния А.Айзенка.
Анализ полученных результатов свидетельствовал о наличии у них
незначительно повышенных показателей агрессии и, снижения работоспособности и проявлений тревожности. Согласно результатам исследования практически у всех пациентов в процессе лечения наблюдалась
положительная клиническая динамика: исчезали жалобы на артралгии,
повышалась двигательная активность, улучшался эмоциональный тонус.
Одновременно при оценке динамики лабораторных показателей было выявлено снижение СОЭ, СРБ, нормализация показателей протеинограммы.
Сравнение темпов купирования болевого синдрома при назначении дезинтоксикационной терапии (энтеросорбция), коротких курсов нестероидных
противовоспалительных средств и фитопрепаратов показало, что применение последних способствует более постепенному уменьшению проявлений
болевого синдрома, а быстрая отмена нестероидных противовоспалительных препаратов при применении их коротким курсом приводит к возобновлению жалоб на артралгии. Наибольший анальгезирующий эффект при
наличии соматической боли воспалительного характера у детей отмечен
при стартовом парентеральном использовании нестероидных противовоспалительных препаратов.
Полученные результаты свидетельствуют о необходимости раннего
применения лекарственных средств с обезболивающим эффектом в практике детского ревматолога даже при неуточненных артралгиях, что способствует повышению качества жизни больных детей.
ЗМІСТ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА У СКЛАДІ
МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНОЇ КОМАНДИ З НАДАННЯ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ
Песоцька О.П.
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка,
м. Луганськ, Україна
Важливою складовою паліативної допомоги поряд з медичним, психологічним і духовним компонентами є соціальний компонент. Досвід США,
Великобританії, Бразилії, Чехії довів ефективність створення мультидисциплінарної команди з паліативної допомоги, чільне місце в якій посідає соціальний працівник. Але на сьогодні питання характеру та змісту соціального
супроводу невиліковно хворих та їх рідних залишаються ще не вирішеними.
Мета роботи – визначити зміст діяльності соціального працівника у
складі мультидисциплінарної команди з надання паліативної допомоги невиліковно хворим та членам їх родин.

Методи дослідження: системного підходу, інформаційно-аналітичний,
порівняльний конент-аналіз.
Соціальна складова паліативної роботи має на меті підтримку найменш захищених верств населення до яких відносяться невиліковно хворі. Завдання соціальної роботи у сфері паліативної допомоги полягають у
розширенні можливостей хворої людини, залученні відповідних ресурсів,
забезпеченні комплексних послуг клієнтові, надання підтримки рідним і
близьким у важкі періоди хвороби пацієнта та його втрати. Мета та завдання
соціальної роботи з паліативної допомоги визначають зміст діяльності соціального працівника у цій сфері. В сучасній соціальній роботі використовують
багатовимірну структуру оцінювання функціонування клієнта, а саме: біологічного, психологічного та соціального вимірів. Паліативна допомога у соціальній роботі належить до ведення випадку. Процедура ведення випадку
включає збір загальних відомостей про клієнта та його оточення, з’ясування
соціальної проблеми людини, оцінку наявних ресурсів для її вирішення. Як
було зазначено вище, окрім безпосереднього ведення випадку паліативного хворого, мультидисциплінарною командою надається підтримка рідним і
близьким хворої людини у період її втрати. Для полегшення душевного болю
соціальний працівник може організовувати зустрічі з родичами і близькими,
проводити індивідуальні бесіди, надсилати листи співчуття та моральної
підтримки. Для ефективної допомоги паліативним хворим соціальний працівник має розуміти характер хвороби, її вплив на клієнта, тобто бути обізнаним з фізичними особливостями хвороби, її психологічними та емоційними
наслідками. Змістом діяльності соціального працівника є надання допомоги
і рідним хворої людини, для цього йому необхідні знання щодо можливостей
родини і громади у випадку коли пацієнта виписують з лікарні й подальше
обслуговування відбувається у домашніх умовах. Отже, соціальний працівник має робити оцінку можливого догляду громади, чітко усвідомлювати
мету та очікування хворої людини, оцінювати можливі ризики.
Згідно з Рекомендаціями для мультидисциплінарної команди з догляду
за післяінсультними пацієнтами, розробленими Шотландською міждисциплінарною мережею з розробки рекомендацій, соціальний працівник проводить повторне оцінювання інших складових ситуації у разі їх виникнення.
У стандартах паліативної допомоги , розроблених Національною Асоціацією
соціальної роботи США підкреслюється, що соціальний працівник має активно співпрацювати з іншими членами команд, об’єктивно захищати інтереси
клієнта, налагоджувати його взаємини з іншими надавачами послуг. У міжнародних документах щодо практики ведення пацієнтів із різними діагнозами стосовно невиліковних хвороб підкреслюється необхідність надання соціальним працівником порад, рекомендацій команді по догляду за хворими
та участь в обговоренні альтернативних форм догляду. У Стандартах Національної Асоціації соціальних працівників США наголошується, що до сфери
компетенції соціального працівника відносяться розв’язання конфліктів, які
можуть виникнути між членами мультидисциплінарної команди , між пацієнтами і фахівцями команди, між пацієнтами і родичами, які їх доглядають
тощо. Соціальні працівники вирішують організаційні питання по догляду за
паліативними хворими.
Таким чином, змістом діяльності соціального працівника у складі мультидисциплінарної команди є виконання діагностичної (оцінка), консультативної, комунікативної, організаційної функцій. Все це має особливе значення як для соціального супроводу невиліковно хворих та їх рідних, так і для
визначення змісту підготовки соціальних працівників та соціальних робітників за спеціалізацією „соціальний робітник з паліативної роботи” у відповідних навчальних закладах України.
ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ МЕДИКОПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ У СФЕРІ ДИТЯЧОЇ ОНКОЛОГІЇ
Піонтковська О. В., КЗОЗ Обласна дитяча клінічна лікарня № 1,
м. Харків, Україна
Рівень дитячої онкологічної захворюваності в Україні залишається відносно стабільним і становить 10 – 11 випадків захворювання на 100 тисяч
дитячого населення. На обліку в онкологічних установах перебуває близько
960 тис. хворих, у тому числі 5,5 тисяч дітей. В структурі злоякісних новоутворень (ЗН) у дітей (0 – 14 р.) перше місце посідають лейкози, їх питома вага складає
33%, на другому місці: ЗН головного мозку та інших відділів нервової системи –
19%, на третьому місці: лімфоми – 13%, частими серед дітей є ЗН нирок – 7%, кісток та суглобових хрящів – 5%; сполучної та інших тканин – 4%. Близько 4% усіх
хворих на ЗН дітей виявляють в IV стадії захворювання. Онкопатологія є досить
рідкісною серед дитячого населення, однак смертність від ЗН в структурі дитячої
смертності в Україні посідає 5-е місце, поступаючись нещасним випадкам, перинатальній смертності, вродженим аномаліям, хворобам нервової системи. Біля
3/4 дітей з онкологічним захворюванням отримують спеціальне лікування, проте
кожна 4-та хвора дитина помирає протягом року з моменту встановлення діагнозу, і лише 1/3 даного контингенту живе 5 і більше років.
Встановлення онкозахворювання у дитини постає не тільки в медичному, але і психологічному та психосоціальному аспектах.Хвороба вражає не
лише дитину, але і виразно впливає на її родину (Г. А. Новиков, 2004; L. C.
Vanderwerker, N. S. Kadan-Lottick, 2005). Сім’я виступає одним з першовагомих чинників для розвитку дитини, задовольняє потреби у захисті, емоційній підтримці, визнанні, повазі, перейнятті знань та соціальних норм, в тому
числі щодо поведінкового та емоційного стереотипу реагування на стресові
події, «хворіння». Окремими психологічними аспектами є реагування батьків хворої дитини та братів і сестер (сибсів), що відмічено у сучасній науковій
літературі (M. Nolbris, 2007; G. Cordaro, 2012; L. Hancock, 2011).
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Складними питаннями у дитячій онкогематології є алгоритми та «дерево прийняття рішень» щодо продовження лікування або його припинення (перехід на симптоматичне лікування), що пов’язано з однієї сторони з
можливістю вилікування дитини, а з іншої – виснаженням психоемоційного, морального та фінансового ресурсу родини (H. Maurice-Stam, 2008; A. K.
Hildenbrand, 2011). У разі переходу на паліативну допомоги психологічна та
психосоціальна допомога для хворої дитини та її родини набуває особливо
важливого значення.
Методи дослідження. Вивчення сучасної наукової літератури і практичного досвіду надання медичної, психологічної та психосоціальної допомоги у
сфері дитячої онкології у поєднанні з проблемно-орієнтованим аналізом ситуації
в Україні, дозволив визначити пріоритетний напрям досліджень, мету, основні
завдання та шляхи їх вирішення в сучасній дитячій психоонкології.
Результатом інформаційно-аналітичного вивчення проблеми надання
медико-психологічної та психосоціальної допомоги у сфері дитячої онкології в Україністало розроблення комплексної багаторівневої програми психодіагностичного та клініко-психологічного обстеження онкохворих дітей та
значимого оточення, а саме, членів сім’ї (батьків, сибсів), медичних працівників, медичних психологів, волонтерів, яка включає вивчення особливостей психоемоційного стану та дистресу, особистісних властивостей дітей з
онкопатологією та членів їх родини, системи міжособистісних відносин та
сімейної взаємодії, визначення основних факторів дистресу осіб, залучених
до лікування (медичний персонал) та психосоціальної підтримки дітей та їх
батьків (психологи, волонтери) на всіх етапах лікувального процесу – від
діагностування онкологічної хвороби у дитини до переходу на паліативне
лікування.
Висновки.Впровадження у клінічну практику дитячої онкології комплексної багаторівневої системи медико-психологічної допомоги з урахуванням
системи відносин та психологічних потреб всіх учасників лікувального процесу дозволить покращити якість надання допомоги у даній сфері медичної
практики (якість життя і психосоціальну адаптацію дітей і родини, професійну
адаптацію осіб, залучених до лікування).
РОЛЬ ГРУП ПІДТРИМКИ У ПСИХОЛОГІЧНІЙ АДАПТАЦІЇ
ОНКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ ТА ЇХ РОДИЧІВ
В ПРОЦЕСІ НАДАННЯ ЇМ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ ВДОМА
(оригінальне дослідження)
Пітик О.М.1, Журавська Т.Б.2, Колеснікова Н. 3, Тимошевська В.Б. 3,
Шаповал К.Ю. 3
1
Івано-Франківський медичний університет, Івано-Франківська
обласна лікарня «Хоспіс»,
Міжнародний фонд “Відродження”, м. Івано-Франківськ, Україна
Вступ: В грудні 2011 року в Україні стартувала кампанія “StopБіль”,
ініційована Програмою “Громадське здоров’я” Міжнародного фонду “Відродження”. За умовами конкурсного проекту на базі Івано-Франківського
хоспісу почала працювати група підтримки онкологічних хворих. Фасилітатором групи стала попередньо навчена психолог.
Івано-Франківська група підтримки визначила два напрямки своєї діяльності:
1. “Право житибез болю”– це головним чином адвокація потреб онкохворих в якісному знеболенні, інформування суспільства про їх проблеми,
організація допомоги на дому;
2. “Жити живим життям – створити своєрідний “клуб” зустрічей пацієнтів та їх родичів, визначити їх психологічний портрет і особливості психологічних реакцій, а також дати можливість обмінюватись інформацією та
досвідом вирішення різних проблем, пов’язаних з хворобою.
Головними ідеями створення групи підтримки було: об’єднати людей
з однаковими проблемами, формувати їх ставлення до власного права на
допомогу і якісне життя в періоді хвороби, створити мережу подальшого
зворотного зв’язку для отримання відповідей на свої запитання і порад на
вирішення проблем.
Мета роботи: Показати позитивний вплив та ефективність груп підтримки щодо можливостей активної життєвої позиції та покращення якості
життя у виписаних із стаціонару додому пацієнтів з різною онкологічною
патологією.
Методи дослідження: Робота групи підтримки розпочалась із спільного обговорення теми та визначення планів і методів співпраці з онкологами, дільничними терапевтами, сімейними лікарями чотирьох міських поліклінік. Дослідження здійснювалось за згодою тих онкологічних хворих, які
звернулись у групу підтримки. Фасилітатор проводила зустрічі 1 раз на тиждень, окремо з пацієнтами та їх родичами – всього 16 зустрічей, і 2 спільні
зустрічі. Матеріали зустрічей фіксувались в протоколах. Особливістю діяльності груп підтримки є те, що учасники групи при допомозі фасилітатора
самі визначають теми, напрямок, характер активності під час зустрічі. Ціль
групи – саме супровід, а не професійна психологічна допомога. Для здійснення цього фасилітатору необхідно усвідомлювати і направляти динаміку
групи, і, знаючи в деталях цей процес, сприяти максимальному розгортанню
фаз групової динаміки, а саме, 1 фаза – формування і орієнтація, 2 фаза – динамічне зростання напруги і протидії, 3 фаза – структурування і формування
згуртованості в групі.
Обговорення і висновки:Наш досвід роботи в групах підтримки невеликий, але дозволяє визначити характеристики цієї групи і зробити деякі
висновки, якими ми хотіли б поділитися:
- З перших занять група визначила себе як відкрита для нових учас-
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ників, але закрита для інших індивідуумів, що скоріше свідчить про закритість суспільства і відсутність практики суспільної психологічної підтримки.
- Найперше, про що звертались в групу підтримки усі пацієнти, були
прохання про матеріальну допомогу на лікування та про допомогу щодо
ефективного знеболення. Це свідчить про те, що існує велика кількість
людей з онкопатологією, яким потрібна підтримка як психологічна, так і
матеріальна, в тому числі у доступності до адекватного і ефективного знеболення.
- Наявність такої групи є елементом захисту прав онкохворих.
- Для пацієнтів група являє собою безпечний простір, де апріорі існує
атмосфера беззастережного прийняття і розуміння.
- Група є конгруентною, у ній обов’язково повинна бути збережена
зона комфорту, межі комфорту та індивідуальні межі учасників.
- Така група може продовжувати своє існування тільки завдяки
функціонуванню певних правил на її території: рівноцінність учасників, право вибору ступеня активності в групі на кожній зустрічі, повага і прийняття
того, хто висловлюється, однозначно конструктивний і позитивний зворотний зв’язок, наділення ведучого (фасилітатора) як функціями управління
процесами в групі, так і можливістю здійснювати, при потребі, мінімального
психологічного супроводу і психологічної допомоги.
- Заняття в групі повинні бути орієнтовані на переживання найрізноманітніших емоцій її учасників, як позитивних, так і негативних, як прийнятних в суспільстві, так і неприйнятних, інакше група втратить зміст свого
існування.
- Можливість розрядки і звільнення мусить бути гарантована всім
учасникам незалежно від того, коли вони прийшли в групу.
Група підтримки може дати її учасникам відчути силу взаємодопомоги і
нового змісту власного життя у зайнятості наданням допомоги та підтримки
людям з аналогічними проблемами.
- Група підтримки може допомогти учасникам у подоланні так званого “неврозу існування” і покращити індивідуальну якість життя… за негативних обставин.
Таким чином: а) необхідним є подальший розвиток діяльності груп
підтримки онкологічних хворих, як важливого компонента паліативної допомоги, особливо тим пацієнтам, які з різних причин не можуть бути госпіталізовані в хоспіси чи паліативні відділення; б) перспективами наступних
досліджень є визначення впливу участі пацієнтів у групах підтримки на
можливість покращення індивідуальної якості життя учасників проекту.
РОЛЬ ОСОБИСТІСНИХ РИС ПСИХОЛОГІВ В НАДАННІ ПАЛІАТИВНОЇ
ДОПОМОГИ
Плескач Б. В.
Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Київ, Україна
Психологічна допомога хворим, які підлягають виключно паліативній
терапії, передбачає здатність психологів приймати факт, що їх клієнт помирає. В рамках нашого дослідження про вплив культурних та особистісних
факторів на вибір психологом стилю психологічної допомоги онкологічним
хворим вивчались такі особливості, як страх психолога розмовляти на теми
хвороби та смерті; а також дистанція від почуттів важко хворого клієнта.
В дослідженні було використано спеціально розроблений опитувальник, спрямований на вивчення стилів роботи (сомато-психічний, психосоматичний та гуманістичний) та деяких особливостей, що проявляються в роботі
(заперечення думок про ймовірну смерть клієнта, дистанція від переживань
клієнта, конформізм у стосунках з колегами, відповідальне ставлення до
роботи, відповідальність за клієнта, рівень незадоволення роботою). Культурні установки вивчались за допомогою вибору приказок, з якими психолог
найбільше згоден. Для вивчення особистісних рис психологів використано
шкали: «конформізм – впевненість» (шкала «Підтримка» з опитувальника
«Самоактуалізації» Шострома Е.); канали емпатії за опитувальником емпатії Бойко В.В.; «Інтолерантність» та «Міжособистісна інтолерантність» за
Корніловою Т.В.; «Депресія» (41-ша додаткова шкала зMMPI).
