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Привітання від ВГО «Українська ліга
сприяння розвитку паліативної
та хоспісної допомоги»

Шановні читачі!
Вітаю Вас із виходом першого номера інформаційного бюлетня «Паліативна допомога». Знаменно, що його вихід співпав із початком роботи Першого Національного Конгресу із паліативної допомоги. Це видання передбачене для ділення власним практичним
досвідом, висловлення пропозицій, ідей та обміну думками щодо майбутнього розвитку паліативної допомоги в Україні.
На сторінках бюлетня можна буде ознайомитись із законодавчими документами, що
регламентують надання допомоги на практиці, навчальними програмами для лікарів та
медсестер, будуть публікуватися наукові статті та дослідження з питань паліативної
допомоги.
Окрім того, видання може стати місцем дискусій та наукових пошуків у цій сфері та дотичних до паліативної допомоги напрямків: соціального, духовного, психологічного тощо.
Запрошуємо Вас до співпраці, сподіваємося на Вашу активну підтримку першого інформаційного видання з паліативної допомоги, як читачів та дописувачів.
З повагою —
Голова Правління
«Української ліги сприяння розвитку
паліативної та хоспісної допомоги»
Василь Князевич
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Бонн, 18 вересня 2012
Привітання від Європейської асоціації
з паліативної допомоги

Шановні учасники Конгресу!
Прогрес у розвитку паліативної допомоги спостерігається по всій Європі; нові послуги
та ініціативи розпочинаються в багатьох країнах. Хоча існує велика відмінність поміж різними європейськими країнами: деякі країни інтегрують чи інтегрували паліативну допомогу в свої системи охорони здоров’я. В той же час, в інших країнах працює декілька
піонерів у сфері паліативної допомоги, й сервіси знаходяться на початковому етапі. В Україні існує значна кількість пацієнтів, які потерпають від страждань, не мають доступу до
паліативної допомоги та залишаються без полегшення симптомів тяжкої хвороби. Адміністративні та правові норми перешкоджають використанню потужних ліків, таких як
опіоїди для лікування болю або ж задухи.
Як колишній президент Європейської Асоціації з паліативної допомоги, я радий передати вітання Першому Всеукраїнському Конгресу з паліативної допомоги. Місія Європейської асоціації з паліативної допомоги полягає в об’єднанні багатьох голосів, в формуванні
якісної системи в області паліативної допомоги, яка відповідає потребам пацієнтів та їх
сімей, а також для розробки й просування паліативної допомоги у Європі за допомогою
інформування, освіти та наукових досліджень з використанням мультипрофесійного підходу.
Перший Всеукраїнський Конгрес буде великим кроком на шляху до цих цілей в Україні.
Європейської Асоціації з паліативної допомоги співпрацює з іншими великими ініціативами, які визнають паліативну допомогу як одне з прав людини, які усвідомлюють необхідність доступу до адекватної паліативної допомоги для всіх пацієнтів, які її потребують.
Ми від щиро вітаємо учасників Конгресу та запрошуємо слухати і вчитися, обговорювати й розробляти, впроваджувати систему паліативної допомоги, коли Ви повернетеся
додому.

Prof. Dr. Lukas Radbruch
(Past-President)
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Вітання Human Rights Watch:
26 вересня 2012

Учасникам Першого Національного Конгресу
з паліативної допомоги

Шановні колеги!
Я дуже радий вітати Вас на Першому Національному Конгресі з паліативної допомоги!
Декілька років тому я відвідував Україну в рамках проведення дослідження Human
Rights Watch щодо надання паліативної допомоги та догляду за пацієнтами з хронічним
болем. Ми дізналися про багато перешкод: нестачу таблетованого морфіну, регуляторних
документів щодо обігу опіоїдних анальгетиків в медичній сфері, які є одними з найсуворіших в світі, та медичних працівників, які володіють необхідними знаннями та навичками
для забезпечення знеболення. Не дивно, що пацієнти та їх родини розповідали нам історії
про приголомшливо нестерпні страждання.
Проте, я поїхав з України з надією. Я відчував, що зміни не за горами. Я спілкувався з
лікарями та медперсоналом, які були дуже стурбовані щодо долі їх пацієнтів. Я розмовляв
з посадовцями з служби контролю за наркотиками і вони без вагань казали, що законодавство щодо обігу контрольованих препаратів в України має бути змінено. Я спілкувався з
посадовими особами у сфері медицини, які розуміли необхідність використання таблетованого морфіну. Так само, я вів розмову з правозахисниками та активістами громадянських
організацій — й вони висловлювали свою готовність проводити кампанії для захисту прав
людей з невиліковними хворобами.
Я вірю, що Перший національний Конгрес з паліативної допомоги є іще одним кроком
України в напрямку до забезпечення людей з невиліковними хворобами якісною паліативною допомогою та збереження їх людської гідності до кінця.
Бажаю Вам плідних та надихаючих двох днів роботи!
З повагою,
Діедерік Лохман
Виконавчий директор
За напрямком Здоров’я та права людини
Human Rights Watch
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Нормативно-правові засади надання паліативної допомоги
Підготували: Ольга Коллякова, Леся Брацюнь, Ксенія Шаповал
Головний спеціаліст відділу високо спеціалізованої медичної допомоги Департамент
реформ та розвитку мед допомоги МОЗ України
Виконавчий директор ВГО «Всеукраїнська ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги»
Координатор Міжнародної ініціативи «Паліативна допомога» Міжнародного Фонду
«Відродження»
Затверджені нормативно-правові документи, які регламентують надання паліативної допомоги невиліковно хворим пацієнтам в Україні:
1. Закон України «Основи законодавства про охорону здоров’я» (Закон України «Про
внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров'я щодо удосконалення
надання медичної допомоги» вiд 07 липня 2011 № 3611-VI).
Стаття 35-4. Паліативна допомога
На останніх стадіях перебігу невиліковної захворювань пацієнтам надається паліативна
допомога, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних
страждань пацієнтів, а також надання психосоціальної і моральної підтримки членам їх сімей.
Паліативна допомога надається безоплатно за направленням закладу охорони здоров’я,
в якому пацієнтові надавалася вторинна (спеціалізована) чи третинна (високоспеціалізована) медична допомога, з яким укладено договір про медичне обслуговування населення.
Порядок надання паліативної допомоги та перелік медичних показань для її призначення визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.
2. Закон України «Про затвердження Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2012 року»
3. Закон України «Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на
СНІД на 2009-2013 роки»
4. Наказ МОЗ України від 23 лютого 2000 року N 33 «Про штатні нормативи та типові
штати закладів охорони здоров'я». Тимчасові штатні нормативи медичного, управлінськодопоміжного персоналу міських лікарень «Хоспіс» (Додаток №50).
5. Наказ МОЗ України від 03 липня 2007 року № 368 «Про затвердження Клінічного
протоколу надання паліативної допомоги, симптоматичної та патогенетичної терапії хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД».
6. Наказ МОЗ України від 27 грудня 2007 року № 866 «Про затвердження примірних
положень про хоспіс та відділення паліативної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД».
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7. Наказ МОЗ України від 17 квітня 2008 року № 210 «Про створення Координаційної
Ради з паліативної та хоспісної допомоги при МОЗ України».
8. Наказ МОЗ України від 11 липня 2010 року №483 «Про затвердження Примірного
положення про лікарню «Хоспіс» (відділення, палату паліативного лікування) для хворих
на туберкульоз».
9. Наказ МОЗ України від 4 листопада 2011 року № 755 «Про затвердження Положення
про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та положень про його підрозділи».
Пункт 2.2.4. Амбулаторія надає паліативну допомогу пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, у тому числі забезпечує виконання знеболювальних заходів з використанням наркотичних речовин.
10. Наказ МОЗ України від 25 квітня 2012 року № 311 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації паліативної медичної допомоги
при хронічному больовому синдромі».
11. Наказ МОЗ України від 15 липня 2011 року № 420 «Про затвердження Методичних
рекомендацій щодо розрахунку потреби населення у медичній допомозі». Пункт 5 містить
формулу розрахунку потреб у паліативній допомозі.
Нормативно-правові документи з паліативної допомоги, які знаходяться на громадському обговоренні або на етапі затвердження:
1. Проект Наказу МОЗ України «Про організацію надання паліативної допомоги в Україні», розроблений МОЗ України, Лігою сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги, експертами з паліативної допомоги з різних регіонів.
2. Проект Постанови Кабінету Міністрів України «Про обіг наркотичних та психотропних речовин, їх прекурсорів в медичній сфері». Постанова розроблена спільними зусиллями Державною службою з контролю за наркотиками, Міністерством внутрішніх
справ, Міністерством охорони здоров’я, Лігою сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги, МФ «Відродження» експертами з паліативної допомоги з різних регіонів
України. Проект Постанови можна віднати тут: http://www.apteka.ua/article/136003
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Біла книга стандартів та норм паліативної допомоги у Європі
(оглядовий витяг з частини 1 Білої книги)

Рекомендації Європейської асоціації паліативної допомоги
Автори: Саскія Юнгер, Шейла Пейн, Лукас Ребрах
Європейська Асоціація паліативної допомоги

Редагування: д-р Вікторія Тимошевська
Директор програми «Громадське здоров’я» Міжнародного Фонду «Відродження»

Переклад: Сергій Дьома
Підготувала: Ксенія Шаповал
Координатор Міжнародної ініціативи «Паліативна допомога» Міжнародного Фонду
«Відродження»

