


Publication is made by 
the NGO “Ukrainian League of Palliative and Hospice care development” based on a photo contest dedicated 
to World Hospice and Palliative Care Day. 
with the financial support of International “Renaissance” Foundation.
The main aim of the photo contest is to draw public and state attention to the subject, which is not often and 
openly discussed, but applies to all without exception – to the theme of dying and death. 
In the focus of the photos of the album – are those people who are dying from incurable diseases; patients of 
specialized medical institutions - hospices. These patients, in addition to psychological and spiritual suffering, 
often suffer from unbearable physical pain. To relieve this pain and to provide a decent end of life for every 
citizen - it is the duty of the state and the main goal of our organization. 
We think that everyone can show the charity and not stand aside from this topic. 
Photos in the album – are from different regions of Ukraine. Here you see the last breaths of life, last looks, last 
smiles ... 

(Illustration on the cover: the view on life of one hospice patient made in her last days in Sevastopol’s hospice)



Ти  знаєш,  що  ти людина?  
Ти  знаєш  про  це  чи  ні?  
Усмішка  твоя єдина,  
Мука  твоя єдина,  
Очі  твої одні.  

Більше  тебе  не  буде.  
Завтра  на  цій  землі  
Інші  ходитимуть  люди,  
Інші  кохатимуть  люди
Добрі,  ласкаві  й  злі.  

Сьогодні  усе  для  тебе
Озера,  гаї,  степи.  
І  жити  спішити  треба,  
Кохати  спішити  треба
Гляди  ж  не  проспи!  

Бо  ти  на  землі людина,  
І  хочеш  того  чи  ні
Усмішка  твоя єдина,  
Мука  твоя єдина,  
Очі  твої одні.  

16.XI.1962 

Симоненко Василь: 
“Ти знаєш, що ти людина?..”





«Милосердя починається з власної родини, але на ній не закінчується»
Томас Фуллер





«У кожної людини є право на достойне життя. Але ніхто не може відібрати у неї і право на достойну смерть, смерть без болю, принижень і страждань…» 



«У питаннях віри й надії люди розходяться, але все людство єдине щодо милосердя» 
Олександр Поул







«Думка про біль мучить більше, ніж сам біль»  
Сенека



Ми всі боремося за своє місце під сонцем, називаючи це життям. Біжимо, поспішаємо встигнути на свій трамвай, займаючи вільне місце і штовхаючи сусіда…



…Але кінцева станція цього маршруту в усіх однакова...



В Україні щороку помирає понад 700 тисяч осіб, майже 500 тисяч з них потребує паліативної допомоги. 
Як мінімум 60% таких пацієнтів мають необхідність у знеболенні сильнодіючими засобами, зокрема, 
опіоїдними анальгетиками. Але тільки 10-20% невиліковно хворих сьогодні отримують ефективне якісне 
знеболення. Усі інші змушені потерпати від нестерпного болю.

Паліативна допомога – це один із пріоритетних напрямків в системі охорони здоров’я. Весь комплекс 
заходів, який включає паліативний догляд, в першу чергу спрямований на збереження людської гідності 
та передбачає полегшення страждань хворого, підтримку якості життя в термінальній стадії хвороби. 
Головні завдання паліативної допомоги - позбавлення від болю, усунення або зменшення інших важких 
проявів хвороби, духовний супровід, юридична і соціальна підтримка при потребі та психологічна 
підтримка рідних. Допомога надається як в умовах спеціалізованого медико-соціального закладу - хоспісу, 
так і вдома.

У виданні використані фото Сергія Анашевича (Севастополь), Анни Дітковської (Сімферополь), Максима 
Чугуя (Донецька обл.), Валерія Тихонова (Київ), Олексія Попова (Харків), Дениса Гриба (Івано- Франківськ) 
та фотографії Донецької психіатричної лікарні.