Обстежена вибірка складалась з 30 осіб (психологи, лікарі психіатри та
психотерапевти, соціальні педагоги, педагоги), 24 жінки та 6 чоловіків. Середній вік спеціалістів становив 44 роки, середній стаж надання практичної
допомоги клієнтам – 10,5 років. Більшість анкетованих (27 осіб) мали додаткову психотерапевтичну освіту: гештальт-терапія, психоаналіз, символдрама, психотерапія за Адлером, психодрама та арт-терапія.
Для того, щоб виявити, які особливості психологів заважають розмовляти з клієнтом на теми хвороби, смерті й визначають уникнення почуттів
клієнта, був використаний кореляційний та однофакторний дисперсійний
аналіз. Математична статистика обчислювалась за допомогою пакету програм Spsswin.v17.
Вставлено, що психологи, які уникають розмов з клієнтом про хворобу
та смерть, як правило, є: атеїстами; в їх сім’ях були родичі з невиліковними
хворобами; вони не слідкують за власним здоров’ям; знаходяться в депресії.
Такі спеціалісти, як правило, намагаються коректувати психологічні реакції
пацієнтів (сомато-психічний стиль роботи) або, впливаючи на психіку клієнта,
здійснюють спроби зменшити соматичні симптоми (психосоматичний стиль).
Виявилось, що психологи, які не розділяли почуттів важко хворих клієнтів, а лише надавали їм конкретні поради, насправді відчували себе нещасливо та невпевнено під час роботи. Їх основним каналом співчуття був
когнітивний.
Висновки. Отримані дані показують, що психологи, які мають депресивні настрої та серйозні емоційні порушення (депресія), мають складності

Перший Національний Конгрес з паліативної допомоги | 26-27 вересня 2012 року | м. Ірпінь

в співчутті важко хворому та обговоренні теми смерті. Це можна пояснити
тим, що спеціаліст, який знаходиться в депресії, намагається заперечувати
свої власні сумні думки (про обмеженість свого життя) для того, щоб підтримувати свою працездатність. Можна допустити, що звичка заперечувати
власні депресивні думки транслюється на роботу з важко хворим, в результаті психолог виявляється нездатним до роботи з темою смерті та пов’язаних
з нею переживаннями. Також результати дослідження показують, що релігійна віра консультанта сприяє підтриманню діалогу в рамках теми смерті.
Можна допустити, що релігійно-віруючі психологи відчувають себе більш
впевнено, спілкуючись на тему смерті, оскільки релігія заспокоює їх власну тривогу. Випадки драматичних подій в житті психолога (смертельне захворювання у члена родини в минулому) також заважає діалогу про смерть.
Можна допустити, що психолог боїться переживань, які залишились від колишніх подій, що заважає бути ближче до важкохворого.
РЕЙТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТКОВЫХ
ПЕДИАТРОВ К СТАНДАРТНЫМ РАЗДЕЛАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ПО ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ
Полевиченко Е.В., Варфоломеева С.Р., Киргизов К.И.
ФГБУ “Федеральный научно-клинический центр детской
гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева’’
Минздравсоцразвития России,
г. Москва, Российская Федерация
Нормативно-правовая база педиатрической паллиативной помощи
(ПП) в России активно развивается на основании статьи 36 ФЗ № 323 “Об
основах охраны здоровья граждан в РФ”. Однако технологии ПП остаются
нестандартизованными, что поддерживается информационно-образовательным дефицитом по паллиативной медицине среди педиатров.
Цель исследования - оценка приоритетных интересов участковых педиатров к основным разделам обученияпедиатрической ППдля повышения
эффективности образовательных программ.
Методы.Проведено социологическое исследование методом анкетирования по авторскому опроснику в рамках Всероссийского образовательного проекта “Дальние регионы“. Респондентами (n=107) были участковые педиатры из ЛПУ территорий, на которых еще не созданы структуры хосписной
и иной специализированной ПП детям. Стаж работы участковых педиатров
составлял от 2х месяцев до 41 года, в среднем 21,8 лет. Опыт ведения неизлечимых пациентовс неврологической патологией имели 79,4% врачей,
с онкологическими/гематологическими заболеваниями – 61,6% респондентов, c генетическими болезнями – 38,4%, с неоперабельными пороками
развития – 33,9% опрошенных. Под наблюдением одного респондента находилось от 0 до 27 пациентов 5й группы здоровья (инвалидов в стадии декомпенсации), в среднем 8,5 детей. Для оценки профессионального интереса к
изучению различных аспектов ПП, участковым педиатрам было предложено оценить свой интерес к 13образовательным темам курса паллиативной
педиатрии с применением прямой 4-балльной шкалы. Темы были разделены
на 3 информационных блока, составляющих курс ПП в международных образовательных стандартах. Блок посиндромной помощи (I) включал 5 тем
по ведению инфекционных осложнений, контроля боли, пролежней, клинического питания и применения искусственной вентиляции легких. Блок
психологических аспектов ПП и врачебной коммуникации (II) состоял из
4 тем, блок моделей организации ПП детям (III) – также из 4 тем. Степень
проявленного респондентами интереса оценивалась согласно среднегрупповой оценке каждой темы (в баллах) с последующим ранжированием тем
в убывающем порядке.
Результаты. При рейтинговом анализе степени проявленного педиатрами интересамаксимально интересующим и полезным ими был признан
психологически-коммуникативный блок тем (3,37 балла), затем – организационно-методический блок (3,28), наименьший интерес был проявлен к блоку посиндромной помощи (3,17). Возможно, что данная рейтинговая структура отражала объем базовых знаний педиатров. Последнее место заняла
тема рационального обезболивания терминальных пациентов в домашних
условиях (2,96 балла). Это согласуется с тем, что из 107 педиатров лишь 4
врача (3,7%) ранее назначали детям наркотические аналгетики в комплексе
ПП. Наибольший интерес участковых педиатров вызвали темы эффективной коммуникации с родителями (3,83), профилактики и разрешения конфликтов с семьями больных (3,48), а также контроля инфекций (3,45). Несмотря на высокий интерес респондентов к психологическим аспектам ПП,
тема детских концепций смерти и умирания заняла лишь 10е рейтинговое
место из 13ти. Среднюю степень интереса врачей вызвали организационные аспекты ПП: хосписы (3,34), благотворительность (3,33), сестринский
патронаж (3,27) и международный опыт организации ПП (3,17).
Выводы.При выборе форми методов информационно-образовательной поддержки участковых педиатров необходимо учитывать выявленные
особенности профессионального интереса к ПП. Преподавание тем, замыкающих рейтинговый перечень интересов, требует нестандартных форм
обучения. Методическое обеспечение темы адекватного обезболивания
пациентов нуждается в безотлагательной разработке как особо значимый
фрагмент программы.
ВИВЧЕННЯ АСОРТИМЕНТУНАРКОТИЧНИХ АНАЛГЕТИКІВ І
ПРОТИБЛЮВОТНИХ ЗАСОБІВ У ФОРМУЛЯРАХ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТА
УКРАЇНИ
Прокіп С.Є., Громовик Б.П., Москвяк Є.Й.

Львівський національний медичний університет імені Данила
Галицького,
Комунальна львівська міська лікарня «Хоспіс», м. Львів, Україна
Серед клінічних симптомів, що спричиняють найбільше страждань паліативним хворим, на першому місці є хронічний больовий синдром (ХБС), а
також нудота та блювання, що є одними із основних ускладнень хіміотерапії. Тому метою нашого дослідження став порівняльний аналіз асортименту
опіоїдних анальгетиків та антиеметиків у формулярах Великої Британії та
України.
Матеріали та методи дослідження. У роботі використано методи пошуку, аналізу та узагальнення даних інформаційних джерел, системного та
статистичного аналізів. Об’єктами дослідження були: Державний формуляр
лікарських засобів (ДФЛЗ) (випуск четвертий, 2012), Додаток до ДФЛЗ № 8
«ЛЗ для надання паліативної та хоспісної допомоги» та Британський національний формуляр (БНФ) (63 випуск, 2012).
Основні результати дослідження.На першому етапі нашого дослідження було встановлено, що у БНФ внесені 16 наркотичних анальгетиків
(морфін, гідроморфону гідрохлорид, оксикодону гідрохлорид, дигідрокодеїну тартрат, діаморфіну гідрохлорид, папаверетум, кодеїну фосфат, петидину гідрохлорид, фентаніл, метадону гідрохлорид, пентазоцин, бупренорфін,
трамадол, мептазінол, тапентадол, дипіпанону гідрохлорид).ДФЛЗ вміщує 9
найменувань опіоїдів- морфіну гідрохлорид, омнопон, фентаніл, тримеперидин, бупренорфін, буторфанол, налбуфін та трамадол, а кодеїн присутній у
вигляді комбінованих препаратів як протикашльовий засіб, а не як аналгетичний. При цьому морфін, бупренорфін, фентаніл та трамадол внесені в обидва аналізовані формуляри. Проте у ДФЛЗ відсутні такі синтетичні опіоїди, як
оксикодон, пентазоцин і метадон, які, за рекомендаціями БНФ, є засобами
вибору у випадку непереносимості пацієнтами препаратів морфіну.
На другому етапі дослідження виявлено, що БНФ рекомендує значно
ширший асортимент лікарських форм (ЛФ) опіоїдних анальгетиків, ніж ДФ
– 21 та 9 відповідно. Слід відмітити значно меншу кількість ЛФ фентанілу та
морфіну (в ДФ внесені лише розчини для ін’єкцій, в той час як БНФ рекомендує окрім парентеральних також інші ЛФ – таблетки, льодяники, пластирі,
супозиторії тощо).
На третьому етапі нашого дослідження встановлено, що до БНФ внесено 13 препаратів для лікування нудоти та блювання у паліативних хворих
(метоклопрамід, домперидон, ондансетрон, гранісетрон, палоносетрон,
набілон, апрепітант, хлорпромазин, левомепромазин, галоперидол, лоразепам, циклізин, дексаметазон). У той час як у ДФЛЗ показання «лікування
нудоти та блювання (післяопераційна, зумовлена хіміотерапією)» зазначене
у 7 ЛЗ (хлорпромазин, трифлуоперазин, галоперидол, ондансетрон, тропісетрон, метоклопрамід та домперидон). При цьому 5 препаратів (метоклопрамід, домперидон, ондансетрон, хлорпромазин, галоперидол) присутні в
обох формулярах.
Висновки:
Встановлено, що в ДФЛЗ не внесені 11 ЛЗ, серед них - метадон та оксикодон, що рекомендуються БНФ для усунення болю сильної інтенсивності, а
також є засобами вибору при непереносимості пацієнтом препаратів морфіну. Крім цього в ДФЛЗ відсутні 8 антиеметиків, рекомедованих БНФ.
У результаті дослідження відмічено відносну асортиментну обмеженість ДФЛЗ порівняно з БНФ щодо опіоїдних анальгетиків і протиблювотних
засобів для надання паліативної та хоспісної допомоги, а також визначено
доцільність розширення їх асортименту.
ДОСВІД І РЕЗУЛЬТАТИ 12-РІЧНОЇ РОБОТИ КАБІНЕТУ
ПРОТИБОЛЬОВОЇ ТЕРАПІЇ
Радчук І.П.,
кабінет протибольової терапії, Житомирський обласний онкологічний
диспансер, м. Житомир, Україна
Передумова: згідно епідеміологічних досліджень, від хронічного болю
страждає 13,8 – 56,7% населення землі. Найчастіше зустрічається: біль
в попереку або шиї ( 40 –80 %), головний біль (70%) , міофасциальні (2030%) / фіброміалгічні(4-10%) синдроми, хронічний раковий біль (75-90% в
стадії прогресування захворювання), артрити і артрози (35%), нейропатичні
болі(8%).
Мета: - покращити якість життя хворим , що страждають від гострого
та хронічного болю.
Методи: Оцінка ефективності лікування больового синдрому проводилась за допомогою візуально-аналогової шкали ( ВАШ ) по 10-ти
бальній системі. Якщо в процесі лікування ВАШзменшується до 0-3 балів, то лікування задовільне. Для лікування використовували:системна
фармакотерапія(ненаркотичні і наркотичні анальгетики, НПЗП, парацетамол, антиконвульсанти, антидепресанти та інші препарати), реґіонарні
інвазивні методи(локальна ін’єкційна терапія, блокади нервів і нервових
сплетінь, пролонгована епідуральна анальгезія, хімічний нейролізис з спиртом), фізіотерапевтичні методи(масаж, лазеро – магнітотерапія, трансдермальна електронейростимуляція), променева терапія, детоксикаційна терапія.
Результати: За 12 років в кабінеті протибольової терапії ЖООД проліковано 2661 хворий. Із них: хворі з хронічним раковим болем – 1384(52%),
пацієнти з захворюваннями опорно- рухового апарату 957(36%), хворі з нейропатичним болем – 320(12%). В залежності від характеру больового
синдрому, для уточнення діагнозу і оптимізації лікування широко використовувались консультації невролога , терапевта , психолога , ортопеда
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та інших спеціалістів в разі необхідності.
Задовільні результати лікування були одержані у 76 % онкохворих; у
72% пацієнтів з захворюваннями опорно-рухового апарату ; у 70% хворих
з хронічним нейропатичним болем.
Висновки: Правильне розуміння механізмів виникнення гострого та
хронічного больового синдромів , використання всього комплексу діагностичних критеріїв , адекватна оцінка і застосування всіх сучасних методів і
методик лікування надає можливість адекватно лікувати і контролювати
біль. Робота кабінету протибольової терапії дала можливість зменшити
страждання і покращити якість життя тисячам людей.
НАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ
Ринда Ф.П.
ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ
України»,м. Київ, Україна
Мета роботи: нормативно-правове вирішення проблеми паліативної
допомоги.
Методи дослідження: інформаційно-аналітичний, статистичний, порівнянь.
Курс України на євроінтеграцію вимагає відповідної політики та дотримання міжнародних підходів та стандартів в усіх аспектах суспільного життя, в тому числі, у сфері охорони здоров’я та соціального захисту. ВООЗ та
Комітет Міністрів ради Європи у 2003 р. акцентували громадськість на тому,
що паліативна допомога має стати одним з пріоритетних напрямів політики
охорони здоров’я в Європейському регіоні, бо є важливою складовою системи охорони здоров’я і соціального захисту громадян, забезпечує реалізацію
прав людини на гідне завершення життя та максимальне зменшення болю і
страждань.
Процес постаріння населення в Україні призводить до змін у структурі
захворюваності та смертності, збільшується кількість людей, які помирають
у старечому віці від хронічних соматичних хвороб, що супроводжуються
різними фізичними та психологічними розладами. За даними ВООЗ, близько
60% хворих у термінальній стадії потребують паліативної допомоги. Загальна смертність населення в країні у 2005–2011 рр. коливалася від 782,0 тис.
до 664,6 тис. Тим самим для України останнім часом таку допомогу потребують близько 400 тис. пацієнтів щороку. З врахуванням рідних пацієнтів (як
мінімум, ще двох людей на кожного) її потребують щороку майже 1,2 млн.
осіб. Ось тому вирішення проблеми надання паліативної допомоги в Україні
дуже актуальне.
Світова практика свідчить, що актуальні проблеми необхідно вирішувати програмним методом. Однак Україна досі не має цільової державної
програми розвитку паліативної допомоги. Тим самим це сприяло стихійності
у розвитку паліативної допомоги на місцях, відсутності як єдиних підходів
до її організації,так й системи підготовки та підвищення кваліфікації кадрів
з цієї проблеми, нерівномірності розвитку послуг паліативної допомоги по
регіонах тощо. Тим самим порушується принцип рівноправності в питаннях
охорони здоров’я, доступності та якості паліативної допомоги тощо.
Законодавча база щодо створення госпісів і надання паліативної допомоги в Україні до останнього часу була відсутня. З прийняттям Закону
N 3611-VI (3611-17) від 07.07.2011 р. було внесені доповнення до деяких статей Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»
стосовно паліативної допомоги: доповнено статтю 8 частиною, яка наголошує, що «паліативна допомога, що надається за медичними показаннями
у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері
охорони здоров’я», а стаття 33 закріпила, що «Медична допомога за видами поділяється на екстрену, первинну, вторинну (спеціалізовану), третинну
(високоспеціалізовану), паліативну…». Тобто ця норма по суті наразі тільки
задекларована, бо в інших статтях Основ законодавства не знайшла свого відображення. Це в першу чергу стосується статті 6 (Право на охорону
здоров’я), статті 7 ( Гарантії права на охорону здоров’я), статті 24-1 (Захист
прав пацієнтів). Не сприяє вирішенню цієї проблеми й той факт, що Європейська хартія прав пацієнта, яка проголосила серед 14 невід`ємних прав «право на запобігання по мірі можливості страждань та болю», ще й досі також
не ратифікована.