1. Контекст
Сучасний хоспісних рух розпочався із заснуванням Хоспісу Св. Крістофера у Лондоні
у 1967 році леді Сіселі Саундерс. Проте, у 1975 році Бальфур Маунт під час пошуку приміщення для нового стаціонару в Монреалі, Канада, звернув увагу на плутанину у термінах в
цій сфері. В той час у франкомовній Канаді термін «хоспіс» вже використовувався в іншому
контексті. Так виникає термін «паліативна допомога».
З тих пір як по всьому світові почала розвиватися паліативна допомога, тривають суперечки щодо спільної термінології. Її відсутність заважає становленню міжнародних стандартів та норм. Європейська асоціація паліативної допомоги провела дослідження щодо
розвитку паліативної допомоги у європейських країнах. Робоча Група, очолювана Карлосом Сентено та Девідом Кларком, оприлюднила результати дослідження в Атласі паліативної допомоги ЄАПД, вперше видавши достовірні дані для порівняння стану розвитку
паліативної допомоги у різних європейських країнах. Ця оцінка виявила спільне та відмінне у структурі надання паліативної допомоги. Різні підходи та трактування суті паліативної допомоги виникають через різне розуміння базових концепцій та термінів.
ЄАПД зараз висуває пропозиції щодо створення спільної європейської термінології,
шляхом знаходження консенсусу із національними Асоціаціями. Норми надання допомоги
мають визначатися на базі цієї консенсусної термінології. Правила щодо норм та стандартів є необхідними не тільки для медичних працівників, які працюють у хоспісних та паліативних закладах, але також для осіб, які приймають рішення у галузі охорони здоров’я та
відповідають за існування адекватного доступу до послуг паліативних пацієнтів.
З постійним розвитком паліативної допомоги в Європі, особи, які приймають рішення,
мають визначати, не тільки де й коли треба розвивати послуги паліативної допомоги, але
й яким чином вони мають структуровані. Відповідна структурна якість є передумовою високої якості допомоги. Адміністратори та політики, які уповноважені приймати рішення,
прагнучи якнайкращого співвідношення «вартість-ефективність», намагатимуться скоротити кількість працівників в сфері паліативної допомоги або витрати на оплату їх праці.
Надавачі ж послуг вестимуть переговори щодо адекватної кількості персоналу, необхідної
для високої якості допомоги. У цьому конфлікті обидві сторони потребуватимуть правил
щодо структурної якості.
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В даному документі ЄАПД презентує норми щодо структурної якості надання паліативної допомоги амбулаторно та у стаціонарі. Біла книга враховує різні концепції, які існують
у європейських країнах. Стандарти визначають мінімальні вимоги до умов надання паліативної допомоги (мінімальні стандарти), норми — визначають вимоги для надання найбільш якісних послуг (взірцеві норми). Коли надання паліативної допомоги
відбуватиметься за нормами — можна з впевненістю очікувати високої якості послуг.
2. Методологія
Норми ЄАПД зазначають як слід працювати, аби надавати паліативну допомогу високої
якості. Але служби, які на сьогодні не відповідають одній або більше з зазначених норм,
з огляду на місцеві або регіональні особливості, не мають бути дискриміновані. Беручи до
уваги розбіжності у системах охорони здоров’я та розбіжності у культурних контекстах,
здається неможливим узгодити стандарти між національними асоціаціями більш ніж
20 країн. Натомість, консенсус щодо норм здається реалістичним.
Рада Директорів ЄАПД надала повноваження підготувати цей документ комісії авторів
(Саскія Юнгер, Шейла Пейн та Лукас Редбрах). Чернетку рукопису прочитали та надали
коментарі експерти з самої ЄАПД (Франко Де Конно, Карл-Йоганн Фюрст, Джефрі Хенкс,
Айріні Хігінсон, Стейн Кааса, Філ Ларкін, Фрідеман Наук). З урахуванням коментарів цих
експертів першу версію було перероблено та надіслано членам Ради ЄАПД з числа членів
національних асоціацій. Коментарі від національних асоціацій було отримано за допомоги
методу Дельфі: вони мали визначити рівень згоди або незгоди із кожною запропонованою
нормою. Представники 35 різних національних асоціацій паліативної та хоспісної допомоги з 22 європейських країн брали участь у процедурі досягнення консенсусу. Використовуючи коментарі, отримані завдяки методу Дельфі, було підготовлено кінцевий варіант
документу. Цю фінальну версію було представлено на розгляд Ради Директорів ЄАПД та
затверджено у якості офіційного документу, який представляє позицію Асоціації.
2.1. Визначення норм
Норми можуть розроблятися на національному та регіональному/місцевому рівнях.
Національний рівень представляє уніфіковану стратегію розвитку та контролю. На регіональному або місцевому рівні національні норми адаптовані до специфічних характеристик відповідних регіонів або інституцій. Очевидно, що найкращим підходом є комбінація
двох стратегій. Запровадження норм передбачає ретельні консультації та узгодження зі
всіма залученим учасниками з метою забезпечення дієвості та релевантності норм.
Цілі та завдання норм паліативної допомоги:
• Сприяти якості та скорочувати розбіжності у нових та існуючих програмах
• Розвивати та заохочувати безперервний характер допомоги у всіх закладах
• Створювати умови для партнерської співпраці між програмами паліативної допомоги, хоспісами, громадами та широким колом інших закладів охорони здоров’я
• Сприяти розвиткові та постійному вдосконаленню програм клінічної паліативної
допомоги
• Затвердити уніфіковані визначення головних елементів паліативної допомоги, які
сприяють якості, послідовності та надійності цих послуг
• Визначити цілі щодо доступу до якісної паліативної допомоги на національному рівні
• Сприяти ініціативам вимірювання досягнутого прогресу та підвищення якості.
2.2. Головні сфери застосування норм у паліативній допомозі
Цей документ описує наступні головні елементи паліативної допомоги:
• Визначення та термінологія паліативної допомоги та хоспісної допомоги
• Спільні цінності та філософія
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• Рівні надання допомоги
• Групи пацієнтів
• Послуги (служби) та заклади
Інші головні сфери — такі як наявність та доступність послуг; освіта медичних працівників;
клінічний аудит та стандарти документування; освіта та обізнаність громадськості; а також
дослідницька робота — не були включені до цього документа, й будуть висвітлюватися окремо.
2.3. Консенсус
Процес утворення консенсусу стосовно норм якісної паліативної допомоги у Європейському Союзі складний через різноманітність у наданні послуг у різних країнах. Деякі типи
послуг розвинуто тільки у певних країнах. Наприклад, дослідження робочої групи ЄАПД
виявило, що серед 52 європейських країн тільки у 5 існують добре розвинуті та розгалужені
мережі стаціонарних хоспісів. На противагу цьому, в інших країнах є набагато більший відсоток лікарських команд, які надають послуги вдома. Виникає питання, чи спільний підхід
буде справедливим до різноманітних регіонально, географічно та культурно надавачів послуг паліативної допомоги.
3. Термінологія
Спроба вивчити та порівняти системи паліативної та хоспісної допомоги у Європі виявила що термінологія є надзвичайно різноманітною. Розбіжності у термінології з’являлися
не тільки у науковій літературі, як у текстах законів, урядових постановах та висновках
експертів відповідних асоціацій. Наприклад, використання різних терміні що відносяться
до медичних галузей науки: «хоспіс», «хоспісна допомога», «безперервний догляд (continuing care)», «догляд наприкінці життя», «танатологія», «допомога, спрямована на створення комфорту», «підтримуюча допомога». Окрім того, різні терміни можуть походити з
різних культурних контекстів. Наприклад, у німецькій мові немає точного еквіваленту для
терміну «паліативна допомога», й таким чином «Palliativmedizin» використовується для
позначення паліативної допомоги та паліативної медцини. Це синонімічне використання
терміну «Palliativmedizin» (паліативної медицини) та «паліативної допомоги» викликало
занепокоєння у Німеччині. Тому деякі експерти використовують англомовний термін «паліативна допомога (palliative care)» аби відрізнити її від паліативної медицини. Тільки у
минулому році термін «Palliativversorgung» почав використовуватися синонімічно до паліативної допомоги. Така ситуація спостерігається не лише в Німеччині (див. Таблицю 1).
Очевидно, що ефективний підхід до якісної паліативної допомоги вимагає однозначного використання термінів, що висуває у якості передумови спільну згоду щодо визначень
цих термінів.
Усвідомлюючи, що досягнення повного консенсусу буде неможливе в рамках існуючого
розмаїття мов та культур у Європі, ЄАПД використовуватиме наступні робочі дефініції паліативної допомоги та хоспісної допомоги.
3.1. Паліативна допомога — це активна всеохоплююча допомога пацієнту, чия хвороба не
піддається лікуванню, спрямованому на одужання. Контроль болю та інших симптомів,
а також соціальних, психологічних та духовних проблем є найбільш важливими.
• Паліативна допомога є міждисциплінарним видом допомоги й охоплює пацієнта,
сім’ю та громаду.
• Паліативна допомога пропонує найбільш базову концепцію допомоги — а саме, забезпечення потреб пацієнта, де б він не знаходився — вдома чи у лікарні.
• Паліативна допомога стверджує життя й сприймає помирання як природній процес;
вона ані пришвидшує, ані відтерміновує смерть. Її метою є збереження найвищої якості
життя пацієнта до моменту смерті.
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Таблиця 1. Традиційні терміни для позначення «паліативної допомоги» у європейських країнах
Країна

Терміни для «паліативної допомоги»

Інші терміни

Не дивлячись на розбіжності, дефініція ЄАПД терміну «паліативна допомога» у Європі,
мала уніфікуючий вплив на організації паліативної допомоги у багатьох європейських країнах. Дефініція ЄАПД має незначні відмінності порівняно з визначенням Всесвітньої
Організацією Охорони Здоров’я (ВООЗ), яке подано нижче.
Паліативна допомога є підходом, який вдосконалює якість життя пацієнтів та їх
родин, які мають справу із хворобою, що загрожує життю, шляхом попередження та
полегшення страждання завдяки ранньому виявленню та оцінці, а також лікуванню
болю та полегшення інших фізичних симптомів хвороби, задоволення психо-соціальних та духовних потреб.
3.2. Хоспісна допомога має надаватися особі, як цілісній особистості, маючи на меті задоволення всіх потреб — фізичних, емоційних, соціальних, духовних тощо. Вдома, у центрах
денного догляду та у хоспісах, допомога надається особі, яка знаходиться наприкінці життя
та тим, хто нею опікується. Медичний персонал та волонтери працюють у складі мультидисциплінарних професійних команд й надають допомогу, яка базується на індивідуальних
потребах та особистому виборі, прагнучи забезпечити повне знеболення, збереження гідності, спокій.
Стосовно визначення хоспісної допомоги існує набагато менше консенсусу, аніж стосовно паліативної допомоги. Здається, існують фундаментальні відмінності у розумінні
хоспісної допомоги та паліативної. У деяких країнах чітко відрізняють хоспісну та паліативну допомогу, в інших ці терміни використовуються синонімічно. Якщо робиться
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розрізнення, воно може стосуватися інституційної інфраструктури. Так, хоспісна допомога надається закладі паліативної допомоги «Хоспіс», паліативна у палатах звичайної
лікарні.
Проте, ця відмінність може стосуватися показань для госпіталізації або типу втручань,
які пропонуються. Використовуючи цю схему, у Німеччині, наприклад, відділ паліативної
допомоги як частина лікарні першочергово має на меті втручання для ліквідації кризового
стану та медичної стабілізації, у той час як стаціонарний хоспіс надає допомогу наприкінці
життя для пацієнтів, яким не має можливості надавати допомогу вдома.
У деяких країнах, подібне розрізнення робиться для послуг поза стаціонаром. У Німеччині послуги надання паліативної допомоги вдома зосереджено на сестринській допомозі,
у той час як хоспісні послуги, які надаються вдома, здебільшого забезпечують психо-соціальну підтримку з боку волонтерів.
У деяких країнах значення хоспісу представляє філософію допомоги (піклування, догляду), а не визначає тип закладу. Наприклад, у Німеччині хоспісна робота це допомога,
яка виникла з зсередини громади, й значно залежить від залучення волонтерів; у той час
як паліативна допомога та паліативна медицина, сприймалися як медичні галузі.
Ми ж вживатимемо термін «паліативна допомога» для позначення як хоспісної так
й паліативної допомоги.
4. Філософія паліативної допомоги
Незважаючи на відмінності у підходах до паліативної допомоги у різних країнах, у літературі можна ідентифікувати низку спільних цінностей та принципів, які було визнано
та схвалено. Всюди у європейських країнах експерти у галузі паліативної допомоги визнали
низку спільних цінностей, у тому числі цінність автономії та гідності пацієнта, потребу
в індивідуальному плануванні та прийнятті рішень, холістичному (цілісному) підході тощо.
4.1. Автономія
У паліативній допомозі визнається цінність кожної особи у якості автономної та унікальної індивідуальності, й до неї ставляться із повагою. Допомога надається тільки у тому
випадку, якщо пацієнт та/або родина готові її отримувати. В ідеалі, пацієнт зберігає здатність власноруч приймати рішення щодо місця отримання допомоги, у виборі варіантів
лікування та доступ до спеціалізованої паліативної допомоги.
Пацієнти повинні мати право приймати рішення за власним бажанням. Це вимагає надання пацієнтові достовірної інформації стосовно діагнозу, прогнозу, варіантів лікування
та допомоги.
Проте, триває дискусія щодо етичної проблеми, коли пацієнт не здатен або не бажає
приймати рішення, й інформація та повноваження приймати рішення переходять до родини або медичного персоналу, який надає паліативну допомогу. На досягнення рівноваги
поміж автономією пацієнта та зовнішньою, несанкціонованою пацієнтом допомогою (protective care) впливають культурні фактори.
4.2. Гідність
Паліативна допомога має надаватися з повагою, відкрито та чуттєво, із розумінням
ставлячись до особистих, культурних та релігійних цінностей, вірувань та практик,
законів кожної країни та родини.
4.3. Відношення між пацієнтом та медичними працівниками
Персонал, який надає паліативну допомогу, має підтримувати відносини, спрямовані на співпрацю, з пацієнтами та членами їх родин. Пацієнти та члени їх родин є важливими партерами у плануванні допомоги та лікуванні.
13

Паліативна допомога дотримується салютогенетичного підходу (орієнтованого на здоров’я, а не на хворобу) із окремим наголосом на ресурсах та здатностях пацієнтів, а не на
труднощах. Підхід, орієнтований на стійкість (resilience), останнім часом здобуває все
більшу популярність. Під стійкістю ми тут розуміємо здатність пацієнтів сприймати невиліковну хворобу та пов’язані із цим проблеми, а також зміну життєвої перспективи з огляду
на обмежений прогноз життя. Концепція стійкості пропонує зміну парадигми. У той час,
як концентрація на симптомах, ризиках, проблемах та вразливості є орієнтованою на недоліки, концентрація на стійкості є орієнтованою на наявні ресурси. Стійкість підкреслює
важливість концепції громадського здоров’я та утворює партнерський зв’язок між пацієнтами, професіоналами та громадськими структурами.
4.4. Якість життя
Головна мета паліативної допомоги полягає у досягненні, підтримці, збереженні та
покращенні якомога вищої якості життя. Формат допомоги пацієнту залежить від
рівня якості життя, який визначається самим пацієнтом.
4.5. Ставлення до життя та смерті
Паліативна допомога прагне ані пришвидшити смерть, ані затримати її.
До сфери відповідальності паліативної допомоги не слід включати евтаназію та самогубство за посередництвом лікаря. Мають бути визнані цінність життя, природній процес
смерті, та той факт, що обидва ці фактори сприяють особистому росту та самоусвідомленню.
4.6. Комунікація
Добрі навички комунікації є необхідною передумовою для надання якісної паліативної допомоги. Комунікація стосується взаємодії між пацієнтом та медичними працівниками, але також між пацієнтами та членами родини, а крім того між
професіоналами різних галузей системи охорони здоров’я та служб, залучених до надання допомоги.
Незадоволення та скарги щодо допомоги часто можуть бути спричинені неефективною
комунікацією ніж невідповідним наданням послуг, у той час як є докази того, як ефективна
комунікація вдосконалювала якість допомоги пацієнту. Комунікація у паліативній допомозі
є дещо значно більше, аніж простий обмін інформацією. Розглядаються важкі, й часом болючі проблеми, що вимагає часу, самовіддачі та щирості. Для спеціалістів з паліативної допомоги може бути складним завданням, з одного боку, донести чесну та повну інформацію,
та, з іншого боку, поважати почуття пацієнта та членів родини щодо надії на одужання, не
дивлячись на близьку смерть. Мають бути запроваджені відповідні передумови для налагодження ефективної комунікації, у тому числі, навчання та освіта, відповідна територія та необхідне обладнання території, час для спілкування з пацієнтами та їхніми родинами, обміну
думками між членами команди, доступ до сучасних інформаційних технологій тощо.
4.7. Освіта для громадськості
Рада Європи наголошує, що надзвичайно важливо створити атмосферу позитивного
ставлення до паліативної допомоги у країнах-членах Європейського Союзу. Тому, надзвичайно важливо зміцнити ресурси громади та сприяти профілактичній охороні здоров’я,
що допоможе майбутнім поколінням менше боятися процесу помирання та відчуття
втрати, з якими стикаємося усі ми.
4.8. Мультипрофесійний та міждисциплінарний підхід
Робота у складі команди вважається центральним компонентом паліативної допомоги. Команда професіоналів складається з представників різноманітних медичних
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та немедичних професій та дисциплін, які працюють разом для надання та/або вдосконалення допомоги пацієнтам відповідно до їхнього стану. Склад мультипрофесійної
команди може відрізнятися у залежності від багатьох факторів, у тому числі груп пацієнтів, яким надаються послуги, обсягу допомоги та місцевості.
Паліативна допомога повинна надаватися у рамках мультипрофесійного та міждисциплінарного підходу. Хоча паліативно-орієнтований підхід до допомоги може бути реалізовано однією особою з вузькою спеціалізацією у професії або дисципліні, складність
спеціалізованої паліативної допомоги (див. Розділ 5, «Рівні паліативної допомоги») вимагає постійної комунікації та співпраці між представниками різноманітних професій та дисциплін для надання фізичної, соціальної та духовної підтримки.
Виявилося, що мультипрофесійний підхід знижує загальну вартість надання допомоги
за рахунок зменшення часу, який пацієнти проводять у відділеннях лікарень для тяжко хворих. Нещодавнє дослідження підтвердило дані про позитивний ефект праці команд паліативної допомоги, найбільший ефект досягався у сфері знеболення та контролю симптомів.
Розширення складу команди може бути проведено гнучко, виходячи з потреб пацієнта.
Відповідно, мінімальна команда може складатися з лікаря загальної практики та спеціалізованої медичної сестри. Проте, у більшості випадків до команд залучаються соціальні працівники, психологи та/або волонтери. Рада Європи рекомендує аби лідерську роль у
кожному підрозділі спеціалізованої команди паліативної допомоги обіймав досвідчений
професіонал із відповідною кваліфікацією у сфері паліативної допомоги.
4.9. Горе та відчуття втрати
Паліативна допомога пропонує підтримку членам родини та іншим близьким протягом
перебігу хвороби пацієнта, допомагає підготуватися до втрати та продовжує надавати підтримку, пов’язану з втратою, й у разі потреби — після смерті пацієнта. Послуги з підтримки
після втрати вважаються одним з головних компонентів паліативної допомоги. Послуги,
пов’язані із втратою та інші послуги мають бути доступним для родини після смерті
пацієнта.
Подяки
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Таблиця 1. Диференційована система служб паліативної допомоги*
Паліативна допомога

Невідкладна
допомога

Інтеграція
паліативного
підходу у медичній
допомозі

Підтримка спеціалістів для
загальної паліативної допомоги

Спеціалізована
паліативна допомога

Лікарня

Служби
волонтерів
у хоспісах

Команди
з підтримки
надання
паліативної
допомоги
у лікарнях

Відділення паліативної
допомоги

Команди
надання
паліативної
допомоги
вдома

Стаціонарний хоспіс

Довготермінова Заклад сестринської
допомога
допомоги, будинок
для літніх людей

Допомога
вдома

Лікарі загальної
практики

Команди надання
паліативної допомоги
вдома, центри денної
допомоги
17

Обеспечение сбалансированности национальной политики в отношении
контролируемых веществ: рекомендации по обеспечению наличия
и доступности контролируемых лекарственных средств
Резюме
Підготувала: Ксенія Шаповал
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Дэвид Прейл, «Помоги хосписам» (Help the Hospices), Великобритания; Рик Лайнс, Международная ассоциация снижения вреда, Великобритания; Мари Элен Шутьенс, Утрехтский университет, Нидерланды
Перевод: Всемирная организация здравоохранения.
Документ «Обеспечение сбалансированности национальной политики в отношении
контролируемых веществ: рекомендации по обеспечению наличия и доступности контролируемых лекарственных средств» представляет собой руководство по разработке политики и законодательных норм касательно вопросов наличия, физической и
экономической доступности и контроля лекарственных средств, изготовленных на основе
веществ, подпадающих под действие международных конвенций о контроле над наркотиками, далее именуемых «контролируемыми лекарственными средствами». Оно охватывает
«все контролируемые лекарственные средства», однако особое внимание при этом уделяется основным лекарственным средствам. Контролируемые лекарственные средства играют важную роль в различных областях медицины, включая устранение боли, лечение
опиоидной зависимости, неотложную акушерскую помощь, психиатрию и неврологию.
Несмотря на то, что вопросы обеспечения наличия, физической и экономической доступности контролируемых лекарственных средств актуальны для всех стран, в большинстве стран они являются достаточно спорными. Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ) призывает правительства, представителей гражданского общества и другие заинтересованные стороны приложить все возможные усилия для того, чтобы политика в отношении контролируемых лекарственных средств служила на благо общественного
здоровья. Максимально полезной («сбалансированной») для общественного здоровья ВОЗ
считает ситуацию, в которой достигнут оптимальный баланс между максимально открытым доступом к препаратам для рационального использования их в медицинских целях и
минимизацией злоупотребления ими. Данными рекомендациями могут пользоваться представители директивных органов, научного сообщества, гражданского общества и иные
лица, чья область деятельности или интересов связана с наркоконтролем или общественным здравоохранением, — в целях более полноценного использования контролируемых
лекарственных средств и принесения пользы большему числу пациентов вследствие их
рационального использования.
Все страны несут в отношении данных лекарственных средств двойную обязанность,
имеющую под собой правовые, политические, медицинские и моральные основания. Дан18