Висновки.
Наразі проблеми паліативної допомоги населенню в Україні вирішується не програмним методом, у діючому законодавстві політика щодо
паліативної допомоги практично відображено тільки в загальних рисах.
Європейська хартія прав пацієнта досі не ратифікована. Тому вирішення цієї
проблеми без удосконалення нормативно-правової бази вельми сумнівне
та гальмує просування України на шляху до європейської інтеграції.
ПРАВОВЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ ПАЛІАТИВНИХ ХВОРИХ – ВИВЧЕННЯ ПОТРЕБИ,
ЕФЕКТИВНИХ ПРАКТИК
Роханський А. О.
Громадська організація «Інститут правових досліджень та стратегій»
Особливості правового консультування паліативних хворих. Доступ до
паліативних хворих юристів громадських організацій: консультування за
зверненнями родичів або хворих у приміщенні громадської організації, консультування у приміщенні районної поліклініки, консультування у хворих на
дому, консультування у приміщенні хоспісу, консультування у складі мультідисциплінарної виїздної бигади.
Найбільш типові порушення прав паліативних хворих, з якими стикається юридична служба громадської організації – їх особливості у залежності
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від доступу до паліативних хворих. Потреби хворих у вирішенні правових питань. Особливості комунікації з родичами, піклувальниками та доглядальниками.
Паліативні хворі, які живуть з ВІЛ/СНІД – найбільш маргіналізована група. Приклади порушення прав. Необхідність найкнайшвидше втілити у медичну практику протокол надання паліативної допомоги хворим, що живуть
з ВІЛ/СНІД.
ПРАВА ПАЛІАТИВНИХ ПАЦІЄНТІВ КРІЗЬ ПРИЗМУ КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ
ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОД
Сенюта І.Я.
ВГО «Фундація медичного права та біоетики України»,
Львівський національний медичний університет імені Данила
Галицького, м. Львів, Україна
Проблематика прав пацієнтів не раз ставала предметом медико-правового дослідження, з огляду на її актуальність, об’єкти цих прав – життя,
здоров’я, честь, гідність, недоторканність і безпека, які є найвищими соціальними цінностями, відповідно до Конституції України (ст. 3), законотворчу
ініціативність і труднощі правореалізації й правозастосування. Враховуючи
різноспектральність сфери охорони здоров’я, у т.ч. медичної допомоги, викристалізовується одна з найбільш праволюдинно наснажених – паліативна
допомога.
Права пацієнтів у сфері паліативної допомоги визначаються як на підставі національного законодавства, так і міжнародно-правових стандартів
у галузі охорони здоров’я і прав людини. До одного з ключових міжнародних
документів належить Конвенція про захист прав людини і основоположних
свобод (1950 р., ратифікована Україною 1997 р.) (далі - Конвенція).
Метою дослідження є висвітлення окремих прав людини, закріплених у
Конвенції, з проектуванням на сферу паліативної допомоги. За допомогою
аналізу, дедукції, порівняльно-правового підходу спробуємо показати цілісну картину одного з елементів правового статусу паліативних пацієнтів.
Ключовими заувагами, зокрема є:
1. З’ясування обсягу конвенційних прав здійснюється на підставі правових позицій Європейського суду з прав людини (далі - Суд), органу, який
забезпечує дотримання положень Конвенції.
2. З-поміж численних прав, передбачених Конвенцією, на царину паліативної допомоги екстраполюються, зокрема, такі права: а) на життя (ст.
2); б) на заборону катувань (ст. 3); в) на повагу до приватного і сімейного
життя; г) на заборону дискримінації (ст. 14).
3. Контраверсійними видаються паралелі можливостей на життя і
на смерть. Національний законодавець заборонив задоволення прохання
фізичної особи про припинення її життя (ч. 4 ст. 281 Цивільного кодексу
України, ч. 3 ст. 52 Основ законодавства України про охорону здоров’я). На
сьогодні немає жодного рішення Суду щодо суті еутаназії, крім правової позиції у справі «Претті проти Сполученого Королівства» про те, що право на
життя не передбачає також права на смерть.
4. Право, гарантоване у ст. 3 Конвенції, імплементовано у вітчизняне
законодавство, зокрема передбачено на рівні Основного Закону держави
(ст. 28), та є таким, що не може бути обмеженим навіть в умовах надзвичайного або воєнного стану (ст. 64 Конституції України). З контенту як конвенційного позначення права, так і національного, випливає фокус на гідності
людини, що є недоторканною.
5. Відповідно до п. 4 Постанови Пленуму Верховного Суду України
«Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи,
а також ділової репутації фізичної та юридичної особи», під гідністю слід розуміти визнання цінності кожної фізичної особи як унікальної біопсихосоціальної цінності. У Рекомендації РЄ «Про організацію паліативного догляду»
(2003) йдеться про те, що всі люди в кінці життя бажають пройти курс лікування, спрямований на підтримання почуття гідності, полегшення симптомів і максимально можливий комфорт. Якщо ненадання допомоги призвело
до небезпечного для життя стану чи іншим чином викликало «тяжкі й тривалі страждання», воно може прирівнюватись до нелюдського поводження
і порушувати ст. 3 Конвенції (Рішення Суду у справі «МакГлінчі та інші проти
Сполученого Королівства»).
РОЛЬ БАГАТОРІВНЕВОЇ ГЕРІАТРИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ДЛЯ СИСТЕМИ
ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ
Стаднюк Л.А., Чайковська В.В., Головня Т.В.,Волков П.Г.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика,
ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф.Чеботарьова НАМН України», м. Київ,
Управління охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації,
м.Донецьк,
Одеський обласний госпіталь інвалідів ВВВ, м. Одеса, Україна
В умовах швидкого демографічного постаріння населення України
дуже актуальним є створення системи стандартизованої геріатричної
та паліативної підготовки медичних і соціальних працівників, представників громадських організацій і населення. Протягом останніх чотирьох
років у Державному навчально-методичному геріатричному центрі НМАПО імені П.Л.Шупика (ДНМГЦ) при підтримці ДУ «Інститут геронтології
ім.Д.Ф.Чеботарьова НАМН України», МФ «Відродження» та Інституту паліативної та хоспісної медицини Сан Дієго (США) були розроблені та апробовані у різних навчальних медичних установах України програми з паліативної
допомоги на основі міжнародних програм EPEC-O та ELNEC для викладачів
медичних навчальних закладів, лікарів та медичних сестер. Питання осо-
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бливостей надання паліативної допомоги людям літнього віку увійшли у
нові програми циклів геріатричного навчаннядля лікарів, медсестер і соціальних працівників, які успішно впроваджені у Києві, Донецьку, Одесі та
в інших регіонах України. При цьому до викладання залучаються найбільш
кваліфіковані спеціалісти відповідних регіонів. Проводиться підготовка до
проведення циклів навчання з підготовки до надання паліативної допомоги
для керівників волонтерських організацій.
З метою інформаційної підтримки та навчання населення літнього віку,
при підтримці фонду народонаселення ООН, у 2010р. в ДУ «Інститут геронтології ім.Д.Ф.Чеботарьова НАМН України» був створений Геронтологічний інформаційно-консультативний центр, на сайті якого розміщується різнопланова інформація щодо шляхів досягнення активного довголіття та можливостей одержання допомоги, в тому числі наприкінці життя. З цією ж метою
та вперше в Україні центр разом з ДНМГЦ випустив інформаційний довідник
для людей літнього віку та серію навчальних відеофільмів для сімей, в яких
є тяжкі хворі, а також провів серію тренінгів для керівників волонтерського
руху в різних регіонах України разом з Радою організації ветеранів України.
При цьому основну увагу було приділено питанням профілактики вікозалежних захворювань, надання само и взаємодопомоги, а також шляхам досягнення активного довголіття.
В подальшому геріатричні аспекти надання допомоги мають увійти до
викладання основних клінічних дисциплін на до- та післядипломному етапах.
ПАЛІАТИВНА ДОПОМОГА ОНКОХВОРИМ З ЛЕГЕНЕВИМИ КРОВОТЕЧАМИ В
УМОВАХ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ЦЕНТРУ
Суховерша О.А.1, Диба І.М.2, Сазонов С.П.2, Бобров О.О.2
1
Дніпропетровська державна медична академія,
2
КЗ «Міська багатопрофільна клінічна лікарня №4» ДОР,
м. Дніпропетровськ, Україна
Головною метою паліативного лікування (ПЛ) хворих є подовження тривалості та поліпшення якості життя. Особливу складність для ПЛ пацієнтів
з неоперабельними формами раку легень (РЛ) являють ситуації, пов’язані
з легеневими кровотечами. Надання допомоги при цьому здійснюється в
ургентному порядку у спеціалізованих хірургічних центрах. Однак неможливість радикального видалення джерела кровотечі обмежує можливості
лікарів і у ряді випадків призводить до невиправданої відмови у спеціалізованій терапії.
Мета: поліпшення якості паліативної допомоги хворим з неоперабельними формами РЛ у випадках виникнення масивних легеневих кровотеч за
рахунок упровадження ендоваскулярних методів терапії.
Матеріал і методи: За період з 2007 року в міському онкоторакальному
центрі МБКЛ №4 знаходились на стаціонарному лікуванні 35 пацієнтів з неоперабельними формами раку легень, перебіг хвороби у яких ускладнився
виникненням легеневих кровотеч. Чоловіків було 32, жінок – троє, середній
вік пацієнтів склав 64,3+4,2 р. Хворим проводилось консервативне лікування згідно стандартних протоколів: масивна гемостатична терапія, повторні
бронхоскопії з коагуляцією екзофітних фрагментів пухлин. Ендоваскулярний метод лікування легеневих кровотеч був застосований у 12 випадках,
коли традиційні підходи були неефективними. Ангіографію проводили з
катетеризацією стегнової артерії. Для вивчення ангіоархітектоніки легень
та органів середостіння спочатку виконували ангіографію бронхіальних та
міжреберних артерій зі сторони ураження, потім – з контрлатеральної (враховуючи варіабельність анатомічних варіантів). Проводилась катетеризація
бронхіальних артерій з подальшою оцінкою зон ймовірної кровотечі і визначенням конкретних артеріальних стовбурів для блокування. Емболізація
бронхіальних артерій (ЕмБА) здійснювалась сумішшю пінополіуретанових
емболів, в окремих випадках – у розчині з карбоплатином або доксорубіцином (хіміоЕмБА).
Результати та їх обговорення: Технічний та клінічний успіх ЕмБА був
досягнутий у 10 випадках при кровопостачанні пухлин з однієї бронхіальної
артерії, без анастомозів з сусідніми судинними басейнами. У двох хворих, за
умови кровопостачання пухлини з різних судинних басейнів, виник рецидив
кровохаркання. Повторні спроби ЕмБА (4) були безуспішними у одного пацієнта через анатомічні особливості артеріального русла, у іншого кровохаркання припинилось після 3-го курсу ЕмБА. У 4-х випадках проведення хіміоЕмБА (як етапу системної поліхіміотерапії) ускладнень у вигляді токсичної
дії хіміопрепаратів, поперечного мієліту, гематом у зоні пункції стегнової
артерії відмічено не було. У 2-х випадках після введення доксорубіцину спостерігалось зафарбування шкіри передньої грудної стінки (парастернальної
зони) у рожевий колір з подальшим розвитком помірного больового синдрому, трофічних порушень і гіперпігментації шкіри. Летальних випадків в групі
пацієнтів з ЕмБА зафіксовано не було.
Висновки:
1. Бронхіальна ангіографія з одномоментною емболізацією бронхіальних артерій є ефективною і малотравматичною методикою лікування легеневих кровотеч при неоперабельних формах раку легень.
2. Ефективність хіміоемболізації бронхіальних артерій, як етапу комплексного лікування раку легень потребує подальших досліджень.
ОСОБЛИВОСТІ ПАЛІАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ В КОНТЕКСТІ
ПЕРСОНАЛІСТИЧНОЇ БІОЕТИКИ
Терешкевич Г. Т. (с. Діогена)
Львівський національний медичний університет імені Данила
Галицького, м. Львів, Україна

Мета. Згідно з засадами біоетики, вказуючи на можливі шляхи виходу із
кризи, спричиненої зростанням активності проблеми евтаназії, наголосити
на паліативному лікуванні.
Методи дослідження. Феноменологічний, герменевтичний.
Основні результати. Паліативна терапія означає пом’якшення страждань в останній стадії хвороби та забезпечення хворого необхідною людською підтримкою. Паліативне лікування тимчасово полегшує прояви хвороби, але не усуває її причину, не виліковує. Воно забезпечує опіку та охорону тяжкохворої особи перед негативними умовами довкілля, перед агресією
хвороби. Метою паліативного лікування не є вкорочення чи продовження
життя. Воно радше служить “природності” існування та його кінця. Природний процес смерті, не пришвидшується і не віддаляється, тобто зберігає свій
часовий вимір. Таке лікування полегшує стан людини.
Паліативна опіка є виразом особливої уваги та виявом справжньої шани
до людської особи. Таке співстраждання дає змогу застосовувати всілякі
засоби для тамування та заспокоєння болю, для полегшення страждань
хворого.
Папа Іван Павло ІІ зазначав: “Церква свідома, що з передчуттям смерті в людині виявляються інтенсивні людські відчуття: життя добігає кінця,
зникає відчуття зв’язку, сув’язі поколінь і суспільства, які належать до самої
суті особистості; у свідомості особи, що помирає, а також тих, які опікуються нею, надія на безсмертя змагається зі страхом перед невідомим. Треба не
допускати приниження гідності людини, яка помирає, огорнути її дбайливою
любов’ю та опікою у хвилини, коли вона готується до входження у вічність.
Несучи Євангеліє у життя та культуру народів, Христова Церква бачить
небезпеку щораз більшої інтервенції евтаназії у людську спільноту. Тенденція сучасного суспільства оцінювати якість життя поняттями «ефективність» та «психофізична придатність» не здатна надати значення стражданню. Саме тому людина, притримуючись такої концепції, схильна ухилятись
від терпіння, “за будь-яку ціну та будь-якими способами”.
Переживання конкретного факту смерті, хвороби чи пов’язаних з нею
страждань людей породжує в нас любов, милосердя, співчуття, жаль, прагнення допомогти чи полегшити тілесні й духовні страждання. Це – невід’ємна
частина життя людини. “Без страждання й смерті людське життя не може
бути повним”, – переконаний австрійський психотерапевт В. Франкл.
Однак злободенною є проблема допомоги невиліковно хворим і немічним людям. Мережа будинків-інтернатів, що існує нині в Україні, аж ніяк не
вичерпує проблему суспільної опіки над певними категоріями населення.
Частково зарадити цьому можуть госпіси, які символізують опіку суспільства і держави. Досвід організації госпісної допомоги невиліковно хворим пацієнтам цілком прийнятний для України. Госпісний рух зародився у
Великобританії, але лише у США був юридично оформлений. Госпіси діють як
вільні спілки, а не як медичні заклади. Їх завдання – опіка над людиною як
особистістю. Американські госпіси, на відміну від європейських, зосереджені на допомозі вмираючим удома. У 90-х роках ХХ ст. створена Національна
організація госпісів США, яка має на меті розробку й затвердження певних
стандартів цього виду медико-соціальної допомоги. Госпіси покликані надавати комплексну допомогу, що включає соціальний, медичний, психологічний та духовний аспект. В Україні перший госпіс організований у м. Львів.
Хворі найбільше потребують душпастирської опіки. Робота священика в
лікарні полягає у духовному піклуванні про немічних, яке ґрунтується на любові, поєднанні людини з Богом, уділенні їм Святих Таїн на духовне, душевне
і тілесне зцілення. На сьогодні потребою є запровадження інституту капеланства в усіх лікарнях, яке слід розглядати на державно-церковному рівні.
На сьогодні існують консервативне паліативне лікування та паліативні
оперативні втручання. До консервативних паліативних заходів слід віднести
адекватне знеболення, в тому числі, використання наркотичних анальгетиків, а також снодійних, заспокійливих препаратів.
Для покращення метаболізму, клітинного обміну, доцільно використовувати оксигенотерапію.
При багатьох онкозахворюваннях пацієнт не може самостійно сечитися
чи здійснити акт дефекації. В таких випадках доцільно ввести у сечовий міхур постійний катетер для нормального відведення сечі або у пряму кишку
широку газовідвідну трубку – для евакуації кишкових газів і рідких фракцій
калових мас.
Практично всі хворі на злоякісні новоутворення страждають анемією. У
таких випадках, перш за все, слід призначати пацієнтам препарати для гемопоезу. Якщо хворі можуть пережовувати і ковтати їжу, доречно призначати їм вітамінізовану та калорійну білкову їжу.