ная двойная обязанность призвана обеспечить доступность этих веществ для их медицинского применения и защитить население от злоупотребления ими и зависимости от них.
Страны должны стремиться к выработке политики, которая призвана в перспективе достичь обеих целей, иными словами, «сбалансированной политики».
Главная правовая основа данного обязательства заложена в международных конвенциях о контроле над наркотиками. Правовые принципы, обосновывающие обязанность
национальных правительств обеспечивать доступность лекарственных средств для медицинских целей, также отражены в нескольких правовых документах, формулирующих
международное право на здоровье. Политические основания можно обнаружить в нескольких Целях развития тысячелетия, достичь которые без применения контролируемых лекарственных средств не представляется возможным. С точки зрения общественного
здравоохранения, возможна различная общественная польза, включая экономию средств
и снижение распространения инфекционных заболеваний. Неоспоримо, что на органах
государственной власти лежат моральные обязательства по предотвращению страданий
и смерти людей, если этого можно каким-либо образом избежать.
Тем не менее, по оценкам ВОЗ, ежегодно десятки миллионов людей болеют, страдают
от умеренной или сильной боли и, в конечном итоге, умирают по причине того, что не
могут получить доступ к контролируемым лекарственным средствам. Среди них:
• 1 миллион пациентов на последней стадии ВИЧ/СПИД;
• 5,5 миллионов больных на последней стадии рака;
• 0,8 миллиона пациентов с травмами, полученными в результате несчастных случаев
или насилия;
• пациенты, страдающие хроническими заболеваниями;
• пациенты, перенесшие хирургическое вмешательство;
• роженицы (110 миллионов родов ежегодно);
• больные дети;
• 130 000 новых случаев заражения ВИЧ и не установленное количество случаев заболевания другими передаваемыми через кровь инфекциями, которых можно было бы избежать;
• 75 000 женщин, умирающих во время родов.
В документе содержится 21 рекомендация по работе над улучшением ситуации с наличием, физической и экономической доступностью контролируемых лекарственных
средств, применимая к национальной политике.
Незаменимость контролируемых лекарственных средств в современной медицине
Анальгезия
Специалисты практически всех областей медицины постоянно сталкиваются с болью:
в общей практике, при паллиативном уходе, в онкологии, терапии, гематологии, хирургии
и т.д. От боли страдают больные раковыми заболеваниями, ВИЧ-инфекцией, серповидноклеточной анемией и люди, перенесшие хирургические операции или травмы.
Онкологические больные могут нуждаться в обезболивании на любой стадии заболевания. Более чем две трети больных на поздних стадиях рака и около половины всех больных на поздних стадиях ВИЧ/СПИДа страдают от умеренных и сильных болей.
В родовспоможении женщинам может требоваться обезболивание во время родов и операций, а также в послеоперационный период.
Обезболивание должно быть составной частью лечения всех этих пациентов. Пероральные опиоиды являются главными средствами устранения умеренной и сильной боли,
и некоторые из них отнесены к основным лекарственным средствам. Парацетамол (ацетаминофен), ацетилсалициловая кислота, нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) при монотерапии и опиоидные анальгетики слабого действия (трамадол,
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кодеин), как правило, не слишком эффективны в случае умеренной или сильной боли.
НПВП могут вызывать серьезные побочные действия и, при применении на постоянной
основе, должны использоваться с осторожностью. Несмотря на вековую историю фармацевтической химии, подходящей альтернативы сильнодействующим опиоидам для облегчения умеренной и сильной боли до сих пор не найдено.
Неустраненная боль может привести к ухудшению качества жизни человека во всех ее
аспектах, отрицательно сказываясь на его эмоциональном и физическом состоянии и способности к функционированию в обществе. Невыносимая боль может даже заставить человека желать скорейшего наступления смерти.
Безопасность контролируемых лекарственных средств
Необходимо признание того факта, что при рациональном использовании контролируемых лекарственных средств в медицинских целях они совершенно безопасны. Известно, что опиоидные анальгетики, принимаемые в соответствии с рекомендованным
режимом дозирования, не представляют собой опасности, и страх внезапной смерти или
развития зависимости от них совершенно необоснован. Систематический анализ результатов проведенных исследований показал, что лишь 0,43% пациентов, в анамнезе которых
отсутствовала наркотическая зависимость, при назначении им лечения опиоидными
анальгетиками для снятия боли злоупотребили прописанным им фармацевтическим препаратом, и лишь у 0,05% пациентов развился синдром зависимости. Это может объясняться постулируемым нейробиологическим механизмом.
Наличие препаратов в настоящее время
Общемировое потребление опиоидов значительно выросло после 1986 года, после того
как ВОЗ предложила свою «лестницу обезболивания» при раковых заболеваниях. Тем не
менее, данный рост был отмечен лишь в некоторых, по большей части, развитых странах,
в которых проживает лишь малая часть населения мира. Согласно имеющимся оценкам,
80% мирового населения не имеет возможности получения морфина для устранения боли
Факторы, препятствующие обеспечению наличия, физической
и экономической доступности лекарственных средств
Прошло уже почти сто лет с момента вступления в силу первой международной конвенции о контроле над наркотическими средствами, и уже в течение практически 50 лет
действуют конвенции о контроле над наркотиками, устанавливающие двойную обязанность обеспечивать адекватную доступность контролируемых лекарственных средств и
предотвращать ненадлежащее их использование. Тем не менее, задаче предотвращения
злоупотребления контролируемыми веществами уделялось и уделяется гораздо больше
внимания, чем задаче обеспечения надлежащей их доступности для использования в медицинских и научных целях, что привело к принятию странами законов и нормативноправовых актов, неуклонно создающих серьезные препятствия на пути обеспечения
доступности контролируемых лекарственных средств.
Комитет по контролю за наркотиками и ВОЗ особо отметили чрезмерно строгие законы
и нормативно-правовые акты, препятствующие адекватной доступности и медицинскому
применению опиоидов. Еще в 1989 году Международный комитет по контролю за наркотиками обратил внимание общественности на избыточную реакцию ряда правительств на
проблему злоупотребления наркотиками, отметил, что «законодатели порой принимают
законы, которые затрагивают не только незаконный оборот наркотиков, но и некоторые
аспекты законной торговли лекарственными средствами…. Излишняя озабоченность возможным злоупотреблением может также привести к принятию чрезмерно строгих нормативно-правовых актов, практическим результатом которых станет снижение доступности
лекарственных средств для применения их в разрешенных законом целях».
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Результати дослідження оцінки потреб в паліативній допомозі в Україні
Коротке резюме
Автори: Дзвенислава Чайківська, Головний лікар шпиталю імені Митрополита Андрея
Шептицького, академічний експерт паліативної допомоги;
Наталя Романова, кандидат педагогічних наук, керівник центру Державного інституту
розвитку сім’ї та молоді

За ініціативою ВГО «Ліга сприяння розвитку паліативної допомоги в Україні» та за фінансової підтримки МФ «Відродження» дослідницька група МБФ «Карітас України» провела у червні–серпні 2012 «Оцінку потреб у наданні послуг з паліативної допомоги в
Україні».
Метою дослідження було оцінити стан розвитку та потреби населення у наданні паліативної допомоги. Провести їх аналіз, оцінити реальну ситуацію щодо надання цих послуг
у медичних закладах та установах різних форм власності для вироблення стратегії розвитку паліативної допомоги в Україні.
Методом дослідження було обрано напівструктуроване інтерв’ю («лицем до лиця»)
згідно спеціально розроблених опитувальників (гайдів) для кожної групи респондентів.
Загалом було опитано 102 особи.
Опитування на національному та регіональному рівнях, проводилося в 6 областях України (Вінницькій, Львівській, Івано-Франківській, Харківській, Миколаївській, Донецькій, Чернігівській), Автономній республіці Крим (м. Сімферополі) та м. Києві, які
представляють чотири регіони (західний, північний, східний та центральний). На думку
дослідників, для повноти розуміння потреб, географія є важливою з огляду на різну густину
населення, економічну ситуацію, міграційні процеси та особливості культурних традицій
і менталітету в залежності від регіону проживання.
Зважаючи на те, що тематика дослідження є маловивченою в Україні, до опитування
були залучені різні категорії респондентів, а саме: пацієнти, які потребують паліативної
допомоги (24 особи), члени їх родин (18 осіб), медичні працівники різного рівня надання
медичної допомоги (28 осіб), керівники закладів охорони здоров’я та головні спеціалісти
(16 осіб), соціальні працівники (8 осіб), представники громадських організацій (8 осіб),
лідери релігійних громад (9 осіб), експерти паліативної допомоги (9 осіб). Такий підхід
дозволив оцінити ситуацію з різних (подекуди, полярних) точок зору і отримати комплексне уявлення, як про існуючий стан медико-соціальної допомоги, так і про потреби усіх
учасників процесу формування паліативної допомоги в перспективі.
Оскільки паліативна допомога потрібна для широкого кола пацієнтів, а також їх рідних,
були визначені наступні критерії відбору респондентів:
— за нозологіями: онкологічні хворі; особи, які потребують постійного стороннього догляду особи (постінсультні та пацієнти похилого віку зі старечою деменцією та хворобою
Альцгеймера); соціально-небезпечні хвороби і хвороби соціально незахищених людей
(хворі у клінічній стадії ВІЛ/СНІД та пацієнти туберкульозних диспансерів);
— за віком: до 18 років, 30-55 років, старші за 60 років;
— за місцем надання паліативної допомоги: вдома; у стаціонарних хоспісах; у паліативних відділеннях профільних медичних закладів;
— за місцем проживання пацієнтів: місто, село, обласний/районний центр.
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Це було необхідно для оцінки доступності послуги різним категоріям населення на різних рівнях медичної допомоги (первинна, вторинна, спеціалізована), та для визначення
майбутніх пріоритетів щодо розвитку тих чи інших видів послуг.
Дослідники розглядали кілька гіпотез:
1. Первинна ланка медичної допомоги (сімейні лікарі та медичні сестри) повинні стати
базовою основою системи надання паліативної допомоги, після отримання ними відповідних знань та навичок, володіючи методиками знеболення та отримавши ліцензії на застосування опіоїдів.
2. Необхідно збільшити кількість стаціонарних паліативних ліжок та виїзних бригад за
рахунок державного фінансування для забезпечення мінімальної потреби населення в паліативній допомозі.
3. Виробництво та постачання до аптекарської та лікарняної мережі таблетованого морфіну, як найбільш ефективного та дешевого засобу забезпечення знеболення.
Основні результати дослідження.
Оцінка існуючої мережі медичних закладів, які надають первинну медичну допомогу,
так і тих, що надають паліативну допомогу загалом є досить низькою, оскільки не задовольняє головних потреб пацієнтів: знеболення, забезпечення умов для гідного життя
у кінцевій стадії хвороби, надання комплексних медико-соціальних послуг догляду та підтримки, психологічного супроводу, інформації щодо можливостей отримання допомоги,
яких потребують не тільки пацієнти, але і їх родичі та близькі.
Стаціонарні хоспіси (Івано-Франківська, Львівська, Харківська області, м. Київ), спеціалізовані відділення інтенсивного сестринського догляду (при Донецькому обласному
протипухлинному центрі), відділення паліативної допомоги при міських чи спеціалізованих медичних закладах (Чернігівська, Миколаївська, Донецька області, м. Київ та м. Сімферополь тощо) і з боку пацієнтів, і з боку фахівців отримали позитивні відгуки, проте, їх
здатність обслуговувати пацієнтів є настільки малою, що суттєво, на даному етапі, не може
впливати на задоволення потреби.
Варто відмітити позитивні зрушення у наданні паліативної допомоги ВІЛ-позитивним
людям, оскільки для їхнього догляду та підтримки створені спеціальні установи – СНІД
центри та працює розгалужена мережа громадських організацій, які працюють з ЛЖВС.
Наразі відсутня достовірна інформація щодо забезпечення паліативною допомогою
дітей та підлітків. Інтерв’ю в рамках даного дослідження, в рамках яких обговорювалося
це питання, проводилися у лише двох областях, де діють спеціалізовані дитячі заклади.
Проблема організація та надання паліативної допомоги дітям та підліткам потребує окремого дослідження.
Більшість респондентів досить скептично ставляться до діяльності первинної ланки медичної допомоги, а пацієнти та їх родичі вказують на пасивність дільничних лікарів та медичних сестер, інших лікарів, які працюють у поліклініках за місцем проживання. При чому,
не має різниці, де саме проживає пацієнт (у селі, районному центрі чи місті), єдине, що
більш категоричними у своїх висловлюваннях є пацієнти, які хворіють на соціально-небезпечні хвороби (ВІЛ/СНІД, туберкульоз, гепатити) та онкологічні захворювання. Люди
старшого віку схильні проявляти більше толерантності та уникати негативних
оцінок.
Більша частина пацієнтів довіряє не медикам первинної ланки обслуговування, а вузьким спеціалістам, які представляють спеціалізовані лікувальні установи (онкодиспансери,
тубдиспансери), але відгуки про рівень отриманих там послуг є досить низьким. За словами
респондентів, у спеціалізованих закладах має місце байдуже ставлення, є постійна потреба
платити за ліки, є випадки, коли паліативних хворих відмовляються лікувати, оскільки відсутній позитивний прогноз на життя. Про це заявили дві треті опитаних.
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Також з дослідження випливає, що пацієнти, які знаходяться вдома, особливо у сільській місцевості, практично не отримують підтримки та належного лікування, знеболення
за місцем проживання і змушені розраховувати тільки на людське милосердя та підтримку
родичів, що негативно впливає на їх загальне самопочуття й моральний стан.
Між тим, більше 80% опитаних стверджують, що саме лікарі із місцевої поліклініки чи іншого державного медичного закладу за місцем проживання мають сприяти підвищенню рівня доступності паліативної допомоги.
Більшість опитаних респондентів ствердно відповіли на запитання щодо введення інституту
сімейних лікарів, що свідчить про велику потребу серед населення мати необхідну кваліфіковану
та професійну допомогу безпосередньо за місцем проживання. Вони вважають, що сімейні лікарі
зможуть попереджати розвиток захворювання на основі спадкового анамнезу, вчасно
виявляти захворювання, та матимуть змогу надавати необхідну допомогу на дому.
Респонденти по різному віднеслися до того, чи повинні лікарі первинної ланки медичної допомоги мати ліцензію на проведення знеболення. Думки розділилися: майже половина опитаних відповіла ствердно, ще половина або не змогла відповісти однозначно, або
мала великий сумнів з цього приводу.
На думку управлінців у сфері ПД, доступ до знеболення є значно утруднений через бюрократичні перешкоди. Іншою проблемою є відсутність ліцензій у аптек на обіг наркотичних знеболюючих ліків.
У цілому, отримані дані свідчать, що практично третина із опитаних пацієнтів взагалі
не отримує ніякої допомоги з боку закладів чи організацій. В такому випадку люди розраховують на своїх родичів, скаржаться на власну безпорадність та страх не отримати ніякої
допомоги та померти від болю.
В процесі розвитку паліативної допомоги в Україні потреби, відповідно до наведених
критеріїв, будуть суттєво змінюватися. Наприклад, із підвищенням кваліфікації сімейних
лікарів та медичних сестер, при забезпеченні протибольової терапії на амбулаторному
етапі, потреба у стаціонарних послугах може зміщуватися в сторону допомоги в домашніх
умовах. В той же час, міграційні тенденції в окремих областях, впливатимуть на визначення потреб, коли за відсутності родичів, необхідний догляд можна буде здійснюватися
тільки у стаціонарних умовах.
На думку більшості експертів слід розглянути можливість створення паліативних відділень на базі не тільки медичних, але й соціальних закладів, які підпорядковані Міністерству соціальної політики: різні пансіонати, інтернати, будинки догляду для інвалідів, людей
похилого віку, інвалідів війни, осіб з психічними невиліковними хворобами: «там просто
люди роками лежать, і там нема лікарів, і вони так би мовити в гірших медичних умовах».
Виявлено різницю між потребами хворих та їх родичів: якщо для самих хворих це
більше пов’язано із бажанням бути разом із своєю родиною та не створювати близьким
зайвих клопотів, обходитися без сторонньої допомоги, то для родичів – це можливість забезпечити необхідний догляд та надавати максимально можливу підтримку в процесі лікування. Більшість із них не покладається на державу чи спеціалізовані заклади, а прикладає
зусиль аби вирішувати ці питання самостійно. Втім, виявлено, що існує значна категорія
пацієнтів, яких члени родини не в змозі підтримувати (через свій стан здоров’я чи вік) або
вони не мають близьких. У такому випадку, на думку, опитаних, саме держава має на себе
взяти питання надання такої допомоги та підтримки.
Всі родичі, які взяли участь в опитуванні (100%) одностайні та сходяться на думці, що
держава повинна забезпечувати право кожній людині на життя без болі та проявляти повагу
до людської гідності. На їх думку, ситуація, яка склалася у цій сфері, потребує термінового
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втручання з боку держави для проведення конструктивних дій аби змінити існуючу ситуацію
на краще.
Всі опитані вказали на потребу проведення більш широкої кампанії з популяризації паліативної допомоги, оскільки зараз ця інформація поступає або від спеціалізованих закладів, де хворі отримують основне лікування (відповідно до виду нозології) або за принципом
«сарафанного радіо».
Розглянути можливість створення паліативних відділень на базі не тільки медичних,
але й соціальних закладів, які підпорядковані Міністерству соціальної політики: різні пансіонати, інтернати, будинки догляду для інвалідів, людей похилого віку, інвалідів війни,
осіб з психічними невиліковними хворобами: «там просто люди роками лежать, і там нема
лікарів, і вони так би мовити в гірших медичних умовах».