Як паліативний захід пропагується годування через шлунковий зонд,
введений напередодні, через який можна вводити їжу в рідкій формі з допомогою шприца Жане. Таким чином пацієнти можуть отримувати соки, воду,
різноманітні рідкі каші, яйця, молоко, зріджене картопляне пюре тощо. Вищеназване годування показане особам з новоутворами ротової порожнини,
стравоходу.
У нашому суспільстві є деякі пацієнти, що страждають розладами зору
та порушеннями функції слуху. Ці порушення є наслідком вроджених вад, набутих захворювань, в тому числі онкопроцесів, травматичних пошкоджень.
Завдання медперсоналу – допомогти хворим відчути себе повноправними
громадянами. Необхідно приділяти їм більше часу, допомагати у виконанні
елементарних вправ, дій, функцій, етапів загального догляду, а також використовувати систему читання за таблицями Брайля та слухові апарати.
Поряд з консервативними паліативними заходами існують паліативні
оперативні втручання. Дані операції не забезпечують остаточного одужан-
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ня хворих, проте значно полегшують їх страждання.
Хворі, при гострій кишковій непрохідності, що зумовлена розростанням
і збільшенням в розмірах злоякісних пухлин шлунково-кишкового тракту,
не в стані перенести радикальну операцію (висічення і видалення пухлин
чи ураженого органа) через важкість загального стану або через неоперабельність пухлини. Як альтернатива, пропонується паліативна операція:
виведення кишки на передню черевну стінку із формуванням протиприродного анального отвору. У випадку злоякісної пухлини сечового міхура накладається цистостома. Потрібно тільки приєднувати і вчасно змінювати калоприймачі, сечоприймачі до місця стоми все подальше життя. У наведених
ситуаціях тривалість життя хворого буде залежати від Всевишнього Бога і
від того, як ця особа проводить своє земне життя.
В багатьох ситуаціях паліативні операції виконуються для забезпечення належного харчування. При раку шлунка накладається ентеростома, при
раку стравоходу створюється гастростома. Ці трубки забезпечують належне харчування пацієнтів і не дають їм померти від голодної смерті.
Висновки. Паліативне лікування (як консервативне, так і оперативне) є
проявом великої гуманності до безнадійно хворої людини. Паліативні заходи
є важливим контраргументом і контрмірою до евтаназії.
ДОСВІД ПІДГОТОВКИ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ КОМАНДИ З НАДАННЯ
ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ОНККОХВОРИМ ДІТЯМ ТА ЇХНІМ РОДИЧАМ В
ПЕРІОД ПЕРЕБУВАННЯ НА СТАЦІОНАРНОМУ ЛІКУВАННІ
Тичковський Є.В.
Центр психотерапевтичної допомоги «ТРАВМАТЕРАПІЯ», м. Київ, Україна
Ідея створення волонтерської команди з надання психологічної підтримки онккохворим дітям та їхнім родичам в період їхнього перебування
на стаціонарному лікуваннівиникла у 2011 році, в рамках проекту «ТРВМАТЕРАПІЯ». Група однодумців (лікар-психіатр дитячий, два психологи, математичний аналітик), маючи попередню домовленість і «замовлення» від
Київської міської онкологічної лікарні («Онкоцентр»), розробила програму
підготовки волонтерів і розпочала відбір бажаючих. На час отримання заявки «Онкоцентр» мав потребу у 18 - 20 фахових волонтерах.
Для участі у відборі подали реєстраційні заявки 117 осіб, в переважній
більшості – психологи та студенти. Відбір тривав у три етапи (заповнення
анкети, двох-трьох особистих бесід, практичного знайомства з роботою та
специфікою лікування онкохворих).
Для зарахування учасників до групи навчальної програми, перш за все,
зверталась увага на мотивацію кандидатів, відсутність неопрацьованих
психотравм в анамнезі, фаховість.До навчання приступили 34 особи, закінчили 27.
Волонтерська робота розпочалась 15 липня 2012року. На сьогодні 19
волонтерів допомагають 11 дітям та їхнімнайближчим родичам, які перебувають на лікування у лікарні. Нами створено три волонтерські сектори:
1)Надання допомоги дітям та родичам (основний);
2) Навчальний;
3) Дозвілля.
Робота волонтерів координується, завдяки авторській медійній програмі. Вважаємо, що наш досвід потребує вивчення, узагальнення та може
стати у нагоді багатьом закладам паліативної допомоги.
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ПАЛІАТИВНИМ ПАЦІЄНТАМ
Торжевська О.М.
ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України»,
м. Київ, Україна
Відповідно до сучасних міжнародних підходів та концепцій, паліативна медицина повинна бути невід’ємною, інтегрованою складовою медичного обслуговування. Декларація ВООЗ (1990) та Барселонська декларація
– (1996) закликають усі держави світу включити паліативну допомогу в
структуру національних систем охорони здоров’я.
Протягом 1990-2011 рр. ВООЗ та Радою Європи було прийнято декілька
нормативно-правових документів, які стали основою для розвитку політики допомоги невиліковно хворим громадянам у багатьох країнах. Завдяки
цьому у ряді країн світу були прийняті національні стандарти паліативної та
хоспісної допомоги, зокрема у Польщі , у Чеській Республіці, Угорщині.
Для України, особливо у перші роки незалежності була особливо важливою «Познаньська декларація», підписана у травні 1998 р. представниками
з Білорусії, Болгарії, Чехії, Угорщини, Латвії, Литви, Польщі, Румунії та Словаччини, до яких наша країна долучилася згодом. Декларація виникла як результат консультацій щодо проблем і перспектив стану розвитку паліативної
допомоги у країнах Центральної та Східної Європи. У ній декларувалися цілі,
які треба досягти у сфері паліативної допомоги та деякі рекомендації по досягненню цих цілей.
Важливим документом для всіх членів Асоціації є «Біла книга стандартів та норм хоспісної та паліативної допомоги в Європі» (White Paper on
standards and norms for hospice and palliative care in Europe) (2010 р.). У цьому
офіційному документі керівництво ЄАПД окреслює та визначає рекомендації
Асоціації щодо спільної термінології та стандартів якості ПХД.
Ці документи мають багато спільного, зокрема вони наголошують на
гідності та вартості життя кожної людини до останніх її хвилин, а також на
необхідності забезпечення доступності адекватної комплексної допомоги
тим, хто її потребує.
В Україні у роки незалежності відбувається формування політики забезпечення доступності населення до паліативної та хоспісної допомоги. Про
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це свідчить відкриття низки хоспісів та інших закладів паліативної і хоспісної допомоги різної форми власності у регіонах України (Львів, Івано-Франківськ, Коростень, Харків, Київ, Запоріжжя, Донецьк та інші), створення ДП
«Інститут паліативної та хоспісної медицини МОЗ України» у 2008 р., кафедри
паліативної та хоспісної медицини Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Шупика у 2010 р., апробація інноваційної програми
розвитку паліативної та хоспісної допомоги у Києві у 2010-2011 рр., поява у
2010 р. Асоціації паліативної та хоспісної допомоги та Ліги сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги. У зв’язку із цим збільшується потреба
вивчення організаційних, фінансових і економічних аспектів формування та
розвитку соціальної політики у цій сфері.
ПАЛІАТИВНА ДОПОМОГА ТА СУСПІЛЬСТВО.
РОЗВИТОК БЛАГОДІЙНИЦТВА, ВОЛОНТЕРСТВА
Торжевська О.М., Бондаренко О.Ю.
ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України»,
м. Київ, Україна
Паліативна допомога - це комплексний підхід, мета якого забезпечити
максимально можливу якість життя паліативних хворих і членів їхніх родин
шляхом запобігання та полегшення страждань завдяки ранньому виявленню і точному діагностуванню симптомів болю та розладів життєдіяльності,
проведення адекватних лікувальних заходів, симптоматичної (ад’ювантної)
терапії та догляду, надання психологічної, соціальної, духовної та моральної
підтримки . Паліативні хворі мають особливі потреби, що можуть і повинні
задовольнятися спільними зусиллями системами охорони здоров’я та соціального захисту. Відповідно, це означає особливі виклики для соціальної
політики держави.
Однією із головних передумов і ознак поступу гуманізації політики є соціальна мобілізація, важливим проявом якої є волонтерство - добровільна
та безоплатна допомога при наданні допомоги невиліковно хворим. Саме волонтери, підготовлені належним чином, зможуть надати такі послуги, які в
умовах обмежених ресурсів не може надати кваліфікований персонал. Саме
ці послуги значною мірою сприяють значному покращенню якості невиліковно хворих, особливо у кінцевий період життя.
Волонтерська допомога невиліковно хворим, яка може координуватися
та надаватися громадськими (неприбутковими, неурядовими) організаціями, має велике значення для забезпечення комплексної допомоги, що сприяє підвищенню якості життя невиліковно хворих і тим самим гуманізації
такої допомоги.
Пошук волонтерів може відбуватися завдяки створення центрів волонтаріата, мережі яки б діяли у різних регіонах і керувалися відповідними стандартами. Волонтера направляють на роботу до закладу тільки після
відповідного навчання, під час кого він отримує інформацію щодо принципів
волонтерства, знайомиться із професійною термінологією й теорією роботи
з організаціями та підопічними
Одним із компонентів соціальної мобілізації може стати розвиток волонтерського руху на підтримку невиліковно хворих. Волонтерський рух у
сфері охорони здоров’я є досить розвиненим у багатьох країнах світу. Тільки
у ЄС налічується близько 94 мільйонів волонтерів. У багатьох закладах, що
надають допомогу невиліковно хворим громадянам, створено так звану волонтерську службу.
ПРАВА ПАЦІЄНТІВ В ПАЛІАТИВНІЙ ДОПОМОЗІ
Торжевська О.М., Бондаренко О.Ю.
ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України»,
м. Київ, Україна
Сьогодні в нашій державі вкрай недостатньо розвинена система паліативної допомоги щодо пацієнтів з невиліковними хворобами та обмеженою
тривалістю (прогнозом) життя, яка існує в більшості розвинених країн Європи та включає спеціалізовані відділення та окремі хоспіси, окремі ліжка в
онкологічних та загально-терапевтичних стаціонарах, або організацію професійної паліативної допомоги в домашніх умовах.
Основні документи, якими регулюється і забезпечуються основні права
людини, рекомендують включити паліативну допомогу до політики держав.
Деякі з цих документів можуть увійти в основу і вітчизняної нормативноправової бази у цій сфері. Громадські (неурядові) організації, що є членами
такого пан-європейського утворення, як ЄАПП, можуть сприяти запровадженню цих норм в нашій державі.
Низький рівень застосування опіоїдних анальгетиків у системі охорони
здоров’я України свідчить про незадовільний рівень доступності невиліковно хворих пацієнтів до адекватного знеболення. Отже, в умовах сучасної
системи охорони здоров’я менше як 10 % пацієнтів в термінальній стадії захворювань отримують професійну паліативну та хоспісну допомогу у медичних закладах. Більшість пацієнтів, які потребують паліативної та хоспісної
допомоги, помирають вдома наодинці, страждаючи від болю, депресії, інших
симптомів хвороби, за відсутності необхідного знеболення, професійного
догляду, соціально-психологічної допомоги.
Члени сім’ї паліативних пацієнтів також мають потребу у професійній
допомозі. Наявність в сім’ї невиліковно хворої людини, особливо в термінальній стадії захворювання, спричиняє зниження якості життя усієї родини
та стає причиною тяжких психологічних, соціальних та економічних розладів її функціонування. Таким чином, разом щороку в Україні близько 1,5 млн.
осіб потребують паліативної допомоги.
Торкаючися проблеми знеболення в розрізі права людини та пацієнта
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та гуманізації охорони здоров’я, зазначимо, що «Україна швидко відстає від
сусідів у сфері розвитку паліативної допомоги», згідно рекомендацій «Неконтрольований біль» міжнародної правозахисної організації Human Rights
Watch (2011 р.). Одним із чинників такого стану є брак доступу українських
пацієнтів до адекватного знеболення.
Перелік необхідних для використання у паліативній допомозі ліків є ще
одним документом, який регулює процес гуманізації щодо невиліковно хворих у світі. Він підготовлений Міжнародною Асоціацією хоспісної та паліативної допомоги у 2009-2010 за участі ряду міжнародних організацій.
КАК НАМ ОБУСТРОИТЬ ПАЛЛИАТИВНЫЙ СЕКТОР МЕДИЦИНЫ:
РАЗМЫШЛЕНИЯ ПРАКТИКА
Жиленко А.,
Крымский республиканский онкологичский диспансер,
Министерство здравоохранения АР Крым, г. Симферополь, Украина
1. Стационарная база – основа паллиативной медицины. Без неё не
получится – как ЕВРО-2012 нельзя было бы провести без стадионов. Паллиативная помощь не может быть какой-нибудь, она должна быть специализированной. Она должна обязательно начинаться с госпитализации на
2–3 суток в соответствующее отделение или в хоспис, в ходе которой определяется состояние пациента, составляется прогноз развития событий и делаются назначения. Потом можно и отпустить больного домой, если есть
уверенность, что он будет там всем обеспечен.
2. Необходим координационный центр паллиативной и хосписной помощи. Без этого все прочие меры – выпуск и доступность обезболивающих
препаратов, создание хосписных служб и т.д. – ничего не дадут. Этот центр
должен как оказывать помощь пациентам, так и вести методическую и
контролирующую работу с другими лечебными учреждениями.
3. Необходимо выделить группу паллиативных пациентов, дать им
определение. Создать протокол оказания паллиативной помощи и паллиативного ухода. Создать медицинские специализации. Сделать это волевым
решением. Без этого дело с места не сдвинется. Как убедить руководство
медицинского сектора в том, что воля в этом направлении крайне важна –
этот вопрос остаётся открытым.
4. Одна из важнейших методических задач в Украине – донести до врачей общей практики и специалистов, что паллиативные больные – это тоже
люди. Сегодня, к сожалению, если ты отметился в онкологическом диспансере хоть каким-то образом, ни для какого специалиста ты уже как его пациент, и вообще как человек, не существуешь.
5. Не может быть полноценной паллиативной помощи, если нет семейной медицины – причём, в правильном понимании задач и роли семейного
врача, а не простого переименования участковых терапевтов. Кто, кроме
семейного врача, способен вовремя оценить, что больному уже необходим
тот или иной этап помощи и ухода, или что он уже не может находиться дома,
а нуждается в хосписе?
Вывод. Главное, что может сделать Всеукраинский Конгресс – это проявить единую волю в организации полноценной национальной паллиативной медицины и убедить (или заставить) государство также проявить волю
в этом направлении. При создании новой отрасли с нуля она может быть
создана, организована и обеспечена на несколько порядков лучше, чем национальная медицина в целом: пример тому – медицина СПИДа.
ДОЦІЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕТАПНОЇ МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ
РЕАБІЛІТАЦІЇ ОНКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ: ВІКОВИЙ АСПЕКТ
Хаджинова Н.А., Поберська В.О.
Міністерство охорони здоров’я України,
ДП «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та
курортології», Україна
Проблема відновлення здоров’я дітей та дорослих, мешканців України, з
онкологічними захворюваннями обумовлена зростанням частоти захворювань різних органів та деяких систем, поширенням новоутворень на 20 %,
розвитком ускладнень та супутніх захворювань. Однак, при розробці принципів реабілітації онкохворих слід визначити токсичність довгострокової
хіміо-променевої терапії, різні порушення з боку психофізичного розвитку
дітей, порушення функції гепатобіліарної системи та функціональних змін
шлунково-кишкового тракту, нервової, серцево-судинної та імунної систем,
лор-органів. Порушується психіка хворих та їх родичів, комунікативні навики, освітний процес.
В умовах інтенсивної хіміотерапії розвиваються багатофакторні порушення гомеостазу, що теж обґрунтовує доцільність призначення засобів корекції порушень з обов’язковим урахуванням реактивності організму. Тому
необхідні розробки основних принципів реабілітації з метою відновлення і
профілактики віддалених наслідків протипухлинної терапії, поліпшення
якості життя дорослих та дітей з онкогематологічними захворюваннями з
урахуванням найбільш поширених супутніх порушень.
Проблема лікування дітей з онкологічними захворюваннями набуває з
часом все більшої актуальності завдяки тому, що для хворих дитячого віку
діагноз онкозахворювання не є вироком, оскільки більшість дітей можуть
бути остаточно вилікованими при використанні, в першу чергу, сучасної інтенсивної хіміотерапії. Однак, після інтенсивного довготривалого лікування
хворі можуть мати значно погіршену якість життя або навіть залишатись інвалідами. Тому питання медичної та психологічної реабілітації дітей в санаторно-курортних умовах після завершення специфічного лікування пухлин є
надзвичайно актуальними.