Шляхи покращення ситуації.
Розвивати первинну ланку медичної допомоги шляхом короткотривалого, але безперервного підвищення кваліфікації, тематичного удосконалення, навчання практичним
навичкам надання паліативної допомоги та догляду; забезпечити можливостість самостійно і в повному об’ємі надавати послуги зі знеболення.
l Забезпечити збільшення стаціонарних послуг (хоспісних та паліативних) та спеціалізованих виїзних бригад для надання висококваліфікованої допомоги у складних випадках (неможливість зняття симптомів вдома, відсутність можливості надання догляду та
опіки вдома).
l Налагодити міжвідомчі зв’язки (тимчасово, до зміни у нормативно-правовій базі) закладів Міністерства охорони здоров’я та Міністерства соціальної політики для координації зусиль та надання комплексних послуг хворим та членам їх родин.
l Розширити мережу штатних психологів та психотерапевтів для забезпечення супроводу пацієнта і членів родин вже з моменту встановлення діагнозу.
l Забезпечити супервізію та профілактику синдрому професійного вигорання персоналу, який працює у сфері надання паліативної допомоги.
l Забезпечити соціальний супровід паліативних пацієнтів та членів їх родин з метою
адвокації їх інтересів у державних органах влади чи інших громадських інституціях.
l Запровадити різні форми лікарських препаратів для знеболення (таблетовані, у розчинах для ентерального введення, пластирі, тощо) та забезпечити їх доступність для усіх
потребуючих, незалежно від місця проживання, діагнозу чи інших чинників.
l Проводити широкі інформаційні кампанії з метою популяризації ідеї паліативної допомоги, подолання стигматизації та дискримінації пацієнтів; забезпечити широке інформування пацієнтів та членів їх родин щодо можливостей отримання послуг
паліативної допомоги в існуючих інституціях, громадських організаціях, тощо (незалежно від форм їх власності)
l

Основним висновком даного дослідження є: зміни повинні проводитися системно,
тривало, з періодичною оцінкою отриманих результатів.
Для забезпечення гідного життя паліативним пацієнтам необхідні політична воля керівництва країни, зміни у Бюджетному кодексі України (зміна фінансування на особу, а не
на установу), системні зміни у підготовці фахівців медичної та соціальної сфери, зведення
цих двох сфер до спільного відомчого підпорядкування, інформування населення щодо
засад паліативної допомоги та популяризації принципів солідарності, співчуття, гуманізму.
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Споживання наркотичних анальгетиків в медичних цілях в Україні
Автор: Дацюк Наталія
Провізор, магістр охорони здоров'я
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця
Наркотичні анальгетиками (НА) є необхідними і незамінними у медичній практиці. На
сьогодні, незважаючи на досягнення сучасної медицини, при лікуванні помірного та сильного больового синдрому відсутні альтернативи сильним опіоїдам. [1,2]
Експертний Комітет ВООЗ визначив морфін, а також кодеїн як життєво-необхідні лікарські засоби (ЛЗ). Перелік основних ЛЗ для паліативної допомоги, розроблений Міжнародною Асоціацією Хоспісної та Паліативної Допомоги, серед 33 найменувань
медикаментів включає 6 опіоїдних анальгетиків, представлених у різних лікарських формах.[3,4]
У той же час, фармакологічні властивості наркотичних анальгетиків обумовлюють можливість виникнення залежності до цих речовин та розвитку наркоманії, саме тому міжнародна спільнота покладає подвійне зобов’язання на уряди країн, яке закріплено у Єдиній
Конвенції про наркотичні речовини 1961р. з поправками внесеними згідно з протоколом
1972р., яке полягає у необхідності створення балансу в сфері контролю за обігом наркотичних речовин, шляхом забезпечення наявності достатньої кількості наркотичних і психотропних засобів для медичних та наукових цілей і одночасного попередження їх
незаконного використання та нелегального обігу.[5]
Враховуючи сучасні тенденції системи хорони здоров’я та спричинену рядом перешкод обмежену доступністю НА для медичних цілей, питання забезпечення достатньої
кількості НА для здійснення адекватного знеболення є актуальним для багатьох країн світу.
Ще у 1989р. представники ВООЗ та Міжнародного Комітету з Контролю за Наркотиками (МККН) виявили, що застосування опіатів у світі не відповідає реальним потребам,
у результаті чого 80% населення світу не мають або мають недостатній доступ до лікування
сильного болю. Завдяки ряду заходів проведених міжнародною спільнотою з 1989 по 2009
р. світове споживання НА, які застосовуються для знеболення значно виросло (Рис.1). При
цьому застосування НА, як правило, покращилося у розвинутих країнах, в той час в інших
регіонах забезпечення населення НА залишається на незадовільному рівні. [6,7,8]
Україна на сьогодні залишається серед країн з найменшими показниками споживання
наркотичних анальгетиків у медичних цілях. Так, споживання морфіну за 2010 рік в Україні
становив 0,6418 мг/на душу населення, в той час як світовий показник — 5,9912мг, а в країнах Європи — 12,4285мг. (Рис.2). Згідно оцінки МККН споживання опіоїдів в Україні є
крайнє недостатнім.[6]
Порівняння потреби у морфіні, розрахованої за міжнародною методикою [10] (приймаючи до уваги, що в Україні застосовується лише ін’єкційна форма морфіну), з фактичним використанням морфіну, показало, що споживання морфіну у регіонах України у
2010р. знаходилося на дуже низькому рівні. Розрахована потреба в регіонах України у
2010р. покривалася від 4,6% до 35,4%. Серед 24 регіонів, що надали інформацію, лише у
одній області споживання морфіну становило більш ніж 35% від розрахованої потреби;
приблизно на 20% забезпечувалася потреба у трьох регіонах, у дев’яти областях споживання морфіну становило від 10,9 до 15,2% розрахованої потреби, а в одинадцяти регіонах — менше ніж 10%. Загальний показник споживання морфіну по країні склав — 18,5%
від розрахованої потреби.
25

9000

8000
Розвинуті країни
Країни з середнім та низьким
рівнем доходу
Загальний

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0
90
19

91
19

92
19

93
19

94
19

95
19

96
19

97
19

98
19

99
19

00
20

01
20

02
20

03
20

04
20

05
20

06
20

07
20

08
20

Рис.1. Загальне споживання наркотичних анальгетиків у морфіні еквіваленті в країнах світу [9]
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Рис.2. Показники споживання морфіну в мг/на душу населення в країнах світу в 2010 р.

Варто зазначити, що розрахунок потреби в морфіні включав лише потребу онкохворих
та хворих на СНІД і не включав кількість морфіну, необхідну при лікуванні інших захворювань. Крім того, потреба розраховувалася на основі дози ін’єкційного морфіну, якщо
ж говорити про застосування перорального морфіну, то дозу, а відповідно і загальну кількість морфіну необхідно збільшити втричі.
Статистичні дані МККН щодо споживання НА в Україні та отримані дані порівняльного
аналізу свідчать про низьке використання НА, про обмежену фізичну доступність нарко26

тичних анальгетиків для населення в Україні і,відповідно, неадекватне знеболення пацієнтів, що його потребують.
Питання забезпечення необхідної кількості НА для медичних потреб та забезпечення
адекватного знеболення пацієнтів, як права на доступ до життєво-необхідних ЛЗ та гідне
завершення життя, потребує негайного вирішення, в першу чергу шляхом врахування міжнародних рекомендацій та досвіду інших країн у питанні створення системи збалансованого регулювання обігу наркотичних препаратів.
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КОНТЕКСТ. Контроль болю є найголовнішою метою
медицини догляду наприкінці життя, й використання опіоїдів
при цьому є надзвичайно розповсюдженим у хоспісних
медичних закладах. Проте, невідомо, яка кількість пацієнтів
потребують великі дози морфіну (ВДМ, >299 мг/добу в
пероральному еквіваленті морфіну), якими є характеристики
цих пацієнтів, та чи використання ВДМ може вплинути на
тривалість їх життя.
МЕТОДОЛОГІЯ. Автори провели ретроспективне дослідження
медичних документів стосовно усіх 651 пацієнтів стаціонару, які
перебували у центрі з січня 1996 року до грудня 1997 року. Було
зібрано інформацію стосовно демографічних параметрів,
медичних діагнозів, механізмів дії болю, доз морфіну,
використання «рятувальних» доз на додаток до регулярних доз,
використання супутніх знеболюючих засобів та ад’ювантного
лікування, тривалість життя у хоспісі у світлі можливого зв’язку
із дозуванням морфіну.
РЕЗУЛЬТАТИ. Автори визначили 453 пацієнтів (69.58%), які
отримували морфін для знеболення, з яких 55 (12.14%)
потребували більш ніж 299 мг/добу. Дозування морфіну мало
негативну асоціацію із віком ( r = 0.307, P = 0.01). Пацієнтичоловіки та не білошкірі потребували трохи вищі дози ніж інші.
Випадки первинних пухлин — раку молочної залози та раку
сечостатевої системи, а також метастази кісток та хребта
асоціювалися із більш великими дозами морфіну.
Статистичний аналіз вказав на позитивну кореляцію між
максимальним зафіксованим дозуванням та загальною
кількістю «рятувальних» доз (r = 0.307, P = 0.01). Середня
тривалість життя у закладі пацієнтів із ВДМ складала 15.6 діб та
не відрізнялася від тривалості життя у закладі пацієнтів, які
приймали нижчі дози.
ВИСНОВКИ. Існує доволі сильна кореляція між дозуванням
морфіну та деякими клініко-демографічними даними. Не
спостерігалися жодні достатньо клінічно значущі побічні
ефекти, які б примусили обмежити обсяг дози, що дає підстави
твердити про велику ступінь клінічної безпеки. Великі дози
морфіну не впливають на тривалість життя пацієнта.
Інформованість про фактори дозування покращить нашу
здатність лікувати та передбачати можливе дозування для
великих доз морфіну, скорочуючи таким чином період часу до
досягнення знеболення. Cancer 1999; 86:871-7. © American
Cancer Society

Біль є симптомом, якого найбільше бояться пацієнти із розвинутими формами раку.
Існують оцінки, що 65-85% пацієнтів, хворих на рак відчували біль протягом хворобиi,ii. Лікування хронічного болю у випадках раку часто є складним та може потребувати великих
доз перорального морфіну; також, багато клініцистів страждають на «опіофобію» та утримуються від призначення великих доз морфіну.iii Це може бути причиною, чому існує так
мало інформації з цього питання.2,4-7. Ми не змогли знайти у літературі, надрукованій
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англійською мовою, будь-якого детального дослідження, яке б описувало обсяг чи обставини використання великих доз морфіну у класичному хоспісному закладі або можливий
зв’язок між ВДМ та тривалістю життя. Багато досліджень зверталися до питання тривалості життя пацієнтів хоспісу та визначали середні періоди тривалості життя від 11 до
36 діб, але жодне не порівняло тривалість життя пацієнтів, які отримували «стандартні»
дози з тривалістю життя тих пацієнтів, які отримували великі дози морфіну.
Ці дані щодо тривалості життя є важливими тому, що багато лікарів вважають, що ВДМ
невідворотно викликають серйозні побічні ефекти та можуть активно пришвидшити
смерть їхніх пацієнтів. Більше того, оцінка періодів тривалості життя для пацієнтів на
ВДМ може надати корисну інформацію стосовно хоспісних програм та задоволення критеріїв їхнього фінансування, а також подолати неточності в «експертних» оцінках тривалості життя пацієнтів. Це дослідження має на меті висвітлити характеристики пацієнтів,
які потребують ВДМ, співвідношення між типами первинного злоякісного новоутворення
та метастатичного розвитку з одного боку та дозуванням морфіну, частотою асоційованих
побічних ефектів та тривалістю життя пацієнтів, які отримували великі дози морфіну,
з іншого.
ПАЦІЄНТИ ТА МЕТОДОЛОГІЯ
Ми опрацювали медичні карти усіх пацієнтів, які послідовно поступили до Хоспісу Тел
Хасхомер протягом дворічного періоду, починаючи від 1 січня 1996 року. Більшість з цих
пацієнтів поступила просто зі своїх домівок, інші були направлені з різних медичних закладів. Всім їм автори дослідження надавали лікарську допомогу протягом останнього періоду їхнього життя.
Зі всіма пацієнтами та особами, що піклувалися про них, було проведено співбесіди у
день їх поступлення. Було отримано детальну інформацію про історію хвороби, у тому
числі повну історію прийому препаратів та опис больового синдрому, у тому числі початок,
природу, інтенсивність та тривалість болю. Також було зібрано дані висновків з листів лікарів-онкологів та лікарів загальної практики, які направляли пацієнтів.
Щодо кожного пацієнта, включеного у дослідження, ми фіксували: 1) демографічні параметри (вік, стать, етнічне походження, соціальний статус тощо), 2) локалізацію пухлини
та метастатичний розвиток, 3) характеристики болю у залежності від доз морфіну, 4) потребу у «рятувальних» дозах, пов’язану із різними рівнями дозування морфіну, 5) інші препарати (супутні знеболювальні засоби) та нефармакологічну терапію, яка
використовувалася для контролювання болю, 6) час тривалості життя у хоспісному закладі,
особливо для пацієнтів які отримують ВДМ. Пацієнтів, які отримували морфін, було класифіковано у відповідності до Едмонтонської класифікації стосовно середньої добової
дози морфіна перорально.8 Пацієнтів, які отримували ВДМ були розподілено на дві категорії: 1) ті, які потребували дози в обсязі від 300 мг до 599 мг протягом доби та 2) ті, які потребували дози вищі за 599 мг протягом доби. Біль оцінювався за категоріальною
п’ятибальною шкалою (немає болі, легкий, помірний, важкий, нестерпний).9 Дози морфіну спочатку призначалася лікарем хоспісу, беручи до уваги серйозність та характеристики болю, про які повідомлялося при госпіталізації та попередні дози морфіну. Під час
перебування у стаціонарі, рішення стосовно корегування дози базувалися на щоденних повідомленнях пацієнтів підчас ранкових обходів, повідомленнях медичних сестер та на обсязі «рятувальних» доз, які надавалися протягом попередніх 24 годин. Зростання дози у
випадках недостатнього зменшення болю відбувалося у відповідності до прийнятої схеми
в обсязі 30—50%.
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Статистичний аналіз
Статистичний аналіз було виконано з використанням програмного забезпечення
BMDP.10 Для аналізу дозування морфіну було використано логарифмічну трансформацію
з метою отримати розподіл Гауса. Ми шукали лінійних співвідношень між віком, статтю,
етнічним походженням пацієнта та дозою морфіну, використовуючи тест співвідношення
Пірсона. Різні значення доз морфіну для різних груп було перевірено, використовуючи
дисперсійний аналіз. Крива тривалості життя для пацієнтів, що отримують ВДМ порівнювалася з кривою пацієнтів, що отримують менші дози морфіну, використовуючи одномірний (продукт-обмеження) метод Каплан-Мейера.
РЕЗУЛЬТАТИ
Усього було опрацьовано 651 медичні картки. Використовуючи критерії системи ступенів Едмонтонської системи стосовно попереднього впливу морфіну на організм, ми
дійшли до висновку, що 453 пацієнти (69.58%) потребують морфін у якості препарату першого вибору зі стабільним дозуванням («цілодобове дозування»). Характеристики цих пацієнтів описано у Таблиці I. 55 пацієнтів потребували дози вищі 299 мг протягом доби, з
яких 19 отримували дози від 300 до 599 мг протягом доби та 36 отримували дози більше
ніж 599 мг протягом доби.
Вік, Стать, Етнічна належність та Доза морфіну
Аналіз демографічних даних пацієнтів, які отримують ВДМ засвідчив негативну кореляцію між віком та дозою морфіну (r = -0.35, P=0.01; Fig. 1). Пацієнти-жінки отримували у
середньому (+/— стандартне відхилення) 748.5 +/— 398 мг протягом доби (діапазон 320 —
1800), у той час як чоловіки отримували 1120+/-1113 (діапазон 300 — 5400). Цю різницю
ми вирішили визнати незначущою. Не було визначено різниці у вживанні морфіну між білошкірими та не білошкірими пацієнтами (білошкірі пацієнти 1024 мг +/— 997 та не білошкірі 910+/-804, відповідно). Одружені пацієнти потребували у середньому (+/—
стандартне відхилення) 1104 мг +/— 1058 мг протягом доби (діапазон, 300 — 5400), у той
час, як неодружені 751 +/— 550 (діапазон 320 — 2700). Це було дивно у світлі класичної концепції «знеболюючого ефекту» найближчих піклувальників. Проте, цей факт може бути
добре пояснено відносно великою часткою пацієнтів-жінок із генітальними карциномами
або карциномами молочної залози, які були схильні вживати великі дози морфіну.
Первинна пухлина та ВДМ
Типи первісних пухлин, які асоціювалися з великими дозами морфіну були наступними:
молочної залози (23.63%), шлунково-кишкового тракту (23.36%), легенів (20.0%), сечостатевої системи (16.36%) та головно-шийного відділу (3.6%). Співвідношення між первинною пухлиною та середніми дозами морфіну представлено у діаграмі 2.
Діаграма демонструє, що пацієнти із різновидами раку сечостатевої системи потребували найбільші дози морфіну (1469+/-1546 мг), так само як ті, у яких була карцинома молочної залози (1262+/-1004 мг). Пацієнти з раком легенів, шлунково-кишкового тракту,
головно-шийного відділу та іншими типами раку мали потребу у менших дозах. Ми вважаємо, що пацієнти з раком сечостатевої системи більше потребували ВДМ з огляду на великий ступінь іннервації тазового дна.
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Таблиця 1
Характеристики пацієнтів, які отримували морфін
Дози морфіну (мг/доба)
<60

60-299

300-599

>599

Усі випадки

Кількість
пацієнтів

215(47.5%)

183(40.4%)

19(4%)

36(8%)

453 (100%)

Середній вік,
років (+/— СВ)

69.7 (11.9)

65.7 (12.2)

62.3 (11.4)

56.4 (12.1)

Чоловіча

136(63.3%)

98(53.5%)

12 (63%)

23(63.8%)

269(59.4%)

Жіноча

79(36.7%)

85(46.4%)

7(37%)

13(36.2%)

184(40.6%)

Білошкірі

171 (79.5%)

124 (68%)

12 (63%)

25 (69.5%)

332 (73.3%)

Не білошкірі

44 (20.4%)

59 (32%)

7 (37%)

11 (30.5%)

121 (26.7%)

Середня доза
морфіну/24
години (+/— СВ)

40.7 (16.9)

129.3 (48.8)

388.4 (65.09)

1305.5
(1019.7)

Шлунковокишковий

82 (38%)

49 (27%)

6 (31.6%)

7 (19.4%)

144 (32%)

Грудей

29 (13.5%)

36 (19.7%)

6(31.6%)

7 (19.4%)

78 (18.8%)

Легенів

28 (13%)

33 (18%)

4 (21%)

7 (19.4%)

64 (14.1%)

Сечостатевої
системи

23 (10.7%)

33 (18%)

1 (0.5%)

8 (22%)

65 (14.3%)

Головношийного відділу

13 (6%)

7 (3.9%)

1 (0.5%)

1 (2.7%)

22 (4.8%)

Інші

40 (18.6%)

35 (19%)

5 (2.6%)

9 (25%)

89 (19.6%)

Стать

Етнічне
походження

Первинна
локалізація раку

СВ — стандартне відхилення

Метастази та ВДМ
Метастатичне ураження хребта було діагностовано у 8 (14.5%) пацієнтів, які отримували ВДМ. Воно вимагало найбільші дози морфіну (1519 +/-971 мг протягом доби; діапазон, 420 — 3600). Така доза виявилася статистично відмінною від дозування для пацієнтів
без метастазів у хребті (P = 0.02); на другому та третьому місцях щодо обсягу дози виявилися
метастичне ураження органів черевної порожнини (1289 +/-1536 мг протягом доби; діапазон 320 — 5400) та ураження кісток (1221 +/-1237 мг протягом доби; діапазон, 300 —
3600), (діаграма 3). Пацієнти із метастазами у легенях отримували значно меншу добову
дозу морфіну (525 +/— 253 мг протягом доби) порівняно із тими хто не мав метастазів у
легенях (P = 0.03).
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Діаграма 1. Співвідношення дози морфіну з віком у 55 пацієнтів, які отримували великі дози
морфіну

Сечостатевої системи

Молочної залози

Інші

Легенів

Шлунково-кишкового
тракту
Головно-шийного
відділу

Доза морфіну (мг/24 години)
Діаграма 2. Середні дози (+/— стандартне відхилення) морфіну у відношенні до первинної
пухлини
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Хребет
Органів черевної
порожнини
Кістки

Інші
Печінка

Легені

Доза морфіну (мг/24 години)
Діаграма 3. Середні дози (+/— стандартне відхилення) морфіну та локалізація метастазів