На цей час в Україні визначено основні організаційно-методичні аспекти щодо реабілітації дітей з онкогематологічними захворюваннями в умовах санаторіїв за призначенням окремих фізичних факторів. Наказами МОЗ
України (№ 4 від 01.02.2009 р.; № 364 від 28.05.2009 р.) затверджено показання до санаторно-курортного лікування та клінічні протоколи для дітей з
онкогематологічними захворюваннями. Але виникає необхідність обґрунтування та розробки комплексних програм санаторно-курортної реабілітації
дітей після спеціального лікування солідних пухлин із застосуванням поширеного об’єму питних мінеральних вод України та з урахуванням супутніх
захворювань. Діти у періоді клініко-лабораторної ремісії після завершеного
лікування онкологічних захворювань в 97 % випадків потребують реабілітації з приводу супутніх захворювань, серед яких превалюють захворювання
органів травлення та гепатобіліарної системи, функціональні порушення
серцево-судинної системи, порушення розвитку опорно-рухового апарату.
Визначено відносні показники потреби перепрофілювання ліжкового фонду зі створенням спеціальних реабілітаційних відділень/ліжок у дитячих
санаторіях або санаторіях для дітей з батьками. Виділено: вікова категорія
хворих (діти в порівнянні з дорослим населенням), специфіка захворювання, територіальна приналежність. Відносні показники потреби в спеціалізованій дитячій санаторно-курортній допомозі складають у середньому по
Україні 0,048 ліжко-місць на 1 тис. дитячого населення, 11,3 ліжко-місць для
дорослого контингенту хворих. Визначено необхідність перепрофілювання
ліжкового фонду для спеціального впродовж всього року лікування дітей
в регіоні АР Крим.
Для розвитку та становлення в Україні етапної системи реабілітації дітей з онкозахворюваннями, у т.ч. з урахуванням найбільш поширених супутніх захворювань, існує необхідність подальшого розвитку напрямку пріоритетного Державного значення щодо лікування онкологічних захворювань.
СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ МЕДИЧНИХ КАДРІВ З ПИТАНЬ
ПАЛІАТИВНОЇ ТА ХОСПІСНОЇ ДОПОМОГИ У ЗАКЛАДАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ОСВІТИ
Царенко А. В., Толстих О.І., Вольф О.О., Брацюнь О.П.; Губський Ю.І.
Кафедра паліативної та хоспісної медицини
Національної медичної академії післядипломної освіти імені
П.Л.Шупика, м. Київ, Україна
За результатами досліджень фахівців Інституту паліативної та хоспісної
медицини МОЗ України (ІПХМ) та кафедри паліативної та хоспісної медицини Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика
(кафедри ПХМ),впродовж останніх 5 років в нашій країні щороку близько
1,5 - 2 мільйонівінкурабельних хворих та членів їхніх родин потребують паліативної та хоспісної допомоги (ПХД).Крім цього, ці дослідження свідчать,
що в Україні спостерігається вкрай недостатня кількість стаціонарних ліжок
в закладах ПХД, і, практично, відсутня служба ПХД вдома. Це зумовлює,
що кожен лікар загальної практики-сімейної медицини (ЛЗП/СМ), дільничні лікарі,середні медичні працівники і лікарі, які працюють майже у всіх
лікарнях,повиннімати знання та навички наданняПХД пацієнтамта членам
їхніх родин, вміти контролювати хронічний больовий синдром, а також лікувати цілу низку важких синдромів порушень діяльності органів та систем,
що виникають у паліативних хворих у термінальній стадії захворювань. Крім
медичної складової надання ПХД передбачає знання та навички з питань
психологічної, соціальної і духовної підтримки.
Згідно рекомендаційфахівців ІПХМта кафедри ПХМ, потреба у стаціонарнихпаліативних ліжках становить, у середньому, 8-10 ліжок на 100 тисяч
населення. Отже, в Україні для лікування паліативних хворих необхідно розгорнути близько 4,5 тисяч паліативних ліжок, що відповідає 150 – 180 хоспісам/відділенням паліативної медицини на 25 – 30 ліжок. Для надання ПХД
у стаціонарних закладах орієнтовно потрібно підготувати 350 – 450 лікарів,
близько 3500 медичних сестер і 3500 санітарок, по 150 – 180 соціальних
робітників, психологів та капеланів, а для кадрового забезпечення служби
ПХД вдома потрібні близько 1800 лікарів, понад 8000 медичних сестер і 8000
санітарок, біля 2000 психологів і 1500 капеланів, які одержали відповідну
підготовку з питань ПХД.
Перша в Україні кафедра паліативної та хоспісної медицини була створена на базі НМАПО імені П.Л.Шупика у грудні 2009 р., згідно Наказу ректора
від 01.12. 2009 р. № 3702. З травня 2010 р. на кафедрі проводяться планові
цикли тематичного удосконалення (ТУ) з актуальних питань ПХД.Викладачі
кафедри ПХМна підставі найкращого сучасного міжнародного та національного клінічного та науково-педагогічного досвіду в галузі ПХДрозробили
7 навчальних програм ТУ (39, 78 та 156 годин),що розраховані на лікарів
загальної практики/сімейної медицини, дільничних терапевтів, онкологів,
геріатрів, кардіологів, невропатологів, пульмонологів, фтизіатрів, інфекціоністів, лікарів центрів СНІДу, хоспісів та відділень ПХД, керівників охорони
здоров’я та лікарів інших спеціальностей, які, відповідно до своїх професійних та службових обов’язків, надають паліативну (симптоматичну) допомогупацієнтам з хронічними невиліковними хворобами (онкологічні, серцевота церебросудинні захворювання, туберкульоз,СНІД, цукровий діабет тощо)
та обмеженим прогнозом життя. За цей часпонад 400 лікарів та середніх
медичних працівників підвищили свою кваліфікаціюна кафедрі ПХМ. Разом
з викладачами Житомирського інституту медсестринства підготовлено
посібник з паліативної та хоспісної медицинидля студентів медичних коледжів.
Найбільш нагальними проблемами підготовки кадрових ресурсів для
систем ПХД є:
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- затвердження МОЗ України спеціальності «паліативна медицина» для
лікарів та середніх медичних працівників;
- вдосконалення навчально-методичної бази до- та післядипломної підготовки лікарів та середніх медичних працівників з надання ПХД, зокрема,
розробка та затвердження уніфікованих навчальних програм, підручників,
посібників, рекомендацій тощо;
- оптимізація штатних розписів закладів паліативної допомоги, відповідно до міжнародних рекомендацій та стандартів, впровадження ефективних засобів матеріальної та моральної мотивації медичних кадрів, які надають ПХД хворим та членам їхніх родин.
ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ СЕРЕДНІХ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
У ВІДДІЛЕННІ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ «ХОСПІС»
Царенко Т. В., Царенко А. В.,
Відділення паліативної допомоги «Хоспіс» Київської міської клінічної
лікарні №2, Кафедра паліативної та хоспісної медицини
Національної медичної академії післядипломної освіти імені
П.Л.Шупика, м. Київ, Україна
Досвід України та багатьох країн Європи, США, Канади, Австралії та інших свідчить, що у закладах паліативної допомоги системи охорони здоров’я
середнім та молодшим медичним працівникам належить провідна роль,
оскільки від їхньої кваліфікованої праці та особистісних якостей залежить
не тільки ефективність паліативного лікування, але і, значною мірою, якість
життя пацієнтів та членів їхніх родин.
Вважаємо за доцільне привести тут знамените висловлювання людини-легенди Флорес Найтінгел: «Медична сестра повинна мати кваліфікацію
троякого роду: наукову – для розуміння хвороби, сердечну – для розуміння
хворого, технічну – для догляду за хворим».
Дійсно, кваліфікована медична сестра, яка надає допомогу паліативним
хворим та членам їхніх родин, зобов’язана багато знати, зокрема: філософію
та принципи паліативної і хоспісної допомоги, посадові обов’язки, правила
внутрішнього розпорядку, медичну етику і деонтологію, накази і нормативні
акти, стандарти діяльності, симптоми багатьох захворювань та особливості
їх перебігу у термінальній стадії, і ще більше вміти, і на практиці застосовувати увесь багаж знань та навичок, за першим покликом бути поряд з пацієнтом і допомагати йому гідно і максимально безболісно пережити неминучий етап у житті будь-якої людини – перехід у Вічність.
Слід зазначити, що при наданні допомоги пацієнтам на останньому етапі
їхнього життя, медична сестра хоспісу чи відділення паліативної медицини
повинна володіти особливими якостями, без яких, просто, неможливо бути
поряд з помираючим пацієнтом: це милосердя, доброта і чуйність на чуже
горе, почуття жалю і здатність до співпереживання. Цьому не можна навчитися! Це повинно бути в серці кожного, хто обрав для себе нелегку працю
медсестрихоспісу чи відділення паліативної медицини.
Медична сестра, яка здійснює кваліфікований догляд за паліативним
хворим повинна вміти:
1. Знаходити оптимальний вихід з важких, часом критичних, життєвих та клінічних ситуацій і приймати виважені рішення (у більшості хоспісів
уночі, у вихідні та святкові дні чергового лікаря немає);
2. Кваліфіковано контролювати больовий синдром: застосувати знеболюючі препарати призначенням лікаря; забезпечувати погодинний (до
виникнення больового синдрому) прийом хворим анальгетиків; контролювати ефективність дії анальгетиків, здійснювати профілактику та усунення
побічної дії ліків тощо;
3. Раціонально розподіляти робочий час (особливо, в Україні, де посадовий розпис хоспісів та відділень паліативної медицини не відповідає міжнародним підходам і стандартам, що зумовлює надмірну перевантаженість
середніх та молодших медичних працівників
4. Володіти навичками консультування, в межах сестринської компетенції, грамотно і в доступній формі надавати хворим і їхнім родичам інформацію про стан і потребах пацієнта,навчати пацієнта і родичів елементам
догляду;
5. Якісно виконувати сестринські маніпуляції по догляду за паліативним хворим, більшість з яких, по досвіду роботи Відділення паліативної
допомоги «Хоспіс» КМКЛ №2, приходиться навчати молодих випускників
медичних коледжів прямо на робочому місці, зокрема, венопункція та катетеризація підключичної артерії, катетеризація сечового міхура, обробка
трахео- та калостом, уведення гастрального зонду, обробка та перев’язка
ран при розпаді пухлин, пролежнях, трофічних виразках тощо;
6. Виконувати щоденну оцінку ступеню ризику розвитку пролежнів,
тяжкості стану пацієнта;
7. Проводити контроль зміни положення тіла хворого не рідше ніж
через кожні 2 години;
8. Враховувати релігійні, соціальні, фізичні та психологічні потреби
пацієнта, з повагою ставитися та виконувати прохання пацієнта;
9. В межах сестринської компетенції надавати психологічну підтримку пацієнтові та його родині в період хвороби і після смерті;
10. Застосовувати принципи раціонального харчування при різних захворюваннях та ще багато іншого.
Крім цього, разом з молодшим медичним персоналом (у зв’язку з недосконалістю штатного розпису) медсестри стежать за станом і, при необхідності, здійснюють заміну постільної і натільної білизни, контролюють якість
та надають допомогу в здійсненні гігієнічного догляду за пацієнтами (умивання, чищення зубів, стрижка нігтів, волосся, гоління і обробка порожни-
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нирота, носа), проводять купання хворих тощо. І усе це за мізерну заробітну
плату, за відсутності реальних засобів заохочення та мотивації (реальні
надбавки до заробітної плати, збільшення терміну відпустки, зменшення
пенсійного віку тощо), відсутності медичної спеціалізації «Паліативна та
хоспісна медицина», що негативно відбивається на кваліфікації та прагненні
професійного зростання, за умови значного фізичного та психічно-емоційного перевантаження, що, логічно, зумовлює випадки професійного вигорання
та велику плинність кадрів – до 30% медсестер звільняються і ідуть на легшу
роботу.
Необхідно якнайшвидше змінити ставлення до медичних сестер, які
здійснюють кваліфікований догляд за паліативними хворими, поки ще закладах паліативної допомоги збереглися ті, хто, дійсно працює там за покликанням.
ПРОБЛЕМИ ДОСТУПНОСТІ ДО ЗНЕБОЛЕННЯ.
ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ.
Цвігун Б.Я.,Савицький А.М.,Чернець О.В.,Зарицький О.М.
Кам’янець-Подільська міська поліклініка №1, м. Кам’янецьПодільський, Україна.
В Конституції України статтею 49 гарантовано безкоштовне надання
медичної допомоги всім без винятку громадянам України.
Нами обраховано: в які фінансові витрати для державного бюджету обходиться безкоштовне надання медичної допомоги при виконанні знеболення у пацієнтів, що страждають на хронічний больовий синдром (на прикладі
100 тисячного міста Кам’янця-Подільського).
Вартість дозволених в Україні знеболюючих засобів згідно даних аптечного відділення в середньому складає: промедол 17.17грн. - 1 амп., морфін гідрохлорид -1%- 1,0 мл – 1 амп. –7,09грн., омнопон 2% - 1,0 – 1 амп.
-19,93грн.
Проаналізувавши дані роботи онкологічного кабінету за 2009-2011
роки, кількість призначених опіоїдів, кількість виїздів фельдшерської бригади та вартість затрат галузі отримаємо наступні данні:
Об’єм призначених ампул знеболюючих засобів та витрачених
коштів:
2009 р.
2010 р.
2011 р.
Кількість ампул
8637
10420
8592
в тому числі:
- промедол
265
579
376
- морфін
4589
4983
5216
- омнопон
3783
4858
3000
Вартість в гривнях
82518,46
102803,71
80869,6
всього:
Вартість роботи фельдшерської бригади за наведений період:
2009 р.
2010 р.
2011 р.
Вартість години
59,09
76,26
98,10
роботи
За рік
517628,4
668037,6
859356
Виходячи з вищенаведеного, можна вивести затрати галузі на проведення безкоштовного знеболення на протязі останніх 3-х років, збивши разом витрати на придбання ліків та утримування бригади фельдшерів:
2009 р.
2010р.
2011р.
Всього
603146,86
770841,33
940225,6
Альтернативою ін’єкційним опіоідам є трансдермальні пластирі (матріфен, дюрогезик). Однак, сьогодні в аптечній мережі ви не знайдете ні пластиря з фетнтанілом, ні таблетованихопіоїдів, хоча, в сусідній Молдові, Білорусі та Росії дані препарати за рецептом лікаря відносно доступні.
Єдиною «законною» формою перорального опіоїду дозволеного для застосування в Україні є МЕТАДОЛ, які використовується при проведенні замісної терапії споживачів ін’єкційних наркотиків.Інформації щодо вартості
препарату в аптечній мережі немає.Згідно даних сайту http://www.narkotiki.
ru: «метадон очень дешёв в производстве – 2,5 рубля (1 грн.) за 1 грамм.
Его не надо выращивать. Производство метадона не сложнее производства
уксусной кислоты. Или соды. Или цемента. Тысячами тонн. При массовом
производстве его стоимость меньше копейки».
Постає питання:чому даний препарат дозволяється при лікуванні опіоїдної залежності, і не може бути використаний для корекції больового синдрому у онкологічних хворих?Невже держава настільки багата?
БРОНХОСКОПИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ПАЛЛИАТИВНОМ ЛЕЧЕНИИ
ИНКУРАБЕЛЬНЫХ БОЛЬНЫХ С ОНКОПАТОЛОГИЕЙ ЛЁГКИХ
Цибульский Ю.И.1, Завизион В.Ф.2, Баранов И.В.1, Шкарупа Г.Б.1,
Суховерша А.А.1, Артёменко М.В.1
1
КУ «Днепропетровская городская многопрофильная клиническая
больница №4» ДОС,
2
ГУ «Днепропетровская медицинская академия» МЗ Украины,
г.Днепропетровск, Украина
Ключевые слова: рак лёгкого, метастатическое поражение лёгких,
обтурация бронхов, фибробронхоскопия.
Одним из наиболее частых осложнений у больных раком лёгкого и онкологических больных с метастатическим поражением лёгких является обтурация бронхов (ОБ). ОБу приводит к развитию ателектаза, параканкрозных
пневмоний, лёгочно-сердечной недостаточности и ухудшению качества
жизни. КОБ приводит разрастание опухоли, накопление мокроты, детритных
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масс, сгустков крови.
Устранить ОБ позволяют эндоскопические методики. В клинике применяются лечебно-санационная и деструктивная фибробронхоскопия (ФБС).
Санационная ФБС с бронхиальным лаважем проводится с использованием растворяющих и разрыхляющих препаратов без разрушающего действия на тканевые структуры. Метод используется для устранения сгустком
мокроты, детрита. ФБС с деструкцией ткани с целью восстановления бронха
проводится с использованием элетрокоагуляции, лазерной и радиоволновой техники и применяется для реканализации бронха при обтурации опухолью.
Наша клиника имеет большой опыт проведения санационных ФБС и
деструктивных вмешательств по восстановлению проходимости бронхов.
Ежегодно проводится около 200 вмешательств при раке лёгкого и метастатических поражениях. Около 10% из них – с применением деструктивных
методик.
Наиболее частым осложнением является кровотечение: до 5% при
санационной и до 20% при деструктивной ФБС. Ни одного смертельного
кровотечения в нашей практике не было. Правильная подготовка к ФБС и
квалифицированная гемостатическая терапия после процедуры позволяют успешно купировать кровотечение. Качество жизни пациентов после
процедуры значительно улучшается.
Наш опыт позволяет рекомендовать санационные и деструктивные ФБС
в качестве стандартных паллиативных лечебных процедур при ОБ у онкологических больных.
ПАЛІАТИВНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З КОМПРЕСІЙНИМ СИНДРОМОМ
СЕРЕДОСТІННЯ
Цибульський Ю.І.1, Суховерша О.А.2
1
КЗ «Міська багатопрофільна клінічна лікарня №4» ДОР,
2
Дніпропетровська державна медична академія, м. Дніпропетровськ,
Україна
Компресійні синдроми середостіння (КСС) нерідко ускладнюють перебіг задавнених випадків злоякісних новоутворень легень та середостіння.
Ендопротезування стравоходу та трахео-бронхіального дерева (ТБД) у цих
випадках виконує паліативну задачу, направлену на поліпшення якості життя хворих.
Мета: Поліпшення якості життя онкохворих шляхом оптимізації методик ендопротезування стравоходу і трахеї.
Матеріал і методи дослідження: З 2007 року паліативне ендопротезування було проведено 44 пацієнтам (29 – у онкохворих з КСС, 8 – з рубцевими
непухлинними стенозами, 3 – з ахалазією кардії, 4 – норицями різної етіології). У 42 випадках проведено стентування стравоходу та кардіального відділу шлунку, у 2-х – трахеї і лівого головного бронху. Стентування у 40 випадках виконане під ендоскопічним контролем, у двох – під рентгенологічним
і у двох – під рентгено-ендоскопічним. Для стентування використовували
стенти фірм «Ендомед, Київ» (34) та «Tеch, Корея» (10). Ускладнення виникли у 10 хворих: кровотечі різної інтенсивності у 6-х (у пацієнтів з пухлинним
ураженням стравоходу), міграції стента стравоходу – у 3-х. Летальних випадків не було.
Результати та їх обговорення: Для попередження ускладнень ендопротезування необхідна локалізація ураження рентгенологічними (КТ) і
ендоскопічними методами, точне визначення зони встановлення стента та
методики процедури. Важливим також є вибір стента (матеріал, покриття,
розмір, конфігурація), підготовка пацієнта до втручання.
Методика встановлення стенту залежить від досвіду спеціаліста та
можливостей лікарні. У складних випадках доцільним є застосування комбінованих рентгено-ендоскопічних методик ендопротезування. При стенозах
стравоходу ІІІ ст. (до 1-3 мм) стентування можливе лише за умови попередньої поетапної підготовки. На першому етапі, після введення «провідника»
під ендоскопічним контролем, здійснюється бужування стравоходу до 4-5
мм, з наступним встановленням назогастрального зонду для харчування пацієнта і фіксації досягнутого просвіту. Бужування стриктури продовжується
до просвіту в 6-8 мм, що достатньо для введення системи доставки стента.
Після успішного стентування на протязі 3-х діб не рекомендується вживати
волокнисту та суху їжу. Обов’язковим є рентгенологічний та ендоскопічний
контроль за розміщенням стенту на 3-ю добу. При частковому розкритті
стенту показано проведення балонної дилатації, яка у більшості випадків
ліквідує недолік. При міграції стенту необхідна ургентна ендоскопічна транслокація стенту. Слід також провести бесіду з хворим у відношення особливостей харчування після встановлення стенту, характеру їжі, необхідності її
розжовування, «запивання» при ковтанні. Недотримання простих і зрозумілих рекомендацій може привести до обтурації стенту, його міграції, пошкодження стінки органу, кровотеч та інших ускладнень.
Висновки:
1. Стентування стравоходу та трахеї з урахуванням відносних протипоказів є надійним методом поліпшення якості життя у онкохворих з компресійним синдромом середостіння.
2. Сучасні стенти не перешкоджають проводити променеву та хіміотерапію, збільшують відсоток хворих, яким вона може бути призначена.
НОВІ МІШЕНІ ПСИХОТЕРАПІЇ У РАКОВИХ ХВОРИХ
Чабан О.С.
Український НДІ соціальної та судової психіатрії і наркології,
Національний медичний університет ім. О.Богомольця,

Дорожня клінічна лікарня №1, ст. Київ, м. Київ, Україна
Волею долі я проводив психотерапію, а потім психотерапевтичний супровід трьом хворих раком. Так як ці випадки в моїй практиці були підряд,
то і мої спостереження, з якогось моменту, почали узагальнюватися в роздуми про закономірності в долі моїх доволі молодих пацієнтів. Ці роздуми
не є в строгому плані науковими. Я хочу реферативно поділитися тим, що я
побачив особливого в психології пацієнтів та що стало не зовсім звичною
мішенню психотерапевтичної роботи з ними.
Почну з того, що робота з пацієнтами з верифікованим раковим захворюванням, яке їм відоме, і не має перспективи для життя, є вельми провокативним для самого психотерапевта. Рівень альтруїзму терапевта може
«запанікувати» перед провокацією власних соматичних проблем і не витримати роботи з подібними пацієнтами. Що, власне, і було з двома моїми
пацієнтами. При тому, що проходили вони психотерапію в університетських
клініках Німеччини та Швейцарії, де сетінг у вигляді грошових відносин були
добротним захистом терапевта від психотравми супроводу прогностично
скоро помираючого пацієнта. Але якраз цей сетінг і не дозволив отримати
достатній ефект від терапії.
Керуючись більше логотерапевтичними та екзістенціальними принципами роботи з подібними пацієнтами, я в своїй роботі орієнтувався більше
на цінності життя та правдивості в нашій сумісній роботі, чим на стандартні
постулати психотерапії.
Аналіз протоколів наших зустрічей дозволив мені зауважити одну характерну закономірність властиву усім моїм пацієнтам з катастрофічним діагнозом: їхні відчуття та фантазії, осмислення того що відбувається, оцінки
подій у часі, вельми пришвидшувалась та нагадувала машину часу з єдиною
педаллю: «Вперед! Повний газ!». По суті, я спостерігав психологічний ефект
швидкого життя зараз. Це не відносилося до реальної моторики – швидкості
переміщення, збільшення просторових контактів, відстаней та часу контакту чи інших взаємодій з навколишнім світом. Все відбувалося у їхній уяві та
представлені себе навколишнім. По суті, молоді люди старіли на очах. Не
зовнішнє. Психологічно. Феномен пришвидшення життя носив одночасно і
глибоко філософський характер (роздуми як старечої, мудрої, прожившої
довге життя людини) і одночасно, за браком життєвого досвіду – наївний
та, часто, магічний характер. Взагалі синкритичне мислення було вельми характерне для них, що оцінювалось мною як форма психологічного захисту
від теми близької смерті.
Робота з пацієнтами, як я вже зауважив, носила форму та суть екзистенціальної терапії, але з новим варіантом, який я вважав за потрібне ввести
після оцінки нової «швидкості життя» моїх пацієнтів – сповільнення їхнього
життя. Техніку, яку я використав, була взята з філософії нової соціальної течії – «Long Life». Деякі її принципи описані мною в «Психотерапевтической
клинике. Хрестоматия, Том 1, под ред. Самохвалова В.П., Чабана О.С., Укрмедкнига, 2012, ст. 338-392, ISBN 978-966-673-180-0».
Ефект, на мій суб’єктивний погляд, та зі слів пацієнтів, був позитивним.
Заміри за шкалою QLS-Q також показали зміну на краще. Висновки робити
рано, але ідею для психотерапії використати можна. Особливо, якщо психотерапевт сам стабільний.
СТРЕСС И РАК В КУЛЬТУРАЛЬНО-МЕНТАЛИТЕТНОМ АСПЕКТЕ
(НА ПРИМЕРЕ СЛУЧАЕВ НАШИХ ЭМИГРАНТОВ)
Чабан О.С.
Украинский НИИ социальной и судебной психиатриии наркологии,
Национальный медицинский университет им. А.А.Богомольца,
Дорожная клиническая больница №1, ст. Киев, г. Киев, Украина
Рак в сознании пациента – это катастрофа, фатальность и мощный криз
переоценки отношений, жизни, поиск смысла жизни.
Эта работа проведена как внеплановая и, скорее, не как строго научное
исследование, а как предположение гипотезы, которая была рождена несколькими наблюдениями наших реэмигрантов и практики дистанционной
психотерапии с эмигрантами, а также интересом к работе Британского института рака 2011 года о коррелятах рака груди и физической активности
(6,5 лет наблюдались 200 тысяч женщин из 9 стран Европы).
В моем наблюдении и терапии в разное время было 5 женщин с раком
груди на различных стадиях и этапах патогенетической терапии.
Результаты наблюдения: возраст женщин: 45-66 лет, из пяти женщин: 4
были нерожавшие, 4 - перенесли ранее аборты, 4 – имели какие либо хронические заболевания яичников, генетическая предрасположенность к онкозаболеваниям была у одной пациентки.
Социально – психологические особенности: все были материально
обеспечены, 2 женщины вели интеллектуальную деятельность, все 5 проявляли очень низкую физическую активность в том числе в ведении домашнего хозяйства (стирка, уборка, приготовление пищи, воспитание детей).
Основной способ отдыха – лежа на диване смотреть телевизор. У 4-х из пяти
была низкая социальная адаптация и снижены волевые побуждения к адаптации в новой стране. У всех пяти была выраженная ностальгия по дому,
которая проявлялась в низкой ассимиляции, нежалании учить новый язык
общения (у 3-х – английский, 1 – немецкий, 1 – испанский), просмотр только
телепередач с Украины и России, круг общения – наши соотечественники,
частые разговоры о поездке в Украину. У всех 5 –ти женщин наблюдались
депрессивные расстройства, что собственно было причиной обращения к
психиатру.
Выводы: по-видимому, такая коморбидность и плотность социальнопсихологических факторов как:
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`` ностальгия без компенсации;
`` снижение волевой активности к адаптации в новой среде;
`` низкая физическая активность, в том числе, в привычной ранее домашней деятельности (как более постоянной);
`` депрессивные расстройства различной степени;
являются одними из факторов возникновения онкологии груди у женщин с социальной депривацией (эмигрантов).
Данные наблюдения требуют дальнейшего формирования гипотезы и ее
научной проверки.
ГЕМОСТАТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ПАЛЛИАТИВНЫХ ОПЕРАЦИЯХ ПО
ПОВОДУ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.
Чебанов К.О.2, , Рябченко Е.В.2, Белозорова А.К.2, Завизион В.Ф.1,
2
Федосов В.П. , Бородай Л.В.2, Бородина И.А.2, Василишин А.В.2,
Дубовик Н.В.2
1
ГУ Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины,
2
КУ «Днепропетровская городская многопрофильная клиническая
больница №4» ДОС, г. Днепропетровск, Украина
Паллиативные операции при распадающемся раке молочной железы
(РРМЖ) способствуют снижению интоксикации, препятствует кровотечению (КТ) из распадающейся опухоли, повышают качество жизни больной.
Гемостаз при оперативном вмешательстве (ОВ) должен быть очень тщательным.
Цель работы: изучить эффективность лекарственной гемостатической
терапии (ГСТ) при паллиативном хирургическом лечении РРМЖ.
Методы исследования. 49 больных РРМЖ в возрасте 34 – 72 лет с физическим статусом по ASAII-III, оперированны с 2000 по 2012 гг. Во время ОВ
и в послеоперационном периоде с целью ГСТ вводили активатор образования тромбопластина дицинон (I гр – 20 больных), ингибитор фибринолиза
транексам (II гр – 15) и их комбинацию (III гр – 14). Оценивали интраоперационную кровопотерю (ИКП) и количество геморрагического отделяемого по
дренажу, проводили лабораторный контроль времени свертывания, АЧТВ,
ПТИ и уровня тромбоцитов. Анестезия – внутривенный многокомпонентный
наркоз с ИВЛ.
Результаты.Длительность ОВ в І гр составила в среднем 115 мин, во ІІ –
110, в ІІІ – 103. Объем ИКП колебался от 500 до 1000 мл, послеоперационная
кровопотеря (ПКП) – до 500мл. Повторно оперированы 2 больныхI гр из-за
кровотечения. Во ІІ и ІІІ гр объём ИКП и ПКП был на 14% меньше, чем вІ. Во
всех группах изменения показателей свертывания достигали максимальных изменений на 1-ом часу операции, нормализация времени свертывания,
АЧТВ и ПТИ отмечалась на 2-е сутки, уровня тромбоцитов на 3-и. Во II и III гр
отмечена анальгезирующая активность транексамовой кислоты и её потенцирующий эффект в отношении анальгезирующей активности опиоидных
анальгетиков. Послеоперационный койкодень (ПОКД) в І гр составил 25,6,
во ІІ – 23,7, в ІІІ – 21,8
Выводы. Использование комбинации активатора тромбопластина и ингибитора протеолиза позволяет уменьшить продолжительность ОВ, снизить
ИКП и ПКП, уменьшить ПОКД.
ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА У
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
В.И. Черний, В.П. Исаев, Терен Т.И., С.В. Исаева.
Донецкий национальный медицинский университет имени М.Горького,
Донецкий областной противоопухолевый центр, г. Донецк, Украина.
Цель исследования. Повышение эффективности лечения и качества
жизни (КЖ) онкологических больных с хроническим болевым синдромом
(ХБС) за счет усовершенствования методов регионарной аналгезии (РА) в
сочетании с экстракорпоральными методами: гипербарической оксигенацией (ГБО), ультрафиолетовым облучением крови и перекисью водорода
(УФОК+Н2О2), мембранным плазмаферезом (МПФ).
Материалы исследования. Нами изучены и проанализированы материалы клинических исследований у 1780 онкологических больных с ХБС за
период 2000-2012 гг . В зависимости от методов лечения больные разделены на две группы. Контрольная группа представлена 300 больными, которым проводилось лечение с применением наркотических анальгетиков
(НАн). Основную группу составили 1480 больных, которым проводилась:
продленная эпидуральная опиоид-аналгезия (ПЭОА) - 1282 (86%), эпидуральный химический нейролизис (ЭХН) – 52 (4%), субарахноидальный химический нейролизис (СХН) – 38 (3%), химический нейролизис плечевого
сплетения (ХНПС) – 62 (4%), химический нейролизис звездчатого ганглия
(ХНЗГ) - 25 (2%), химический нейролизис надлопаточного нерва (ХННН) – 21
(1%) больных.
Методы исследования: визуально-аналоговая шкала (ВАШ), шкала
вербальных оценок (ШВО), оценка качества жизни (КЖ) по шкале Карновского (ШК), шкале физической активности (ШФА), побочные реакции и осложнения.
Результаты лечения. Хороший результат вдвое превалировал у больных основной группы в сравнении с контрольной и характеризовался отсутствием жалоб на боль по шкале ШВО и шкале ВАШ, улучшением КЖ по
шкале ШФА и шкале ШК на 10-20%. При этом исчезали явления колита, происходила полная эпителизация радиационных ран. У больных на фоне исходного иммунодефицита не наблюдалось бактериальных, вирусных или
грибковых осложнений, а также проявлений полиморфно-экссудатитвной
эритемы (ПЭЭ).
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Количество больных, которые отмечали удовлетворительный результат
лечения, не отличалось в контрольной и основной группах наблюдений.
Удовлетворительный результат характеризовался притуплением
острой боли по шкале ШВО; снижением интенсивности боли по шкале ВАШ
на 40-70 мм, стабильными, без признаков ухудшения, показателями КЖ по
шкале ШФА и шкале ШК. Наблюдалась частичная эпителизация радиационных ран, умеренные явления стоматита, энтерита, ПЭЭ.
Неудовлетворительный результат лечения в контрольной группе в 2,8
раза превышал показатели основной группы наблюдения, который проявлялся отсутствием или слабым обезболиванием по шкале ШВО, уменьшением интенсивности боли по шкале ВАШ менее 30 мм, ухудшением КЖ по
шкале ШФА и шкале ШК на 10-20%., нарастанием сердечно-соссудистой и
дыхательной недостаточности, выраженной анорексией, прогрессированием стоматита, энтерита, ПЭЭ.
Выводы. 1. Регионарная аналгезия в сочетании с ГБО, УФОК+Н2О2 , МПФ
сокращает адаптационное время по устранению ХБС, высокоэффективна
для достижения клинического эффекта, улучшает психоэмоциональный
статус и КЖ онкологических больных, когда традиционные методы малоэффективны.