Характеристики болю, пов’язані з ВДМ
Використовуючи описану вище просту класифікацію болю при раку11, ми визначили
29 пацієнтів (52.7%) з болем у кістках, 24 (43.6%) з вісцеральним болем, та 13 (23.6%) з невропатичним болем. Один пацієнт мав біль, не пов’язаний із раком. 12 пацієнтів мали
одночасно 2 типи болю. Відповідно до 5-бальної шкали інтенсивності болю (на момент госпіталізації), більшість пацієнтів мала важкий (27 пацієнтів, 49%) або нестерпний (20 пацієнтів, 36%) біль. Тільки 8 пацієнтів (27%) характеризували свій біль як помірний. Жоден
пацієнт не описував свій біль як слабкий. Чоловіки були більш схильні відчувати важкий
або нестерпний біль, який потребував ВДМ (35 пацієнтів, 63.6%) ніж жінки (20 пацієнтів,
36.4%). Невелика кількість повідомляла про два чи більше типи болю, викликані здебільшого первинної пухлиною та/або множинною метастатичною дисемінацією.
Рятувальні дози протягом ВДМ терапії
Усі 55 пацієнтів, які отримували ВДМ, мали цілодобовий графік прийому препарату.
Більшість пацієнтів отримували перорально (41 пацієнт, 74.5%) препарат морфіну контрольованого вивільнення. Двадцять п’ять пацієнтів (45.5%) отримували морфін підшкірно
на пізніших стадіях. Чотирнадцять з цих пацієнтів отримували ін’єкції морфіну підшкірно
та 11 користувались спеціальними пристроями для введення морфіну — «помпами» (знеболення, яке контролюється самим пацієнтом). Останню групу складали, здебільшого, пацієнти із термінальною дисфагією. Внутрішньовенні ін’єкції використовувалися тільки
для 8 пацієнтів (14.5%); для 7 з них головну мету становило заспокоєння. У відповідності
до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я для стабілізації звичайного графіку лікування та лікування різкого проривного болю, ми використовували додаткові дози,
які надавалися «за потребою» (рятувальні дози). Діаграма 4 ілюструє позитивну кореляцію
між загальною кількістю рятувальних доз та максимальним дозуванням морфіну (P = 0.025,
r = 0.307).
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Діаграма 4. Регресивний аналіз усієї кількості рятувальних доз (SOS) (нормалізованих до часу
лікування) у співвідношенні до максимальних доз морфіну

Приклади використання супутніх знеболювальних препаратів та нефармакологічного лікування
Підчас перебування у хоспісі, пацієнти, які отримували ВДМ, також вживали різні види
супутніх знеболювальних засобів. Пацієнти із кістковими метастазами отримували нестероїдні противозапальні засоби (NSAID) на додаток до морфіну (33 пацієнти, 60%). Усі
13 пацієнтів із невропатичним болем отримували лікування у вигляді трициклічних антидепресантів або протиконвульсійних. Пацієнти з вісцеральним болем менше потребували
ад’ювантних препаратів та менші дози морфіну. Кортикостероїди використовувалися для
знеболення у 38 (69%) ВДМ пацієнтів. Не дивлячись на ВДМ та супутні знеболювальні засоби, 11 пацієнтів мали резистентний біль, який потребував у 4 з них більш агресивної
терапії, таку як хордотомію (2 пацієнти), променеву терапію (1 пацієнт) або перехід на
метадон (1 пацієнт). Ще 7 пацієнтів (12.7%) не отримали користі від терапії великими
дозами морфіну, в наслідок чого виникла потреба до використання седативних засобів
(бензодіазепінів, барбітуратів або нейролептиків) для відповідного знеболення. Здійснюючи повний контроль больового синдрому, ми виявили 3 пацієнтів (5.5%), які мали
симптоми клінічної депресії, в той час як 8 пацієнтів (14.5%) мали симптоми тривоги. Ці
пацієнти отримували анксіолітики та антидепресанти у якості супутньої знеболювальної
терапії.
Частота побічних ефектів ВДМ
Найбільш звичайні побічні ефекти під час використання ВДМ були відносно м’якими.
Серед них: закрепи (41 пацієнт, 74.6%), лікування яких складала профілактична комбінація
таких проносних як лактулоза та бісакодил. Про нудоту повідомляли 23 пацієнти (41.8%),
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про блювоту 20 (36.3%). У сімох пацієнтів (12.7%) розвинувся копростаз, й у них виникла
потреба у використанні клізм. У п’ятьох пацієнтів (9.1%) розвинулася ішурія, й це вимагало
використання внутрішніх постійних катетерів. У одного пацієнта виникли симптоми легкої міоклонії, але прийом морфіну не було зупинено. У жодного пацієнта не спостерігалося
висипу або свербежу. Жоден з 55 пацієнтів не припинив отримувати ВДМ з огляду на побічні ефекти, хоча для деяких пацієнтів деяке коригування дози відбулося. Клінічно значущого пригнічення респіраторної функції не трапилося у жодного з пацієнтів, які
отримували ВДМ.
Час тривалості життя та ВДМ
Середня тривалість життя у пацієнтів, які отримували ВДМ були 15 діб, у той час як для
пацієнтів, які отримували менше ніж 300 мг на добу, цей час склав 14 діб. Пацієнти з дуже
великими дозами (більше ніж 599 мг протягом доби) жили у середньому 13 діб. Різниця
між цими групами не була статистично значущою (Діаграма 5). Не спостерігалося також
статистично значущої кореляції між часом тривалості життя пацієнта та локалізацією первинної пухлини або типом метастазів.

Діаграма 5. Кумулятивна крива тривалості життя (оцінка відповідно до методу КапланМейера) для терміну тривалості життя пацієнтів хоспісу, які отримували морфін

ДИСКУСІЯ
Іноді ВДМ є необхідним засобом для пацієнтів на пізніх стадіях раку для контролю хронічного болю або для подолання толерантності. У Європі більш ніж 1 мільйон пацієнтів
страждають від болю, викликаного раком3. Більшість з них не мають задовільного контролю болю з огляду на недостатній режим дозування. Попередні дослідження не звертали уваги на роль ВДМ, й тому існують лише декілька невеличких описів ВДМ у
хоспісних закладах. Проте, жодна з попередніх публікацій не досліджувала великої кількості пацієнтів або не мала можливості охарактеризувати цих пацієнтів, водночас шукаючи можливий вплив ВДМ на їхню тривалість життя. Чому деякі пацієнти хоспісів
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мають потребу у значно більших дозах морфіну? Одним із найважливіших пояснень є розвиток хвороби, який вимагає підвищення дози для контролю болю, який зростає.12,13
Більше того, очевидно, що багато інших факторів, залежних від особистої специфіки абсорбції, біодоступності, розповсюдження та зв’язування білками, печінкового й позапечінкового метаболізму, а також загальної елімінації4 беруть участь у реагуванні на
вживання морфіну. На фармакокінетику морфіну має вплив вік14-15 та різноманітні хворобливі стани, притаманні середньому та похилому віку. На додаток, варіативність у реакції на еквівалентні дози може репрезентувати різницю у генетичних факторах як
детермінантах реакції на морфін.
Наші висновки підтримують сучасне клінічне уявлення про те, що пацієнти у похилому
віці можуть потребувати менші дози для контролю болю. Фізіологічне пояснення цьому
факту може відноситися до існування різниці у зв’язуванні рецептора або до нижчого
об’єму розповсюдження препарату, нижчої здатності зв’язування білками, довшого терміну
виведення препарату з організму, а також у різниці щодо сприйняття болю порівняно з молодшими пацієнтами.
Сімейний стан та етнічне походження також часто мали співвідношення з ВДМ, що
було досить дивним з огляду на концепцію абсолютного болю та на роль підтримки родини у знеболенні. Здається також, що з огляду на культурні фактори, етнічне походження може бути фактором демонстрування пацієнтом симптомів болю та інтенсивності
лікування.
Гострий проривний біль відносно часто траплявся17 у пацієнтів з контрольованим загальним болем. Коли це траплялося, надавалася додаткова рятувальна доза ідентична звичайній дозі опіоїду. Ми не досліджували кількість рятувальних доз, які надавалися кожного
дня, але наші висновки демонструють позитивну кореляцію між загальною кількістю рятувальних доз та максимальною добовою дозою морфіну. Також було встановлено, що не
дивлячись на підвищення дози морфіну та краще знеболення, все ще були потрібні рятувальні дози для покращення контролю болю.
У цій групі пацієнтів, які вживали ВДМ, ми виявили на подив невелику кількість випадків побічних ефектів, які потребували обмеження дози. Один пацієнт був змушений
перейти на інший опіоїд (метадон), трьом іншим ми змушені були надати нефармакологічну допомогу. Ми не відзначили жодного погіршення побічних ефектів, не дивлячись
на великі дози й також не змогли підтвердити зростання випадків міоклонії7, не дивлячись на одночасне використання психоактивних препаратів та нестероїдних протизапальних разом із морфіном. Ці результати відповідають висновкам Радбрух та ін.6, який
не спостерігав будь яких серйозних побічних ефектів або міоклонії у 12 пацієнтів, які отримували більше ніж 600 мг морфіну протягом доби разом із супутніми знеболюючими.
Тому, ми вважаємо, не дивлячись на очевидну потребу у ВДМ у деяких пацієнтів, знеболення у випадках тяжкого термінального раку також має містити супутні не-опіоїди для
лікування специфічного типу болю, від якого страждає пацієнт, без остраху виникнення
міоклонії.
Відсутність клінічно значущого пригнічення респіраторної функції у всіх пацієнтів, які
отримували ВДМ надає міцні докази того, що можливість провокування цього ускладнення
та пришвидшення таким чином смерті пацієнтів була перебільшена. Це також має заохочувати лікарів, які все ще не бажають використовувати ВДМ, не позбавляти їх пацієнтів у
термінальній стадії цього типу лікування.
Питання тривалості життя для пацієнтів, які вживали ВДМ є надзвичайно важливим
з практичної та етичної точки зору. До того ж, прогнозування тривалості життя для бажаючих стати стаціонарними пацієнтами хоспісу залишається неточним, ставлячи
суттєві проблеми перед хоспісними програмами та спеціалістами зі створення нормативної бази.
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Проте, в існуючий літературі з питання, серед параметрів, які асоціюються зі скороченою тривалістю життя, жодне джерело не згадує медикаментозне лікування.18,19. Загальний
поганий стан було найбільш міцно асоційовано із коротшою тривалістю життя. Було запропоновано використання шкал стану пацієнта (таких як, шкала Карнофскі) для оцінки
прогнозу життя. Середній час тривалості життя у нашому хоспісі склав 15.6 діб, набагато
коротший ніж той, який було відмічено користувачами послуг хоспісу системи Medicare у
США, а саме 36 діб.20 Можливо, ця різниця виникла з огляду на те, що наші пацієнти поступають до нас на пізнішій стадії хвороби. Проте, ми не відмітили значної різниці у тривалості життя між пацієнтами, які отримували невеликі, помірні, великі та дуже великі
дози морфіну.
Висновок полягає у тому, що ВДМ є адекватними типом лікування для деяких з хоспісних пацієнтів, у яких не дуже добра відповідь на звичайні дози опіоїдів. Наші результати
підводять до висновку, що лікарі можуть використовувати більші дози опіоїдів у випадку
показань до такого використання для кращого знеболення, без остраху пришвидшення
смерті пацієнтів.
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