2. ГБО в сочетании с УФОК + Н2О2, МПФ является мощным фактором стимуляции иммунной системы, профилактики радио- и лучевых некрозов тканей, вспомогательным средством при лечении рака.
ФАНДРЕЙЗІНГ ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ ЗАЛУЧЕННЯ РЕСУРСІВ ДЛЯ НАДАННЯ
ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ
Шевченко М.В., Дорошенко О.О., Карамзіна Л.А.
ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України»,
м. Київ, Україна
Головною метою паліативної допомоги є підтримка якості життя у його
фінальній стадії, максимальне полегшення фізичних та моральних страждань пацієнта та його близьких, а також збереження людської гідності пацієнта (ВООЗ, 2002). На сьогодні бюджетні кошти не забезпечують потребу
у фінансуванні закладів охорони здоров’я, тому необхідно шукати додаткові
джерела фінансування. Одним із 10 основних принципів паліативної допомоги є рівноправне та адекватне фінансування (Рекомедації Кабінету Міністрів Ради Європи, 2003). Останнім часом у багатьох публікаціях вітчизняних
авторів активно просувається ідея використання фандрайзингу. В більшості
випадків це поняття асоціюється з філантропією та соціальними проектами,
проте важливо розуміти, що фандрайзинг – це ще й інші механізми залучення ресурсів, причому не тільки фінансових.
Метою даної публікації є характеристика фандрайзингу як одного з
джерел пошуку та залучення додаткових фінансових ресурсів, у т.ч. і для закладів, що надають паліативну допомогу.
Методи дослідження – аналітичний, описовий, бібліосемантичний.
Основні результати. Термін «фандрайзинг» був запозичений у США, де
він використовується багато десятиліть переважно для залучення фінансів
у, так званий, «третій» сектор – некомерційні недержавні організації, які покликані усувати «провали» ринку та держави.
Найчастіше використовується термін «фандрайзинг» (англ.Fundraising) – як процес залучення грошових коштів та інших ресурсів (людських,
матеріальних, інформаційних тощо), які заклад/організація не може забезпечити самостійно, та які є необхідними для реалізації певних проектів або
його/її діяльності в цілому. Фандрайзинг не є широко поширеним в України.
Важливо розуміти, що крім фінансових ресурсів, пошук меценатів, фінансового інвестора, донорів, грантодаючих організацій також є фандрайзингом.
На сьогодні переважно фандрайзингом займається головний лікар закладу охорони здоров’я, навіть інколи не знаючи про це. Одним із основних
його завдань є пошук та акумулювання ресурсів, і в першу чергу, фінансових, з різних джерел. Хоча досвід інших країн свідчить, що фандрейзингом
повинні займатися спеціально підготовлені фахівці. Наприклад,це можуть
бути не тільки управлінці, а і фахівці фінансових служб та спеціалісти із залучення інвестицій. Результат отримання ресурсів залежить від того, який
саме спеціаліст займається фандрайзингом, і один із кращих варіантів – це
спеціалісти із залучення інвестицій (Болгарія, 2009). При цьому важливо
пам’ятати, що це – перспектива на майбутнє і на сьогодні може активно використовуватися у приватних закладах охорони здоров’я. Для державних та
комунальних закладів охорони здоров’я, які надають паліативну допомогу,
одним із варіантів використання фандрайзингу може бути тісна співпраця з
державними організаціями та фондами, недержавними громадськими або
релігійними організаціями, яка спрямована на проведення різноманітних
громадських заходів та акцій з метою залучення додаткових благодійних
коштів та здійснення заходів з адвокації, організації та проведення тренінгів
з медичними та соціальними працівниками з питань паліативної допомоги,
конференцій, презентацій, круглих столів тощо.
Висновки. Широке запровадження використання фандрейзингу в
Україні дозволить не лише залучати фінансові ресурси для закладів охорони
здоров’я, що надають паліативну допомогу, а і розробляти інші стратегічні підходи для їх подальшого розвитку. Зокрема, впливати на сприйняття
громадськістю проблем закладу, розширення кола меценатів та партнерів,
сприяти розвитку лідерських навиків та здібностей керівників та персоналу,
залучати волонтерів, ефективно використовувати їх потенціал, а також інноваційні ідеї та технології.
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ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР ДО РОБОТИ
З ПАЛІАТИВНИМИ ПАЦІЄНТАМИ
Шевченко О.Т.
Черкаський медичний коледж, м. Черкаси, Україна
Ключові слова: медичні сестри, паліативні пацієнти, фахова та психологічна підготовка.
Однією з важливих проблем сучасної охорони здоров’я є організація
медичної опіки над пацієнтами з важкими соматичними захворюваннями в
термінальній стадії. Оскільки в паліативній медицині основним завданням
медичного персоналу є саме опіка, то основною особою виступає саме медична сестра, пріорітетним завданням якої є вирішення проблем, які виникають у хворого та членів його родини у зв’язку із захворюванням. Фахівець,
який надає допомогу паліативним пацієнтам, повинен бути фахово та психологічно підготованим до роботи в даній сфері.
Метою даного дослідження було визначення готовності медичних сестер до роботи з важкими соматичними хворими й паліативними хворими зокрема та шляхів формування такої готовності.
Основним методом дослідження було анкетування медичних сестер
різних ЛПЗ м.Черкас та Черкаської області з питань, що стосувалися роботи
з пацієнтами в термінальній стадії хвороби.
Аналіз анкетного опитування свідчить, що на сьогоднішній день переважна кількість медичних сестер не має спеціальної професійної та психологічної підготовки для роботи з паліативними хворими. Окрім професійних
медичних знань про симптомокомплекс, що виникає у інкурабельних хворих, медичні сестри повинні бути обізнаними зі змінами психологічного,
емоційного та духовного стану людини під час хвороби, особливо невиліковної. Догляд за паліативними пацієнтами повинен бути поєднаний з наданням
психологічної підтримки самому пацієнтові та членам його родини. Медичні
сестри, які працюють з хворими в термінальній стадії, мають підвищений
ризик тривалого професійного стресу та синдрому професійного вигорання,
рівень якого може бути зменшений шляхом адекватної фахової та психологічної підготовки. Такої спеціальної підготовки потребують медичні сестри
як первинної ланки медико-санітарної допомоги, так і високоспеціалізованих медичних закладів.
Таким чином, результати дослідження свідчать про необхідність спеціальної підготовки медичних сестер на до- та післядипломному рівнях з метою формування їх готовності до роботи з паліативними пацієнтами.
ПРОБЛЕМА КАХЕКСІЇ В ПАЛІАТИВНІЙ МЕДИЦИНІ
Шляга І.В.
КЗ «Черкаський обласний онкологічний диспансер» Черкаської
обласної Ради, м. Черкаси, Україна
На тлі успіхів в терапії багатьох невиліковних раніше хвороб лікування
кахексії не вирішена на сьогоднішній день проблема, яка часто стає безпосередньою причиною смерті хворих. Кахексія характерна для термінальних
періодів багатьох хронічних захворювань: онкологічних, СНІДу, тиреотоксикозу, ревматоїдного артриту, ХСН, хронічного активного гепатиту, цирозу печінки та ін. У всіх випадках розвиток кахексії розцінюється, як ознака
вкрай важкого прогнозу щодо життя. Високе поширення нутрітивної недостатності у онкологічних хворих обмежує можливості застосування сучасних методів лікування і може бути безпосередньою причиною небезпечних
для життя ускладнень та їх передчасної смерті.
Мета: Привернути увагу широкого наукового та практикуючого медичного загалу до проблеми діагностики та лікування кахексії. Ознайомити слухачів з дефініціями,підходами до діагностики та деякими аспектами курації
та медикаментозного лікування пацієнтів з синдромом кахексії.
Методи: Аналіз та узагальнення сучасних підходів до ведення синдрому кахексії у різних груп паліативних пацієнтів. Діагноз кахексія може
бути поставлений тільки при як мінімум 6-місячному спостереженні. Маса
тіла і смертність - взаємопов’язані параметри. Крива смертність - маса тіла
носить J-подібний характер. Клінічні наслідки кахексії. Синдроми: астеновегетативний та синдром прогресуючої вегетативної недостатності, міастенічний, психастенічний, імунодефіцити, часті інфекції, дисбактеріоз (або
синдром підвищеної контрамінації тонкої кишки), полігландулярної ендокринної недостатності, жирова дистрофія печінки, втрата лібідо в чоловіків,
аменорея у жінок, полігіповітаміноз.
Основні результати: На жаль, до сих пір не існує єдиного підходу до
лікування кахексії. Були зроблені численні спроби корекції цього стану, що
включають в себе: рекомбінантний гормону росту; стимулятори апетиту:
антагоністи серотоніну, прогестагени, дронабінол; антіцітокінові препарати
(ГКС, пентоксифілін, мелатонін, талідомід); інгібітори глюконеогенезу (гідразину сульфат). Диференційований підхід – створення особливого нутрієнтно-медикаментозного комплексу, здатного змінити негативний розвиток
метаболічних процесів на користь організму.
Висновки: Визначення наступних напрямків подальшої роботи:
`` інтегрувати тему кахексії в учбові програми додипломної та післядипломної освіти,
`` визначитися з дефініціями,
`` розробити методичні матеріали для практикуючих лікарів,
`` включити розділ лікування кахексії у паліативних пацієнтів в підручники,
`` сприяти реєстрації препаратів для паліативної медицини,
`` ініціювати розробку протоколу лікування кахексії у паліативних
пацієнтів.

КОНСОЛИДИРУЮЩАЯ РОЛЬ ОБЛАСТНЫХ ЦЕНТРОВ ХОСПИСНОЙ ПОМОЩИ В
СИСТЕМЕ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ В УКРАИНЕ
Экзархов В. А., Гончаренко А. А.
Харьковский областной центр паллиативной медицины «Хоспис»,
г. Харьков, Украина
Цель – усовершенствование системы оказания паллиативной помощи
на областном уровне в виде создания хосписной сети с головным центром
хосписной помощи.
Методы – системный подход, моделирование взаимодействия с социальными службами, экспертная оценка имеющегося взаимодействия, экономический.
Основные результаты – проанализирован 13-летний опыт работы
Харьковского областного центра паллиативной медицины «Хоспис», обслуживающий 2,7 млн человек. Идет сбор информации со всех районов области
и города с целью формирования банка данных групп пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи. Проанализирована методика сбора первичной информации о больном. Упорядочено не более, чем на 20% поступление
больных в хоспис.
Выделяемых средств МОЗ Украины недостаточно для решения социально-бытовых проблем пациентов, в тоже время финансирование домовинтернатов для престарелых и инвалидов осуществляется в несколько раз
лучше, но за счет другого министерства. Это при том, что одиноких онкологических и нетранспортабельных пациентов в дома-интернаты не принимают. Возможно на договорных началах с Управлением труда и социальной
защиты населения привлечь средства на обеспечение социально-бытовых
условий пребывания в хосписе таких групп пациентов, включая ветеранов
ВОВ, которых в хосписе находятся более 60%.
Является необходимостью создание на базе головного центра паллиативной помощи специализированной подготовки медицинских сестер и
врачей, а также курсов для обучения младших медицинских сестер и родственников больных.
Вывод - консолидирующую роль в создании областной сети хосписной
помощи могут брать на себя лишь мощные многопрофильные хосписы, обслуживающие агломерации с населением 2 млн человек и более, самостоятельно решая все смежные и параллельные задачи.
МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА СТОМОВАНИМ ОНКОЛОГІЧНИМ
ХВОРИМ НА ЕТАПІ СТАЦІОНАРНОЇ ДОПОМОГИ
Яворська Т. П.,
Харківська обласна клінічна лікарня, м. Харків, Україна
Сучасна медицина зорієнтована на підтримання високої якості життя
пацієнтів з хронічними захворюваннями (до яких зараховують і онкопатологію), тому вважливими постають завдання забезпечення подовження
тривалості життя після хвороби у поєднанні з якістю життя, «вільних від
хвороби інтервалів” та “quality-adjusted life years”. Фізичні, психологічні та
психосоціальні наслідки формування стоми у пацієнтів з колоректальним раком
визначають актуальні завдання сучасної онкохірургії та психоонкології, які полягають у розробленні та впровадженні в клінічну практику програм комплексної медико-психологічної допомоги для стомованих пацієнтів, що дозволить
покращити якість надання допомоги даній категорії хворих та підвищити якість
їх життя.
Методи дослідження. На основі інформованої згоди та з дотриманням
принципів медичної етики та деонтології на базі Харківського обласного
клінічного онкологічного центру протягом 2010–2011 років проведено анкетування, інтерв’ювання та психодіагностичне обстеження 120 онкологічних
пацієнтів (62 чоловіків та 58 жінок) зі стомою.
Результати. На основі аналізу результатів психодіагностичного та
клініко-психологічного обстеження було виділено мішені медико-психологічної допомоги (МПД): високий рівень соматичного дистресу (біль,
функціональні обмеження); потреба у сторонній допомозі; залежність від
інших; переживання зміни «тілесного образу Я»; зміни у міжособистісних
стосунках; зміни у сімейному функціонуванні; труднощі, пов’язані з роботою
(зміна графіку, звільнення); догляд за стомою. Заходи МПД, та психокорекції
зокрема, були спрямовані на зниження інтенсивності негативних тілесних
відчуттів, корекції «неадаптивних мисленнєвих стереотипів», посилення
контролю та саморегуляції над власним емоційним станом, формування
адаптивних стратегій подолання ситуації, гармонізацію міжособистісних
стосунків та навчання навикам догляду за стомою. Основними завданнями
МПД були: поточний контроль основних факторів соматичного та психічного
дистресу хворого; психоед’юкація; психокорекція афективних на невротичних симптомів; психокорекція дезадаптивних поведінкових стереотипів та
формування ефективних способів протистояння стресу; нормалізація міжособистісної взаємодії (родина); формування активної позиції у лікувальному процесі; навчання навикам саморегуляцій психічного стану.Зміст та характер МПД залежав від психологічних скарг, запиту, психологічної проблеми, а
також, поєднання сприятливих та перешкоджаючих індивідуально-психологічних та психосоціальних факторів.Діагностування психологічних дезадаптивних
патернів у стомованих онкологічних пацієнтів було підставою для проведення
психокорекції, що у обов’язковому порядку враховувала сприятливі чинники в
аспекті психологічної адаптації. В індивідуальній програмі МПД були відображені конкретний обсяг, види та форми медико-психологічних заходів, встановлені
терміни їх проведення.
Висновки. Таким чином,МПД включала ряд послідовних етапів, а саме,
психодіагностику (первинну, поточну, контрольну) з визначенням адап-
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таційного потенціалу і прогнозу, складанням індивідуального плану МПД
на період перебування у стаціонарі та психокорекцію, і містила змістовні
блоки у вигляді психоосвітніх заходів («Школа стомованого хворого») та
психологічних інтервенцій.Розроблена система МПД, побудована на основі аналізу психологічних скарг та проблем стомованих пацієнтів, з опорою
на сприятливі індивідуально-психологічні та психосоціальні фактори, дозволила нормалізувати психоемоційний стан стомованих хворих, підвищити
їх адаптаційний потенціал та якість життя. Організація та впровадження у
клінічну практику медико-психологічних заходів для стомованих пацієнтів
є необхідною частиною комплексної допомоги хворим, які проходять лікування у стаціонарі.
АКТУАЛЬНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
«СОЦІАЛЬНО-МЕДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ» ДЛЯ УСТАНОВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ
ТА ЗАКЛАДІВ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ
Яковенко І.В.1, Царенко А.В.2,
1
Київський університет імені Бориса Грінченка,
2
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика,
Всеукраїнська громадська організація «Українська ліга сприяння
розвитку паліативної та хоспісної допомоги», м. Київ, Україна
Незважаючи на постійне зростання витрат на соціальну сферу, держава
в найближчій перспективі навряд чи буде мати змогу фінансувати цілу команду спеціалістів різного профілю для обслуговування паліативних хворих
та інших контингентів людей, які потребують соціально-медичного обслуговування.
Так, сьогодні в Україні проживають, приблизно, 10 млн. людей віком
старше 60 років (або 22% від загальної чисельності населення). Із них – 600
тис. осіб – це люди, які не можуть самостійно обслуговувати себе і потребують постійного патронажу. Ще 1,2 млн. осіб – це ті, які потребують значного
соціально-медичного піклування і не можуть обходитись без нього навіть
нетривалий час (більше 2 діб). Ще 3,7 млн. людей потребують періодичного
догляду і піклування (раз на тиждень). Виходячи із прийнятих у цивілізованому світі стандартів щодо обслуговування таких осіб, уже зараз треба
додатково залучати десятки тисяч соціальних працівників, медиків, психологів тощо.
Ступінь розвитку цивілізації безпосередньо пов’язаний із рівнем та
якістю піклування про ту частину суспільства, яка такого піклування потребує. Мова, в першу чергу, йде пропаліативних хворих, інвалідів та громадян,
які не здатні до самообслуговування, у зв’язку із похилим віком, важкими
захворюваннями, вадами розвитку або каліцтвом, і не мають рідних, які повинні та можуть забезпечити їм догляд і допомогу, у яких без піклування та
стороннього догляду, просто, немає шансів вижити.
Згідно законодавства України, піклування включає в себе цілий ряд видів послуг, а саме:
- безпосередньо соціальні послуги, серед яких: догляд за людьми,
включаючи годування, помивка, допомога в прибиранні приміщень, допомога в пересуванні, забезпечення продуктами харчування, гарячим харчуванням, одягом, транспортними послугами, виклик лікаря, придбання та
доставка медикаментів тощо;
- психологічні послуги – це надання консультацій з питань поліпшення взаємин з оточуючими та адаптація до соціального середовища, психологічна корекція або психологічна реабілітація, надання методичних порад
тощо;
- соціально-педагогічні послуги, які включають в себе виявлення та
сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб підопічних осіб, організацію індивідуального навчального та виховного процесів, дозвілля, спортивно-оздоровчої, а також залучення до роботи різноманітних закладів, громадських організацій, заінтересованих осіб тощо;
- медико-соціальні послуги, включаючи консультації щодо запобігання виникнення та лікування можливих соматичних, інфекційних та
психічних захворювань, збереження та зміцнення здоров’я, праце терапію
тощо;
- соціально-економічні послуги – задоволення матеріальних інтересів і потреб підопічних осіб, що реалізуються у формі надання натуральної
чи грошової допомоги, а також допомоги у вигляді одноразових виплат і
компенсацій тощо;
- юридичні послуги – надання консультацій з питань чинного законодавства, здійснення захисту прав та інтересів підопічних осіб, оформлення
правових документів, адвокатська допомога, юридичне представництво інтересів таких осіб у різних інстанція тощо;
- послуги з працевлаштування – пошук підходящої роботи, сприяння
у працевлаштуванні та соціальне супроводження тощо;
- послуги з професійної реабілітації осіб з обмеженими фізичними
можливостями;
- інформаційні послуги – надання інформації, необхідної для вирішення складної життєвої ситуації (довідкові послуги);
- розповсюдження просвітницьких та культурно-освітніх знань (просвітницькі послуги).
На сьогоднішній день кожну із цих послуг виконує представник окремої професії. Тобто, для того, щоб забезпечити виконання вищезазначеного
переліку треба залучити не менше шести спеціалістів вузького профілю:
соціального працівника, психолога, медика, юриста, менеджера по працевлаштуванню, економіста або бухгалтера та може ще кілька фахівців. На
жаль, дефіцит бюджетних коштів не дозволяє забезпечити повноцінне об-
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слуговування різними спеціалістами. А через це система соціально-медичної допомоги не забезпечує дотримання необхідних для цивілізованої країни
стандартів.
Виходом із ситуації, що склалася, має бути переорієнтація підготовки
кадрів на підготовку спеціалістів широкого профілю, які б могли виконувати
усі вищезазначені функції. Тим більше, перераховані вище функції не є такими, що не пов’язані між собою. Фахівець, який надає медичну допомогу
краще знає особливості догляду підопічного. Знаючи стан здоров’я, можна
прогнозувати та передбачити психологічні реакції та поведінку, правильно
орієнтуватись щодо необхідності прискорення підготовки заповітів, укладання різних угод тощо. Володіння навиками однієї професії дозволяє краще виконувати і суміжну із нею роботу. Працівник, що буде фахівцем із усіх
цих професій може краще виконувати свою роботу, ніж вузький спеціаліст
тільки одного напряму. Крім цього, концентрація функцій із соціально-медичного обслуговування в повноваженнях та обов’язках однієї особи є запобіжником проти шахрайства та зловживань. Адже не такі рідкі випадки,
коли під маскою соціального працівника, орудує шахрай. Чим менше людей
долучаються до обслуговування, тим більше можливостей контролювати
цих людей.
Таким чином, можна зробити висновок, що зараз на часі є нагальна потреба створення універсальних фахівців, спеціалістів широкого профілю, які
б могли забезпечити виконання, практично, усіх вищезазначених функцій
щодо соціально-медичного обслуговування людей похилого віку та паліативних хворих як вдома так і в закладах паліативної допомоги. А це значить,
що система освіти повинна чимскоріше вивчити можливість та розпочати
комплексну підготовку таких фахівців.
Очевидно, що майбутньому спеціалісту треба буде дати знання із багатьох профілів: соціальна робота, психологія, основи медицини та економіки,
культурно-просвітницька діяльність, базові педагогічні та юридичні знання.
Підготовку таких фахівців можна здійснювати у вищих закладах освіти соціально-педагогічної спеціалізації, де на серйозному рівні готуються кадри
із соціальної психології, культурно-просвітницької діяльності, економіки,
права. Такі виші мають базові кафедри, високий рівень фаху викладачів,
бази практики.
Впровадження підготовки фахівців із соціально-медичного обслуговування повинно починатись із розробки відповідного паспорту спеціаліста.
Треба чітко визначити функціональні обов’язки майбутнього працівника, обсяг знань, які йому будуть потрібні, сферу застосування, кількісну потребу
на найближчі роки. Назву спеціальності можна дати як «Соціально-медична діяльність». Необхідно провести ґрунтовні дослідження, а саме, проаналізувати статистику потреб у соціально-медичній допомозі та наявність
стаціонарних/інтернатних закладів, хоспісів/відділень паліативної медицини, бригад обслуговування на дому, інших форм, які на сьогоднішній день
покривають цю потребу; вивчити громадську думку, а також світовий та європейський досвід; провести прогнозні економічні розрахунки.
Особливу увагу слід приділити розробці навчального плану та програм,
які будуть включати різні курси та дисциплін. Велике значення має практика
студентів у закладах освіти, соціальної та медичної сфери, зокрема, в інтернатах та лікарнях для інвалідів, в закладах геріатричного профілю, хоспісах,
в територіальних центрах системи Мінсоцзахисту, що надають допомогу на
дому.
Серед вишів нашої країни, які можуть розпочати підготовку для впровадження нової спеціальності є Київський університет імені Бориса Грінченко. На сьогоднішній день цей заклад має один із найкращих потенціалів для
здійснення такої підготовки. Так, в складі Університету функціонує Інститут
психології та соціальної педагогіки, де уже здійснюється підготовка спеціалістів за такими спеціальностями як, зокрема, «Соціальна робота», «Практична психологія». В цьому підрозділі створені кафедри практичної психології, анатомії і фізіології людини. Також в складі Університету функціонує
Інститут лідерства та соціальних наук, де зібраний достатньо міцний науково-методичний потенціал з економічних дисциплін, інформаційного забезпечення. В Університеті достатньо потужна база для викладання правових
дисциплін. Керівництво Університету направило пропозиції до керівництва
міста Києва щодо створення свого підрозділу на базі діючих медичних училищ міста Києва. Цей підрозділ може бути створений як спільна експериментальна програма Головного управління охорони здоров’я та Головного
управління освіти і науки КМДА.
Вважаємо за доцільне прискорити подальшу роботу в напрямі створення нової спеціальності «Соціально-медична діяльність» та підготувати для
цього усі необхідні регламентуючі та навчально-методичні документи.
ПРОБЛЕМЫ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ В ПРАКТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧА В АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ
Ярославская С.Н.
Национальный медицинский университет имени А.А.Богомольца,
г.Киев, Украина.
Проблемы паллиативной медицины в педиатрии очень актуальны в
практике врача-анестезиолога в отделении интенсивной терапии, особенно
при не онкологической патологии. В данной проблеме больше вопросов, чем
ответов. Иногда сложно определить грань между паллиативной помощью и
интенсивной терапией.
Цель данной работы – поднять вопрос об оказании паллиативной помощи детям в отделениях интенсивной терапии.
Материалы и методы: работа основана на данных отделения интенсив-
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ной терапии Национальной детской клинической больницы ОХМАТДЕТ. За
последние 2 года в отделении находились 5пациентов которым требовалась
паллиативная помощь: поддержание жизненно-важных функций, длительное зондовое и парентеральное питание. Возраст пациентов-от 1 месяца
до 11 лет. У 2-х пациентов были аномалии развития желудочно-кишечного
тракта (атрезия тонкого кишечника), у 1 пациента-политравма с тяжелым
повреждением головного мозга, у 2х пациентов-вегетативное состояние
(развившееся, вследствии энцефалита), у одного из них исходное вегетативное состояние осложнилось кишечной непроходимостью и обструктивным бронхитом.
Результаты: дети с аномалией развития тонкого кишечника перенесли
несколько операций, находились на лечении в отделении интенсивной терапии 7 мес. и 1год и 23дня. Это требовало длительного зондового и парентерального питания дорогостоящими смесями и препаратами, тщательного
ухода, оказания психологической помощи родителям. В случае тяжелой
политравмы и энцефалита проводилась длительная искусственная вентиляция легких, мониторинг и коррекция жизненно-важных функций организма. Ребенок с вегетативным состоянием дважды поступал в отделение
интенсивной терапии по поводу кишечной непроходимости (оперативное
лечение) и в связи с развитием бронхообструктивного синдрома. Все случаи
закончились летально.		
Заключение: в отделении интенсивной терапии необходимы: палата
для оказания паллиативной помощи детям, мультидисциплинарный подход
к решению медико-психологических и правовых вопросов, дополнительное
финансирование, обучение медперсонала оказанию помощи данному контингенту больных.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПАЛІАТИВНОГО ДОГЛЯДУ ДІЛЬНИЧИМИ
МЕДСЕСТРАМИ ( З ДОСВІДУ РОБОТИ МЕДСЕСТЕР В КАНАДІ)
Ястремська С.О., Ліщенко Н.О.
Тернопільський державний медичний університет імені
І.Я.Горбачевського, м. Тернопіль, Україна; Агенція CarePartners,
Торонто, Канада
Мета. Вивчити досвід організації паліативного догляду виїзними бригадами медсестер у Канаді, їх функціональні обов’язки при догляді за інкурабельними хворими та можливості реалізації цього досвіду на теренах
України.
Методи дослідження. Бібліосемантичний, системного аналізу, клінікостатистичний, експертних оцінок, описового та комп’ютерного моделювання.
Основні результати. У Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я.Горбачевського уже не перший рік переймаються проблемами хоспісної та паліативної допомоги, долучаючись до міжнародних
партнерських проектів у цій царині. Прикладом стало стажування в одній
із канадських агенцій, що організовує роботу дільничих медсестер з паліативними хворими.
Система охорони здоров’я Канади має добру репутацію у всьому світі, зокрема, завдяки розробці теорії та впровадженню на практиці системи паліативного догляду за невиліковними хворими. Більшість канадійців,
як і українців, надають перевагу знаходитись вдома і прожити залишений їм час зі своїми рідними і близькими людьми. Тому в Канаді розвинена система надання паліативної допомоги медсестрами хворим на дому
(communitynurses). Звичайно ж, за бажанням хворого і залежно від його
стану, надаються різні види паліативного догляду. Це і денні стаціонари при
лікарнях і приватних агенціях, і хоспісні відділення в лікарнях, і окремі хоспіси для спокійного і, головне, безболісного відходу у вічність.
Безпосереднім лікуванням та доглядом за хворими на дому займаються приватні агенції, які отримують інформацію про хворих, необхідний обсяг
лікування і догляду від ССАС (центру громадської підтримки з догляду). Між
агенціями і центром ведеться цілодобовий обов’язковий зв’язок і звіт про
виконану роботу, стан хворого та необхідну допомогу. Кожна агенція щороку звітує перед центром про проведену роботу і що 5 років обов’язково проходить акредитацію і подає свій бізнес-проект. Агенції постійно конкурують
за кількість хворих. Чи обере їх центр для подальшої співпраці залежить від
того, скільки хворих охоплено доглядом даною агенцією, якої важкості хворі
обслуговуються медсестрами (ставка робиться на паліативних хворих), як
часто і які курси проводяться для медсестер.
Персонал однієї з таких агенцій (community nursing organization,
CarePartners) налічує 600 медичних сестер двох категорій: RN (медсестри,
що мають кваліфікацію бакалавра) і RPN (медсестри, які мають кваліфікацію
молодшого спеціаліста). Медсестри погруповані в команди. Кожна команда включає 4 медсестри-бакалавра і 3 медсестри - молодших спеціаліста,
також підключаються до роботи і сумісники на випадок заміни когось з
членів команди під час хвороби або відпустки. Кожна команда медсестер
обслуговує певну територію (за географічними межами: кількість вулиць,
будинків). Навантаження медсестри на ставку: три робочих дні на тиждень
(в тому числі 1 доба). Оплата праці проводиться за кількість здійснених візитів. Максимальна кількість візитів за день – 14.Для постійного зв’язку медсестри користуються пейджерами і мобільними телефонами, витрати на які
проводяться теж за рахунок роботодавця.
Висновки.
1. В Канаді створена і функціонує налагоджена система надання паліативної допомоги на дому, що дозволяє забезпечити ранню діагностику та
допомогу пацієнтам, які потребують паліативної допомоги, міждисциплінарною паліативною бригадою, значне місце в якій належить професійним

діям дільничних медсестер.
2. Доцільно провадити отриманий досвід організації паліативної допомоги на теренах України, починаючи з первинної ланки організації охорони здоров’я та організувати відповідне навчання для дільничних медичних
сестер.
НАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ
ЯщенкоЮ.Б., КондратюкН.Ю.
ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України»
(м. Київ, Україна)
Мета роботи: проаналізувати доступність населенню України паліативної допомоги із врахуванням демографічної ситуації.
Методи дослідження: аналітичний, бібліосемантичний, описовий.
Старіння населення, екологічні обставини, що погіршуються, відсутність етіотропного лікування злоякісних новоутворень не дозволяють будувати оптимістичних прогнозів про зниження рівня захворюваності злоякісними пухлинами і, зокрема, про зменшення числа хворих на поширені форми
злоякісних новоутворень.
Щорічно в Україні помирає близько 700 000 громадян, з них:
85% – помирають вдома
10% – в інших місцях
5% – в лікарнях.
В Україні зареєстровано 160 000 хворих на рак, помирає від онкологічних захворювань понад 100 000 осіб, 85 000 пацієнтів, які є невиліковними
хворими помирають у дискомфорті та страшних муках і лише 5 000 невиліковно хворих людей можуть знайти притулок в лікувальних установах
країни.
Всесвітня Організація Охорони здоров’я, формулюючи стратегію боротьби проти раку, серед чотирьох пріоритетних, найважливіших напрямів,
разом з первинною профілактикою, раннім виявленням та повноцінним лікуванням назвала і полегшення страждань хворих.
Експерти ВООЗ вважають, що тенденція до зростання захворюваності
раком зберігатиметься і ще дуже довгий час до 90% пацієнтів, що перебувають на онкообліку, будуть інкурабельні. За оцінкою експертів Всесвітньої
організації охорони здоров’я паліативної допомоги потребують не менше
75% онкологічних хворих.
Адекватний об’єм паліативної допомоги в лікувально-профілактичних
установах України надається на 523 ліжках, тобто тільки задовольняє лише
0,05% від реальної потреби. Іншим проводиться безсистемна медикаментозна терапія хронічного больового синдрому дільничними терапевтами за
місцем проживання пацієнтів.
Таблиця 1
Мережа лікарень «Хоспіс» системи МОЗ України* у 2011 р.
ПроведеВ т.ч.
СередАдміністра- Кільно всіма
ПостуКільРобота
сільньотивно-тери- кість
хворими
пило
кість
ліжка
ських
річні
заклаторіальна
ліжкодхворих
ліжок
жителів
ліжка
дів
одиниця
нів
Область
Волинська
1
25
25
165
54
8 672
346,9
Івано-Фран1
30
30
260
70
11 266 375,5
ківська
Львівська
1
30
30
97
14
11 022 367,4
Рівненська
1
45
11
79
49
1 454
32,3
Харківська
1
80
80
172
11
32 140 401,75
Херсонська
1
50
50
375
62
17 745 354,9
Україна
6
260
226
1 148
260
82 299 316,5
* – без врахування відділень на базі закладів інших типів та благодійних організацій
Висновки. Аналітичні матеріали про стан здоров’я населення вказують
на несприятливу демографічну ситуацію. Сьогодні, коли продовжується
зростання захворюваності злоякісними новоутвореннями і збільшується
число хворих з IV стадією раку та невпинно зростає епідемія СНІДу як ніколи
гостро постає необхідність подальшого розвитку та вдосконалення паліативної допомоги.
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Плани поверхів

План 1-ого поверху та території
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План 2-ого поверху

План 3-ого поверху
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План 4-ого поверху
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Повага до гідності людини
є її беззаперечним правом.
Василь Князевич

